
จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

 
 

 
 

 
 
 
รายปกษ               ฉบับที่  ๙/๒๕๔๙  วนัจันทรท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 คณะครุศาสตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ดังนี้ 
 ๑)   คําสั่งที่  ๑๗๐/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   คณะกรรมการดําเนินงานการสอบสัมภาษณผูสมัคร 
เขาศึกษาในหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต  ปการศึกษา   ๒๕๔๙  (เพิ่มเตมิ)  ดังนี ้
  คณะกรรมการจัดสงนกัเรียนเขาหองสอบสัมภาษณ 
   ๑.  อาจารยเปรม   สวนสมุทร   
   ๒.  นางประคอง    ละออกุล    
 ๒)  คําสั่งที่  ๑๗๑/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   คณะกรรมการสอบสมัภาษณผูสมคัรเขาศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑติ  ปการศกึษา   ๒๕๔๙  (เพิ่มเติม)  ดังนี ้
  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ 
   ภาควิชาหลักสตูร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
   สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
   ๑.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. บุษบง   ตันติวงศ   
   สาขาวิชาประถมศึกษา 
   ๑.  รองศาสตราจารย  สุปราณี    จิราณรงค   
   สาขาวิชามธัยมศึกษา   (วิทยาศาสตร) 
   ๑.  รองศาสตราจารย  พเยาว    ยินดสีุข 
 
   ภาควิชานโยบาย   การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
   สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
   ๑.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชญาพิมพ   อุสาโห 
 

ประกาศ/คําสั่ง 



 ๒

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  สํานักงาน
หลักสูตรและการสอน  จัดปฐมนิเทศนิสิตวชิาปฏิบัติการวิชาชีพครู  โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   
ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปด  พรอมกลาวแสดงความยนิดีและใหกําลังใจนิสิตวา  การที่นิสิตไดมีโอกาสไปปฏิบัติการวชิาชีพ
ครูแสดงวานิสติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรายวิชาระดับหนึ่งแลวเปนการพิสูจนวาจะเปนผูที่มคีวามสามารถและ 
มีคณุภาพ  นิสิตอาจมีความตื่นเตนแตขอใหเปนการตื่นเตนดวยความยินดี  พรอมทั้งไดมอบสตูรความมั่นใจ ๔ ขอ  คือ   
หนึ่ง   มีความรอบรู  สอง สอนดี  สาม  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณ  และ  สี่  มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาดี  ทั้งนี้ยังไดฝากใหนิสติรกัษา
ช่ือเสียงและเกียรติภมูิจุฬา ฯ  ไวดวย  นอกจากนี ้คณะครุศาสตรยังไดจัดหองปฏบัิติการสื่อการสอนที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    
เพื่อใหบริการนิสิตทําสื่อการสอน   และสุดทายขอใหนิสิตทําหนาที่ในการเปนครใูหดี  และสอนใหลูกศิษยไดเรียนรูอยางมคีุณภาพ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “วิชาปฏิบตัิการวิชาชีพครู และการเตรียมตัวของนิสิตกอนปฏิบัติการวิชาชีพ”   
โดย รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)  การบรรยายเรื่อง  “จงตาม 
ความฝนไป”   โดย  ผูชวยศาสตราจารย รัศมี  กฤษณมิน   การบรรยายเรื่อง  “ชีวิตนิสติปฏิบัติการวิชาชพีครู   ในป  
๒๕๔๙ แหงการปฏิรูปการเรียนการสอน” โดย  หัวหนาภาควิชาหลกัสูตร   การสอน  และเทคโนโลยีการศึกษา   
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิมพันธ   เดชะคุปต)  มีสาระสําคัญคือ  การปฏิบัติตนในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง 
กับป  ๒๕๔๙   ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน คือปรับวิธีเรียน   เปลี่ยนวิธีสอน  ลดการเรียนแบบทองจํา  เนนอาน  คิดวิเคราะห
แลวเขียนอยางสื่อความหมายใหนักเรียนคดิวิเคราะหเปน  คือ  วิเคราะหเกงและตองเปนคนดี  ดังนั้น  ครูจึงตองสอนดวยใจ   
ดวยความเปนแบบอยางที่ด ี

ปฐมนเิทศนสิิตวิชาปฏบิตัิการวิชาชีพครู  



 ๓

 ครูมืออาชีพตองเปนครู   ๕  ดาว  คือ มีทักษะ  ๕ C   คือ 
  ๑)   C ๑   :  ทักษะการสรางหนวยการเรยีนรูเนนทองถิ่น 

  ๒)   C  ๒   :  ทักษะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

   ๓)    C  ๓   :  ทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู  แหลงเรียนรู  และ ICT 

  ๔)   C  ๔  :  ทักษะการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

  ๕)   C ๕  :  ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
 พรอมกับฝากขอคิดเตือนใจใหแกนิสติในการนําไปใชปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  ครั้งนี้  คือ   “ความเพียรเปนสมบตัิ 
ของนักสู  ความรูเปนสมบัติของนักปราชญ  ความฉลาดเปนสมบัติของนกัคิด  ความมีระเบียบวินยัทุกชนิด 
เปนสมบัติของคนดี”   
 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง  “ประสบการณการปฏิบัตกิารวิชาชีพครู”  โดย นิสิตปฏิบัตกิารวชิาชีพครู  ปการศกึษา  
๒๕๔๘ 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 เมื่อ วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๔๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  ณ  หองประชุม  
๑๐๑  อาคาร ประชุมสุข  อาชวอํารุง  งานหลักสตูรและการสอนจัดปฐมนิเทศ
นิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา  ปการศึกษา   ๒๕๔๙   โดยมคีณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   
เปนประธานในพิธีเปดพรอมกลาวตอนรับนิสติบณัฑิตศกึษาใหม  โดยมสีาระสําคัญคือ  ปจจุบันตางประเทศไดใหความสําคัญตอ
การศกึษาเปนอยางมาก  โดยแตละประเทศไดมีตัวช้ีวดัวาประเทศไหนมีระดับไหน  ดังนั้น   
เราจึงตองพัฒนาการศกึษาใหทนัโลกตลอดเวลา  และการที่เขามาศกึษาในระดบับัณฑิตศกึษาที่นี่ไดถือวามคีวามสามารถมาก  
ดังนั้น การที่สอบเขามาไดจึงควรภาคภมูิใจ   เพราะตองผานการทดสอบความรูที่ผูสอบตองเปนผูมีความรูความสามารถ 
ในแตละสาขาวิชานั้น ๆ  จริง ๆ  นอกจากนี้  คณบดีไดแนะนําวารสารของคณะที่มีอยูโดยเฉพาะวารสารออนไลน  อิเล็กทรอนิกส   
ซ่ึงจะปรากฏในเว็บไซดประมาณเดือนมถิุนายน  และไดแนะนําการเรียนแตละสาขาวิชาในแตละระดับการศกึษาและเอกสาร
ประชาสัมพันธ  รวมทั้งคณะตองการใหนิสติมมีลูคาเพิ่มนอกจากความรูทางวิชาการแลวคือมกีิจกรรมทางวิชาการดวย  ซ่ึงจะมี
กิจกรรมทั้งระดบัชาติและระดับนานาชาติ   
 สุดทายคณบดไีดกลาวอวยพรขอใหนิสิตถึงแมจะเรียนหนักก็ขอใหเรียนหนักอยางมีความสุขและบรรลุสูจุดมุงหวังดังตั้งใจ  
โดยหวังอยากใหนิสิตมีแนวคิดในการนําความรูไปปรับใชแบบรูจักมคีวามคิดเปลีย่นแปลงอะไรใหม ๆ  ในหนวยงานที่ทํา  เพื่อสังคม
จะไดเห็นถึงความเปนนิสติของคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ที่มีคุณภาพอยางแทจริง 

ปฐมนเิทศนสิิตใหมระดบับัณฑติศึกษา  ปการศกึษา  ๒๕๔๙ 



 ๔

 จากนั้น  เปนการแนะนําประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  แนะนําระบบการศึกษาและกิจกรรมนิสติระดับ
บัณฑิตศกึษา  โดย  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)  และรองคณบดี
ดานกิจการนิสติ (รองศาสตราจารย  ดร. กรรณิการ  สัจกุล)  ดําเนินรายการโดย  อาจารย  ดร.อุบลวรรณ   หงสวิทยากร   
วีดิทัศนแนะนําการใชบริการทางการศกึษาของคณะครุศาสตร  และจุฬา ฯ  ตอจากนั้นเปนการเสวนา “การเปนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพและมีความสุข”   โดยประธานคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศกึษา  วาที่ดุษฎีบัณฑิต  ปการศึกษา  
๒๕๔๘  (อาจารย วรรัตน  อภินันทกูล)  และวาที่มหาบัณฑิต  ปการศกึษา  ๒๕๔๘  (คุณรัตตกิร   ขันติยานันท)  ดําเนินรายการ 
โดย  นายคมกริบ  ธีรานุรักษ 
  
 

  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑ อาคารประชมุสุข  อาชวอํารุง คณะครุศาสตร
จัดประชุมวิชาการ “การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู” โดยมีผูอํานวยการศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ (รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี)  บรรยายสรุปผลการดําเนินการวิจัย  จากนั้น
เปนการอภิปรายกลุมยอยตามภูมิภาคโดยผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครูผูวิจัยรวมจากโรงเรียนแกนนํา   อาจารยนักวิจยัรวม
จากมหาวิทยาลยัเครือขายผูบริหารเขตการศกึษาและผูแทนศึกษานิเทศก   โดยมีประเด็นการอภิปรายคือ ปญหา  อุปสรรค  บทเรียนที่
ไดรับจากการดาํเนินการตามหลกัสตัตศลิาและผลการเปลีย่นผานการศกึษาเพื่อเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู,  การเผยแพร   
แนวทางการดําเนินการเปลี่ยนผานการศกึษาเพือ่เขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในภูมิภาค  (การจัด Road  Show)  และแนวทาง
การดําเนินการจัดการศกึษาตามหลักสัตตศิลาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
 
 

ประชุมวิชาการ   “การเปลี่ยนผาน
การศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู” 



 ๕

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่   ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๖  อาคาร  ๒  สํานักงานกิจการนิสติ 
ไดจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการสําหรับผูปฏิบัติงานในโครงการประชุมเชยีร  โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. 
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานพิธีเปด  พรอมไดกลาวกบันิสิตที่รับผดิชอบกิจกรรมเชยีรของคณะครุศาสตร    ซึ่งสวนใหญ
จะเปนนิสิตป ๒ – ป  ๓  วา  ขอใหจูงใจนิสิตนองใหมเขารวมกิจกรรมเชียรและงานรับนองใหมาก ๆ  เพราะเสมอืนจะเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของกิจกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งงานรับนองใหมนับวาเปนไฮไลทของกิจกรรมในปแรก  และมีความสาํคัญตอชีวิตของ
นิสิตใหมจุฬา ฯ   ที่เราควรรักษาสวนที่ดีนี้ไว   สวนกิจกรรมเชยีรนัน้   ปจจุบันมักมกีารเชียรแยกสาขาวิชา  ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย   
ขอดีคือ  การประชุมเชียรภายในสาขาวิชาทําใหมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชา   ขอเสีย คือ  ทําใหเรารูจักกันขาม
สาขาวิชากันนอยไป  หากมองในระดับมหาวิทยาลัยกิจกรรมเชียรมี  ๒  สวนคือ  สวนของมหาวิทยาลยักับสวนของคณะ   ในระดับ
มหาวิทยาลยัมีองคการบริหารสโมสรนิสติเปนผูรับผิดชอบ   ในระดับคณะนิสิตเลือกคณะกรรมการนิสติเปนผูรับผิดชอบตาม
ระเบียบการวาดวย  คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีประธานฝายนิสติสมัพันธและ
คณะกรรมการในฝาย   ซ่ึงมีผูรับผิดชอบกลางและเชียรสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบ  ดังนั้น    จึงควรมีรายชื่อผูรับผิดชอบแตละสวนให
ชัดเจนตามระเบียบและมีการประชุมวางแผนอยางมีระบบ 
 นอกจากนี้  คณบดีไดช้ีถึงประโยชนของกิจกรรมเชียรวาเปนสวนหนึ่งที่จะตอบสนองพัฒนาการของนิสิตอีกดวย   จึงขอให
ประธานเชียรกลางประสานกับแตละสาขาอยางใกลชดิ หาทางปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนเพราะอาจมีนิสติที่จบออกไปแลวมารวม
กิจกรรมเชยีร  จนทําใหนิสิตปจจบัุนไมสามารถกาํกับได  ดังนั้นจึงขอใหชวยวางแผนใหกิจกรรมเชียรลุลวงตอไปดวยดโีดยอยูใน
ระเบียบแบบแผนที่ถูกตอง 
 จากนั้นเปนกิจกรรมกลุมสัมพันธ โดย  อาจารย  ดร. วันชัย   บุญรอดและคณะ 
 ในเวลา  ๑๓.๐๐  น.  รองคณบดีดานวิจยัและบริการวิชาการ  (ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน)  บรรยาย
เรื่องเทคนิคการพูดจูงใจ  ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ  การเจรจาโนมนาวจิตใจผูอื่นจะเนนที่บุคลกิภาพ    การแสดงออก     การสื่อภาษา    
และกิริยามารยาทควบคูกันไปกบัตัวผูโนมนาว ตองแสดงใหเหมาะสมกับสถานการณ  

๑. ตองมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งการยืน การเดิน การนั่ง มีพลังพรอมที่จะพูดโนมนาว 
๒. ใชคําพูดที่หนกัแนน ชัดเจน แตมหีางเสียง มคีวามกระชับ มีเสยีงสูงต่ํา ไมใชเรียบๆ 
๓. สบสายตากับผูที่เราจะโนมนาว 

ระดมความคิดสรางสรรคงานเชียร และ
กิจกรรมรับนอง  ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
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๔. พรอมหลกัฐาน จะตองเตรียมหลักฐานหรือเอกสารตางๆ เพื่อใหผูที่ถกูโนมนาวมีความเชื่อถือ 
๕. มีการแสดงออกดวยทาทางที่เหมาะสม ใชภาษาทาทางประกอบการพูดอยางเหมาะสม 
ซึ่งการที่เราจะจูงใจใครไดนั้น ที่สําคัญตองรูจักธรรมชาติของเขา เพื่อที่จะไมทําใหการจูงใจกลายเปนแรงกดดัน กับสราง

ปญหามากยิ่งข้ึน    ยกตัวอยางเชน เขารูสึกวาตัวเขาสําคัญ ก็ตองใหความสําคัญยกยองเขา หากเขาเปนคนที่อยากรูอยากเห็นก็
ควรใหขอมูลขาวสารที่สรางสรรค หรือเขาไมชอบการควบคุมอยางใกลชิดก็อยาตื้อเขามากหรือซักถามเขามาก ดังนั้นการจูงใจไมใช
จะใชวิธีการเดียวกันกับทุกคน  
 สิ่งที่ควรพูดเพ่ือการจูงใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  

๑. การรักษาสิทธิ์หรือผลประโยชนของตนเองหรือหมูคณะ 
๒. ความศรัทธา ความรัก ความนับถือ ความเชื่อ ตอบุคคลใดหรือสิง่ใดสิ่งหนึ่ง 
๓. แนวทางที่จะชวยแกไขปญหาความเดือดรอน 
๔. ตองการปลุกใจใหเขมแข็ง รวมพลังรวมกันฟนฝาเพื่อทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวง 
๕. ตองการเปลี่ยนแนวความคดิ วธีิดําเนินชีวิตในการทํางาน วิถีชวีิตในการอยูรวมกันในสังคม  

 นอกจากนี้ ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาติ  ตันธนะเดชา  กลาวถึงการเชียรวาตั้งแตอดตีมาถึงปจจุบันนานนับ ๑๐  ป 
มาแลวที่คณะครุศาสตรไดสรางตนแบบพิธีรับนองโดยนําพิธีบายศรมีารับนอง  จนทําใหคณะอื่น ๆ และจุฬา ฯ ทําตามแบบอยาง  
ซ่ึงปจจุบันพิธีอันทรงคุณคานี้จัดไมนาประทับใจนัก  จึงอยากใหนิสติรุนพี่ดํารงตนแบบพิธีอันดีนี้ไว   เพราะเปนพิธีที่สรางความ
ซาบซึ้งประทับใจแกนิสิตใหม  และยังไดใจนองมากกวาปจจุบันที่เนนแตความสนกุสนานเพยีงอยางเดยีว    แตขาดความลึกซึ้ง
ประทับใจเหมือนอยางในสมัยกอน  พรอมกันนี้ยังไดฝากคาถาที่ทําใหนิสิตประสบความสาํเร็จทั้งในการเรียนและการทํางานรวมทั้ง
ครอบครัวในอนาคตดวย  คือ  คาถา   A   B  C   D 
 A        คือ     Achievement  ตั้งเปาหมายใหเหมาะสมกับความสามารถที่เราจะไปสูความสําเรจ็ 

 B        คือ      Belief  มีความเชื่อมั่นวาเราจะทําตามที่เราตั้งเปาหมายไวได 
 C        คือ       Commitment  ตองวางแผนวาจะทําอยางไรใหสําเร็จ 
 D        คือ       Do   ทําปฏิบัตติามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 

  
 เมื่อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร
จัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตรกอนเปดภาคเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๔๙   โดยมกีารแนะนําคณาจารยใหม   คณาจารย
ไดรับรางวัล  คณาจารยไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ  และมีการนําเสนอความกาวหนาของคณะครุศาสตร/ภาควชิา  
โรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ หลังจากนั้นคณบดี  (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดกลาวถึงแผนงานสําคัญ
ในปตอไป  ๕  ดาน  คือ  หนึ่ง  ดานหลักสูตรและการสอน  มีแผนเปดสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ ระดับปริญญาบัณฑิต  ๕  ป   
 

ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตรตอนรับ  ปการศึกษา  ๒๕๔๙ : นําเสนอ 
แผนงานสาํคัญในปตอไป  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัย 



 ๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาสาขาวิชาใหม ไดแก  การศึกษาพิเศษ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ธุรกิจและการอาชีวศึกษา  และการ
จัดการความรู  เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสําหรับผูมคีวามสามารถพิเศษ  ทวิปริญญา   เปดสอนหลักสตูรบัณฑิตโดยระบบ 
E – learning  และเพิ่มวิชาครูในอุดมคติ  เปนวิชา Non  credit  ในหลักสตูรปริญญาตรี  สอง  ดานกิจการนิสติ  มีแผนเปดศูนย
พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคต ิ  สาม  ดานวิจัยและบริการวิชาการ  มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัยสูความเปนเลศิทาง
การศกึษา   มีโครงการบริการทางวิชาการเชิงรุก: นวัตกรรมการพัฒนาครูและผูบริหาร  ใหคณาจารยทํางานวิจัยควบคูไปกับการ
สอน  รวมท้ังจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ   สี่ ดานวิรัชกิจและ
กิจการพิเศษ  มีโครงการเพิม่พนูประสบการณภาษาตางประเทศใหนิสติ   โครงการศกึษาดูงานการศกึษาและศิลปวัฒนธรรมไทย
สําหรับนักศกึษาตางประเทศ  หา  ดานบริหารทั่วไป  จัดศูนยประชาสัมพันธ (One  stop  service)  งานครบรอบ   ๕๐  ป  คณะ
ครุศาสตร  งานรอยใจเชิญพรชัย  ๘  รอบ  ชนมายุวิวัฒนทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ อยุธยา   นอกจากนีย้ังมีแผนการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่   ซ่ึงจะเรงทําสวนขยายหองสมดุเปนหองกระจกสําหรับอานหนังสือ  ทางเดินเช่ือมระหวางอาคาร  ๒  และ
อาคาร  ๓  นอกจากนี้ คณบดีไดแจงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับหลกัเกณฑและวิธีการในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารย  และขอใหคณาจารยทุกสาขาวิชาประชุมวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน  แผนการรับนิสติใหมในป  ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒   รวมท้ังแผนงานวิจัยและแผนงานบริการวิชาการของสาขาวิชาดวย 
  
 
 
 
 
  
 
 
 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการวิจัยและแนวคิดในการจัดทําโครงการวิจัยและ 
งานวิชาการ”  โดย  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. นงลักษณ  วิรัชชัย  และการประชุมกลุมยอยแตละสาขาวิชา   เรื่อง 
“การวางแผนการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการในปตอไป”  
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 สํานักวิจัยและบริการวิชาการ    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม     ไดเริ่มพิธีเปดโครงการบริการทางวิชาการ
ประชาคมวิชาชีพครู   เพื่อนอมถวายสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ  ๖๐  ป   
เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ไดรับความสนใจจากคณาจารยผูเขารวมอบรมจากโรงเรยีนทั่วประเทศ   และไดรับความสําเร็จ
เปนอยางดี     โดยโครงการนี้จะมีไปจนถึงเดือนพฤศจกิายน   ๒๕๔๙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
                วันที่    ๔   พ.ค.   ๒๕๔๙                วันที่  ๘  พ.ค.  ๒๕๔๙    
     เรื่อง   “ครูประจําช้ันมืออาชีพ”    เรื่อง  “การพัฒนาหลักสตูรตามแนวคิด FUN  FIND  FOCUS” 
      โดย  รศ. สุปราณี  จิราณรงค          โดย   รศ. ลัดดา  ภูเกยีรตแิละคณะ 
 
  
 
 
 
 
 
  
                 
               วันที่   ๘   พ.ค.  ๒๕๔๙                  วันที่  ๘   พ.ค.   ๒๕๔๙    
                        เรื่อง “สนุกคดิประดิษฐของเลนเคลื่อนไหว”                 เรื่อง “สนุกคิดประดิษฐของเลนเคลื่อนไหว”   
               โดย  รศ. สุพร  ชัยเดชสุริยะ  และคณะ                 โดย  ผศ. ลาวัณย   ศรีศิลปนันท 
 
 
 

สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม จัดโครงการ
บริการทางวิชาการประชาคมวิชาชีพครู    
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 ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบัตรประจําตัวขาราชการสามารถใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดนั้น   เนื่องจากได
มีระเบียบการกําหนดบุคคล  ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน   ซ่ึงในสวนของขาราชการเคยไดรับการยกเวนไม
ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองพนสภาพการยกเวนโดยกฎกระทรวงฉบับใหม  ทั้งนี้ ขอใหขาราชการที่ยังไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชนติดตอขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  ณ  เขตที่ทานอาศัยอยูตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 บุคคลดังตอไปนี้ที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 
 (๑)    สมเด็จพระบรมราชินี 
 (๒)    พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาข้ึนไป 
 (๓)    ภิกษุ  สามเณร  นักพรต   และนักบวช 
 (๔)    ผูมีกายพกิารเดินไมได  หรือเปนใบ  หรือตาบอดทั้งสองขาง หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (๕)    ผูอยูในที่คุมขังโดยชอบดวยกฎหมาย 
 (๖)    บุคคลซึ่งกําลังศกึษาวิชา  ณ  ตางประเทศ  และไมสามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได 

 
 
 
 

 
 สวนสงเสรมิและพัฒนาวิชาการ  สํานักบริหารวิชาการ  แจงวา  ตามที่มหาวิทยาลยัไดแจงกําหนดการสงใบสมคัรและ
หลักเกณฑการเสนอขอรับทุนประชุมและเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติและขั้นตอนการดําเนินมายังคณะ/สถาบัน 
เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักวิจัยรวมทั้งผูที่เกีย่วของในหนวยงานไดรับทราบและถือเปนหลักปฏิบัติแลวนั้น  เนื่องจาก 
มีผูเสนอขอทุนจํานวนมากทีส่งใบสมคัรขอรับทุนลาชากวาเวลาทีม่หาวิทยาลยักําหนด  ทําใหมีผลกระทบตอการพจิารณาอนุมัต ิ
ใหทุน  มหาวิทยาลัยจึงขอแจงใหนักวิจัยและผูทีเ่กี่ยวของในหนวยงานไดรับทราบ  ดังนี้ 
 ๑. ระยะเวลาในการสงใบสมัคร  เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติทุนตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว    ดังนั้น 
จึงขอใหหนวยงานสงใบสมัครและเอกสารที่เกีย่วของไปยังสํานกับริหารวิชาการลวงหนา  ๓  เดือน  กอนการเดินทาง  กรณี 
ที่หนวยงานมคีวามจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาใหความเห็นในเบื้องตน  ขอใหหนวยงานเรงสงใบสมัครใหสํานัก ฯ ทันที   
โดยแจงไวในบันทึกนําสงของหนวยงาน  และเมื่อหนวยงานพิจารณาแลวขอใหสงผลการพิจารณาใหสํานักบริหารวิชาการโดยดวน 
 ๒.   เอกสารที่สงมาประกอบการพิจารณา  ใหผูเสนอขอทุนสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามทีก่ําหนดไปยัง 
สํานักบริหารวิชาการอยางครบถวน (ยกเวนหนังสือตอบรับบทคัดยอจากผูจัดการประชุมที่สามารถสงภายหลังได  แตตองสงกอน
การประกาศพิจารณาอนุมัติทุน)  เพราะมหาวิทยาลยัมีความจําเปนตองใชเอกสารเหลานั้นในการดําเนินการตอไป  โดยเฉพาะ
ผลงานฉบับสมบูรณ (ภาษาอังกฤษ)  จะตองนําเสนอใหผูทรงคณุวุฒิใหขอคิดเห็นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพจิารณา 
 
 
 

 ขาราชการตองทําบตัรประชาชน 

การเสนอขอทุนประชุมและเสนอผลงาน
ทางวิชาการในระดบันานาชาต ิ



 ๑๐

 อนึ่ง   กรณีที่สงเอกสารการขอทุนลาชาเนื่องจากรอการตอบรับจากผูจดัการประชุม  หรือรอการจัดทําเอกสารฉบับ
สมบูรณ  ซึ่งยังดาํเนินการไมแลวเสร็จนั้นไมถือวาเปนเหตุสุดวิสยั  มหาวิทยาลยัไมสามารถดําเนนิการตามขั้นตอนการเสนอขอทุน
ได   อยางไรกต็าม  หากมีขอสงสัยประการใดเกีย่วกับการขอรับทุนสามารถสอบถามไดที่  สํานักบริหารวิชาการ   โทร. ๘๐๒๓๕  ,   
๙๐๒๒๙    หรือที่  www.academic.chula.ac.th/tgauver 
 

 
 
 
 

 กรมบัญชกีลางแจงวา  กระทรวงการคลังไดยกเลิกประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนเพ่ือใหผูมีสิทธิ
สามารถนํามาเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตรได  ตามมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศกึษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แกไขเพิ่มเตมิ โดยใหใชประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและเงินคาเลาเรียน   
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง   ดวนที่สุด  ที่ กค. ๐๔๐๙.๕/ว๑๙๖  ลงวันที่  ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๔๙  ดังนี ้

๑. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา* ในสถานศึกษาของทางราชการ 
 ๑.๑ ระดับอนุบาลหรือเทียบเทาไมเกนิปละ      ๔,๖๕๐    บาท 
 ๑.๒ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาไมเกินปละ      ๓,๒๐๐    บาท 
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาไมเกินปละ     ๓,๙๐๐    บาท 
 ๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสตูรประกาศนยีบตัร  ๓,๙๐๐    บาท 
  วิชาชีพ  (ปวช.)  เทียบเทาไมเกินปละ    
 ๑.๕ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมเกินปละ                 ๑๑,๐๐๐    บาท 
 

  *  เงินบํารุงการศึกษา หมายถงึ  เงินประเภทตางๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  สวนราชการเจาสังกดั  หรือที่กํากับ  มหาวิทยาลัย  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้ง  หรือองคกรของรัฐบาล 
 

๒. ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศกึษาเอกชน 
 สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
         ๑.  คาธรรมเนียมการเรียน  ไมเกินปละ 
  ๑.๑ ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา       ๙,๔๒๐    บาท 
  ๑.๒ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา      ๙,๔๒๐    บาท 
  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา                ๑๐,๕๒๕    บาท 
  ๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา              ๑๑,๔๒๕    บาท 
 

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และเงินคาเลาเรียน  ประจําปการศกึษา  ๒๕๔๙ 



 ๑๑

         ๒.  คาธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ไมเกินปละ 
  ๑.๑ ระดับอนุบาล  (๒  และ  ๓)  หรือเทียบเทา  ๔,๙๖๐    บาท 
  ๑.๒ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา      ๔,๔๖๐    บาท 
  ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา                  ๓,๙๐๐    บาท 
  ๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา               ๓,๙๐๐    บาท 

 
  สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  

๑. หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทา 
 ๑.๑ คาธรรมเนียมการเรียนในประเภทวิชาหรือสายวชิา  ดังนี้ 

    (๑)    คหกรรม  หรือคหกรรมศาสตร  ปละไมเกิน ๑๑,๒๓๕  บาท 
    (๒)    พาณิชยกรรม  หรือบริหารธุรกิจ  ปละไมเกิน ๑๓,๕๙๕ บาท 
    (๓)    ศิลปหัตถกรรมหรือศลิปกรรม  ปละไมเกิน ๑๔,๒๘๕ บาท 
    (๔)    เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร  ปละไมเกิน ๑๔,๗๐๕  บาท 
    (๕)    ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม ปละไมเกิน ๑๗,๒๐๕  บาท 
    (๖)    ประมง    ปละไมเกิน ๑๔,๗๐๕  บาท 
    (๗)    อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ปละไมเกิน ๑๓,๕๙๕ บาท 
    (๘)    อุตสาหกรรมสิ่งทอ   ปละไมเกิน ๑๗,๒๐๕  บาท 

 ๑.๒ คาธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา  ดังนี้ 
    (๑)    คหกรรม  หรือคหกรรมศาสตร  ปละไมเกิน    ๒,๔๗๐ บาท 
    (๒)    พาณิชยกรรม  หรือบริหารธุรกิจ  ปละไมเกิน    ๕,๗๓๐ บาท 
    (๓)    ศิลปหัตถกรรมหรือศลิปกรรม  ปละไมเกิน    ๔,๕๒๐ บาท 
    (๔)    เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร  ปละไมเกิน    ๕,๗๔๐ บาท 
    (๕)    ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม ปละไมเกิน    ๗,๗๔๐ บาท 
    (๖)    ประมง    ปละไมเกิน    ๕,๗๔๐ บาท 
    (๗)    อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ปละไมเกิน    ๕,๗๓๐ บาท 
    (๘)    อุตสาหกรรมสิ่งทอ   ปละไมเกิน    ๗,๗๔๐ บาท 
  ๒. หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเทา  และหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค  
(ปวท.) หรือเทียบเทา ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงแตไมเกินคาธรรมเนียมการเรียน*ในประเภทวิชาหรือสายวิชา  ดังนี้ 
    (๑)    ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี     ปละไมเกิน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
              สารสนเทศและการสื่อสาร   ทัศนศาสตร 
    (๒)    พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ  ศิลปหัตถกรรม   ปละไมเกนิ   ๒๕,๐๐๐ บาท 
              หรือ  ศิลปกรรม  เกษตรกรรม  หรือเกษตรศาสตร   
              คหกรรม   หรือคหกรรมศาสตร   อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 



 ๑๒

    “ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

   สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสตูรที่กําหนดดังกลาวให
เปนไปตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหสถานศกึษาเอกชนทําการเปดสอนในสาขาวิชานั้นๆ   
   *คาธรรมเนียมการเรียน  หมายถึง  เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเกบ็ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ
จากสวนราชการที่ควบคมุดูแลสถานศกึษานั้น และใหหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาดวย  
    ขาราชการ/ลูกจางประจําของสวนราชการเบิกจายคาบํารุงการศกึษาและคาเลาเรียนบุตรที่ศกึษา 
ในสถานศกึษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญาไดตามอัตราใหม   ทั้งนี้   จะเริ่ม
ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
 
    

 
  

 งานสงเสริมทกัษะอาชีพ   กลุมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและสตรีชนบท   ขอเชิญผูมีจิตศรัทธาชวยเหลือเดก็นักเรียน
ยากจน  โดยกลุมพัฒนา ฯ  ไดจัดทําโครงการประดิษฐสินคา  (กระเปาผา   ดายปาน   ผาเมตร ฯลฯ)  เพื่อจําหนายสรางรายไดเปน
ทุนการศกึษา  และฝกทกัษะเปนพื้นฐานอาชีพในอนาคตแกเดก็ยากจนในโครงการ ฯ   
 ผูมีจิตศรัทธาตดิตอไดที่   กลุมพฒันาคุณภาพชวีิตเยาวชนและสตรีชนบท    อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย    
โทร. ๐๔๔ – ๖๒๒๑๓๒ หรือที่   www.sahasin.com  หมวดผลิตภัณฑจากเด็กยากจน 

 
 
 
 
 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ประชาคมครศุาสตร    จดหมายขาวรายปกษภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   กําหนดออกวันจันทรที ่  ๒  และ  ๔  ของเดือน 
     วัตถุประสงค        :    ๑.  เพือ่นําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจยั  การบริการวชิาการ  และกิจกรรมสําคัญของ 
           นักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที ่ และคณาจารย  คณะครศุาสตร 
                             ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                            ๓.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗   โทรสาร   ๐ – ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘ 

สนับสนุนผลิตภัณฑ 


