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จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
    ฉบับที่  10/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   12  กรกฎาคม   พ.ศ. 2547

 คณบดีคณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   (รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน)   ชี้วา 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครุศาสตรของสังคมโลกที่เห็นไดชัดเจน คือการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน จากการสอนไปสูการวิจัยคนควาเพื่อสรางองคความรูใหมจากการเรียนการสอน
ในสถาบันไปสูการเรียนการสอนในชีวิตจริง และทางสื่อสารอิเล็คทรอนิกสมากขึ้น  นอกจากนั้น
ยังเปลี่ยนจากการบริหารดวยสถาบันเดี่ยวเปนการบริหารที่มีลักษณะเปนเครือขายมากขึ้น  และ
ยังตองเขาสูยุคการแขงขันในยุคโลกไรพรมแดนดวยเชนกัน  สถาบันครุศาสตรทั่วโลกกําลังอยู
ในชวงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และตางเรงที่จะสรางประสิทธิภาพและความสามารถกันมาก
ยิ่งขึ้น   เพื่อเตรียมการใหคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ของประเทศไทยเขาสูยุคการแขงขันได
อยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสามารถและคุณคาที่เปน

ของไทยเราเอาไวดวย  โดยเนนวิเคราะหบทบาทของผูนํายุคใหมในวงการครุศึกษา เพื่อเตรียม
รับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คณะครุศาสตรจึงไดจัดประชุมนานาชาติขึ้นระหวางวันที่ 12 - 14 
กรกฎาคม   2547   ณ   คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ   โดยไดเชิญผูอํานวยการจาก   British 
Council   แหงประเทศไทย   บรรยายเรื่อง   ผูนําในชวงเปล่ียนผานในการครศึุกษา   การ

อภิปรายกระบวนทัศนใหมของการเรียนการสอน  โดยนักวิชาการจาก   อเมริกา 
ออสเตรเลีย เวียดนาม   การบริหารครุศึกษาในโลกไรพรมแดน  โดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศ

ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  ญี่ปุน  รวมถึงการศึกษานวัตกรรมใหมทางครุศึกษา 
โดยผูเชี่ยวชาญจากเกาหลี  จีน และไทย    นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการจากทั่วโลก 

       และของไทย จํานวนประมาณ 200 คน  รวมเสนอบทความและงานวิจัย   60  เรื่อง 
  

ครุศาสตร จฬุา ฯ จัดประชุมนานาชาติการจัดการครุศึกษา 
เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
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"การประชุมครั้งนี้จะเปนการทําความเขาใจกับผูนําของครุศึกษาในโลก   และในยุคไรพรมแดนที่จะตองคํานึงถึงวิธีคิดและ
วิธีการใหม ๆ มากขึ้น  ในวงการครุศึกษาไทยยังไมไดตระหนักเรื่องนี้เทาที่ควร"   คณบดีคณะครุศาสตร กลาว 
 ขอเชิญผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเขาประชุมไดที่  ฝายวิเทศสัมพันธ คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   
โทร. 02-2182710 -11    ในวันและเวลาราชการ 
      
คณบดีคณะครุศาสตร จฬุา ฯ  ชี ้ 
เปด FTA อุดมศึกษาไทยเสียเปรยีบ 

 
คณบดีคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   (รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน)  อภปิรายในการสัมมนาวิชาการครบรอบ 

ปที่  27  ภาควิชาอุดมศึกษา   เรื่อง   "ผลกระทบการคาเสรีตออุดมศึกษาไทย"    เมื่อวันที่  30  มิถุนายน ที่ผานมา   โดยให
ความเห็นเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการอุดมศึกษาไทยวา  เปนพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธการศึกษาระหวางประเทศ  
ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา     และจะเปนการพัฒนาในรูปแบบที่ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวกลับมีโอกาส 
มากขึ้น  ถาเราไมเตรียมการและเตรียมตัวอยางดี   เราจะเปนเครื่องมือทางการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแลว 
 ทั้งนี้เพราะการเปดเสรีนั้นจะมองไดเปน 2 สวน คือสวนที่หนึ่งเราสามารถไปดําเนินการศึกษาในประเทศที่กําลัง
พัฒนาแลวได  เชนสงคนไปเรียน   ไปตั้งมหาวิทยาลัย  ประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะเปนออสเตรเลีย อเมริกา  เราจะไดโอกาส
มากขึ้น  แตปญหาก็คือวาความสามารถของประเทศเราจะอยูในฐานะที่จะไปแขงขันทางการศึกษากับประเทศของเขา 
ไดแคไหน  เราจะมีความสามารถพอที่จะไปตั้งมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เพื่อแขงกับมหาวิทยาลัยเมลเบิรน  ไดอยางไร   
แขงกันมหาวิทยาลัยฮารวารดไดหรือ  มีแตคนของเราจะไปเรียนกับเขามากขึ้น   ส่ิงที่เราจะไปทําไดก็คือแคไปสอนทําอาหาร 
หรือนวดแผนไทย เทานั้น  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสมดุลกันเลย  อีกดานหนึ่งเปนการเปดโอกาสใหตางประเทศเขามาดําเนินการ
ทางการศึกษาประเทศของเราไดอยางคลองตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ยิ่งในสวนนี้เราก็เปดโอกาสอยูแลว   การทํา  FTA   
ทางการศึกษาทําใหโอกาสเปนของตางประเทศมากขึ้นและถามหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไมวาจะเปนของออสเตรเลีย  
อเมริกามาเปดในประเทศเรา   คนไทยที่มีฐานะก็จะสนใจและสมัครเรียนมากขึ้น เพราะโดยพื้นฐานคนไทยเองก็เหอเรียน
การศึกษาของตางประเทศอยูแลวทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าต่ําสูงในสังคมไทยมากขึ้น  
 คณบดีคณะครุศาสตร กลาวเพิ่มเติมวา เรื่องนี้ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศดานออสเตรเลีย   อังกฤษ  
นิวซีแลนด  เขาไดเตรียมการที่จะสงการศึกษาออกนอกประเทศเขามาเปนเวลานับสิบปแลว  เขาไดจัดประชุมเพื่อที่จะให
ผูบริหารของเขารูวิธีการที่จะเจรจาตอรองทําความเขาใจกับกฎหมายของประเทศในยานเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มากอนหนา
นี้แลว  การเปดเสรีทางการคาก็จะสอดคลองกับนโยบายการสงการศึกษาเปนสินคาออกของเขา  ไดอยางสอดคลองกัน  และ
ถาเราไมเตรียมการอยางดีก็จะทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในกลุมการศึกษาไทย ในสังคมไทยมากขึ้นไปอีก  ทั้ง ๆ   
ที่ฐานในสังคมก็มีความไมเทาเทียมกันอยูแลว    
 คณบดีคณะครุศาสตร เสนอวา ทางออกในอนาคตจึงอยูที่เราจะสนใจและติดตามเรื่องนี้อยางลึกซึ้งและตอเนื่อง  
ขณะเดียวกันก็ตองเรงปรับกระบวนทัศนการศึกษาไทยของเราใหเปนไปในทิศทางที่จะตองวิจัยคนควาเรื่องในประเทศของเรา
เองใหมากขึ้นเพื่อเราจะไดมีองคความรูสําหรับแลกเปลี่ยนและไมถูกครอบงําทางวิชาการใหมากไปกวาที่เปนอยู  
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 ประชาคมครุศาสตร   ขอแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   กาญจนวาสี   ผูอํานวยการ 
ศูนยทดสอบทางการศึกษา    คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ    ที่ไดรับแตงตั้งจากสํานักงาน  ก.พ.  เปน  อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงระดับสูงตามระบบเปด   โดยมีหนาที่
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร  9 -10 - 11  รองผูวาราชการจังหวัด   
ผูวาราชการจังหวัด  กงสุลใหญ  อัครราชทูต  และเอกอัครราชทูต  ตามระบบเปด   รวมทั้งดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของ
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 
 
 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย  วัฒนะ  จูฑะวิภาต   ในโอกาสที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง  เปน  ศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่    23   กันยายน   2546   เปนตนไป 
 
  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย  ประเภททั่วไปและประเภทผูแทนคณะ/
สถาบัน  นั้น  ปรากฎวามีผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนไมเกินที่ประกาศไว  จึงไมตองทําการเลือกตั้ง   ทั้งนี้  มีคณาจารยของ 
คณะครุศาสตรที่เปนสมาชิกประเภทผูแทนคณะ/สถาบัน ดังนี้   ผูชวยศาสตราจารย  นิรันดร  แสงสวัสดิ์   อาจารยวันชัย   
เมฆหิรัญศิริ  และรองศาสตราจารย   พชรวรรณ   จันทรางศุ       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยไดรบัแตงต้ังเปน  อ.ก.พ. 

ขอแสดงความยินดี 

อีกทางเลือกในการอาน  “ประชาคมครุศาสตร” 
 

ขอเชิญผูสนใจอานขาวประชาคมครุศาสตร 
ไดที ่

Lib.edu.chula.ac.th 

คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ 
จัดประชุมนานาชาติเฉลิมฉลอง   47  ป 

เรื่อง    “การจัดการครุศึกษาเพื่อความเปนเลิศ” 
(Manaing    Teacher  Education   Excellence) 

ในวันที่  11 – 14  กรกฎาคม  2547 
ณ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 

 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร. 02-218-2710 
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 เนื่องดวยในวันเสารที่   10  กรกฎาคม   2547  เปนวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร  ครบรอบ  47   ป     
ซึ่งจะมีพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเชา   ถวายสังฆทาน   และทําบุญตักบาตรพระสงฆจํานวน    29   รูป   ในวันจันทรที่   12   
กรกฎาคม      2547     คณะครุศาสตรใครขอเชิญคณาจารยทุกทานรวมทําบุญถวายสังฆทานและตักบาตรพระสงฆ   และ 
เพื่อความเรียบรอยในการดําเนินงาน   ฝายบริหารจึงเตรียมจัดสังฆทาน  พรอมอาหารเพลสําหรับถวายพระใหสําหรับ
คณาจารยที่แสดงความจํานง   โดยของดังกลาวมีมูลคา   600   บาท      
 คณาจารยทานใดประสงคจะรวมทําบุญขอไดโปรดแสดงความจํานง  และสงปจจัยรวมทําบุญไดที่หนวย
ประชาสัมพันธและการประชุม   ภายในวันจันทรที่   5   กรกฎาคม   2547   เพื่อคณะจะไดดําเนินการตอไป   
    

           กําหนดการ       
          งานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร   ครบรอบ  47   ป    
                      
12    กรกฎาคม    2547 
06.30 - 07.30   น.   ถวายภัตตาหารเชา และสังฆทานแดพระสงฆ  จํานวน   29    รูป  (หองสัมมนา  1) 
07.30 – 08.00  น.   ตักบาตรอาหารแหง   พระสงฆ   จํานวน   29   รูป       
    (หนาอาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา) 
08.00 – 09.00  น.   รับประทานอาหารเชา  (หองชมรมอาจารยและโรงอาหาร) 
09.00 – 09.15  น.   พิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ  47   ป  
    โดย   ศาสตราจารย  ทานผูหญิง   พูนทรัพย   นพวงศ   ณ  อยุธยา 

และพิธีมอบทุนการศึกษา  ศาสตราจารย  ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา    
(หองสัมมนา  1) 

09.15 – 09.30  น.   วีดิทัศน   "คณะครุศาสตรในป   47" 
09.30 - 10.10   น.   กิจกรรมบรรยายพิเศษ "คณะครุศาสตรปที่  48  และปตอไป" 
    โดย  ฯพณฯ   นายวันมูหะมัดนอร    มะทา 
10.10 – 10.30  น.      ลงทะเบียนประชุมนานาชาติ 
10.30 – 12.00  น.   ปาฐกถา ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ   ณ   อยุธยา 
    เรื่อง     "Transformation    Leadership   in   Teacher   Education " 
                 โดย  Dr.  Peter   Upton,  Director  of  British  Council,   Thailand. 
    (หอง 401   อาคาร   3) 
 
12  - 14  กรกฎาคม    2547 การประชุมนานาชาติเรื่อง      "การจัดการครุศึกษาเพื่อความเปนเลิศ"    

(Managing   Teacher   Education    for  Excellence) 
 
 

ขอเชิญรวมทําบุญวนัสถาปนาคณะครุศาสตร 
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เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม   2547  นักเรียนผูแทนสภานักเรียนหองโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม   เขารวมโครงการ   

Young   Democrat   Thailang  (YDT)  ณ  ลานน้ําพุ   เซ็นเตอรพอยต  สยามสแควร   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นเยาวชน  รวมถึงสงเสริมและเสริมสรางการมีสวนรวมของเยาวชนในดานการศึกษาสังคมตลอดจนกิจกรรม
สาธารณประโยชนตางๆ โดยเรียกกิจกรรมนี้วา “กิจกรรมยุวประชาธิปตย” โดย เลขาธิการพรรคประชาธิปตย คุณประดิษฐ  
ภัทรประสิทธิ์ เปนประธานพิธีเปด   รวมดวย  คุณอรรคพล   สรสุชาติ   ปาฐกถาพิเศษ กับ  ส.ส.อิสรา  สุนทรวัฒน  ในหัวขอ  
“ติวเตอรนั้นสําคัญไฉน”   โดยมีอาจารยธนยศ   พุทธพงศ เปนผูดูแลและนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม 

 
 
ชมรมฮอกกี้   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  ไดรับเชิญจาก  International  Ipoh  City  Junior  Hockey 

Chamypionship   2004   ณ   The   Azlan  shah  Hockey   Stadium   เนื่องในโอกาสครบรอบ  16  ป   ของการจัดการแขงขัน 
โดยจะมีการเลี้ยงรับรองแกนักกีฬาประเทศตางๆ ณ  Ipoh  City  Council   Hall  ซึ่งมีผูวาการรัฐ Perak เปนประธานในพิธี  ใน
การนี้ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
อาจารยเกษม  เชยชม ทําหนาที่ดูแลนักเรียน    

                                 

“กิจกรรมยุวประชาธิปตย” 

นักเรียนสาธติจุฬา ฯ ไดรับเชิญรวมแขงฮอกกี ้
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

ขาวจากศนูยตาํราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร  
  

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตรครบรอบ 47    ป ในวันที่ 10  กรกฎาคม 2547 นี้     ศูนยตําราและ
เอกสารทางวิชาการ   จัดรายการลดราคาหนังสือและเอกสารทางวิชาการตาง ๆ  จํานวน  58 รายการ  ลดราคา 15 – 50%  
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2547   ทานที่สนใจเชิญแวะชมและเลือกซื้อไดที่   ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ   คณะครุศาสตร   
อาคาร   3  ชั้น  1  คณะครุศาสตร ตั้งแต    เวลา 8.00 – 16.00 น.   ทุกวันทําการ   โทรศัพท 02 –2182529 
 สําหรับอาจารยทานใดที่มีความประสงคจะใหทางศูนยตํารา ฯ  นําตําราและเอกสารทางวิชาการของศูนยตํารา ฯ   
ไปจําหนาย ในโอกาสที่มีการประชุม อบรมหรือสัมมนาตาง ๆ    กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อการตระเตรียม
และอํานวยความสะดวกในการจัดจําหนาย 
 
การวิเคราะหระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
รศ. ดร. สุกัญญา    โฆวิไลกูล 
ราคา  150  บาท 
 
 หนังสือเลมนี้ ใหความหมาย แนวคิดและวิธีการเชิงระบบ เพื่อผูอานจะไดใชกรอบแนวคิดของระบบประยุกตใช 
กับองคกร หรือหนวยงานที่ปฏิบัติอยู     พรอมทั้งนําเสนอเทคนิค    การวิเคราะห  สังเคราะหระบบตลอดจนเทคโนโลยีทางการ
บริหารงานที่มีกระบวนการเชิงระบบเปนพื้นฐาน    ซึ่งสามารถใชในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี 
 
การศึกษานอกระบบโรงเรยีน  :  แนวทางการศกึษาและกิจกรรมที่หลากหลาย 
อ.  มนัสวาสน  โกวิทยา   (บรรณาธิการ) 
ราคา  150  บาท 
 
 เสนอแนวทางการจัดการศึกษาและกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีความหลากหลาย  อาทิ    การศึกษา
ชุมชน   รูปแบบการเรียนรูในชุมชน   การศึกษานอกระบบโรงเรียนในมุมมองธุรกิจ   แนวความคิดของขงจื่อ   การพัฒนา  EQ  
และ  MQ  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็กในสถานประกอบการ  กิจกรรมการสรางนิสัย 7 ประการ  การพัฒนาสื่อพื้นบาน   
และ   e – Learning 
 
 

 
 
ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร"ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 
 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     วัตถุประสงค        :       ๑. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
        โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                ๓. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธและการประชุม  โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


