
      

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
     ฉบับที่  10/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   13   มถินุายน    พ.ศ. 2548 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ฝายประถม   ไดรับการพิจารณา
คัดเลือกจากสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเปนสถานศกึษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา  2547 
ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดี
ในความสําเร็จอันนาภาคภูมิใจอยางยิ่ง

 ขอแสดงความยินดี

ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ    ผูชวยศาสตราจารย ลัดดา   ภูเกียรติ 
และผูชวยศาสตราจารย  ทัศนีย   ผลเนืองมา   ในโอกาสไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง   รองศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่    24  กนัยายน  2547 

และวันที่   25   พฤศจิกายน   2547 ตามลําดับ

 ขอเชิญประชุม

คณบดีขอเชิญคณาจารยคณะครุศาสตรที่บรรจุระหวาง  ป  พ.ศ.  2546 – 2548
ประชุมเพือ่สรางสัมพันธภาพระหวางคณาจารยใหม 

พรอมทั้งรับทราบถึงนโยบายในการปฏิบัติงาน   และระเบียบขอบังคับ ฯ ตาง  ๆ 
ในวันจันทรที่   27   มิถุนายน   2548  เวลา  11.30 – 13.00 น. 

ณ  หองศูนยสารนิเทศ   คณะครุศาสตร 

   รร.สาธติจุฬา ฯ  ไดรับรางวัลพระราชทาน 
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    แตงตั้งผูบรหิาร  รร.สาธิตจุฬา ฯ   
 คณะครุศาสตรแตงตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร   พรอมดวย รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    ดังนี้ 
รร.  สาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม  
 1.  รองศาสตราจารย  วีระชาติ   สวนไพรินทร ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายมัธยม 
       และรองคณบดี 
 2.  อาจารย   วนัชัย     เมฆหิรัญศิริ   รองผูอํานวยการดานบริหาร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ชัยศักดิ์    ชั่งใจ  รองผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน 
 4.  รองศาสตราจารย วิสนศักดิ์     อวมเพ็ง  รองผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน 
 5.  รองศาสตราจารย บุญเอี้ยม     หุนสะดี  รองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
 6.  อาจารย   เรวดี หิรัญ   รองผูอํานวยการดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
 7.  อาจารย ดร.นาถวดี    นันทาภินัย  รองผูอํานวยการดานวิจัยและบริการวิชาการ 

8.  อาจารย สุจนิต วัฒนะรัตน  ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร  
9.  อาจารย พรพรหม     ชัยฉัตรพรสุข  ผูชวยผูอํานวยการ  
10.  อาจารย วฒันิตา   นําแสงวานิช  ผูชวยผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน 
11.  อาจารย ธาริณี  วิทยาอนิวรรตน  ผูชวยผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน 
12.  รองศาสตราจารย ศุภฤกษ    มั่นใจตน ผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน 
13.  อาจารย สุธนะ    ติงศภัทิย   ผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน 
14.  ผูชวยศาสตราจารย ศิลปชัย   บูรณพานชิ ผูชวยผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
15.  อาจารย ชยการ คีรีรัตน   ผูชวยผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
16.  อาจารย พศิาล แจมจรัสศรี       ผูชวยผูอํานวยการดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
 

รร. สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม    
1.  รองศาสตราจารย  ลัดดา   ภูเกียรติ  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 

และรองคณบดี 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ภาสนีย  วรรณีเวชศิลป รองผูอํานวยการดานบริหาร 
3.  ผูชวยศาสตราจารย  ศิริลักษณ  ศรีกมล  รองผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน 
4.  รองศาสตราจารย  วรินทรา แพงสภา  รองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
5.  ผูชวยศาสตราจารย สุมิตรา เทียนตระกูล รองผูอํานวยการดานวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  รองศาสตราจารย กิติพงษ เทียนตระกูล รองผูอํานวยการดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
7.  อาจารย องอาจ    บุญรักษ   รองผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน  
8.  ผูชวยศาสตราจารย จุฑาภรณ  สุวรรณเปยม    ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร 
9.  อาจารย เสาวพร       บุญชวย         ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร 
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10.  อาจารย เอมอร บูชาบุพพาจารย    ผูชวยผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน 
11.  รองศาสตราจารย สุพร   ชัยเดชสุริยะ        ผูชวยผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
12.  อาจารย นวรัตน     สุขวฒันะสินิทธิ์     ผูชวยผูอํานวยการดานวิจัยและบริการวิชาการ 
13.   อาจารย เสนห    บุญชวย         ผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน 

           
   บุคลากรคณะครุศาสตร จฬุา ฯ ชื่นมื่นรับโบนัสตอนรับเปดเทอม 

 คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะครุศาสตร จุฬา ฯ    
ในการไดรับโบนัสหรือเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  ซึ่งสํานักงาน  ก.พ.ร. ไดจัดสรรเงินรางวัล
ดังกลาวแกมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานชวง 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547  เงินรางวัลมีสอง
สวนคือ 
 สวนที่ 1  รอยละ 60 ของเงินรางวัล จัดสรรใหบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเทากันหมด ซึ่งทุกคนจะไดรับ
คนละประมาณ  4,325.19  บาท  
 สําหรับในสวนที่ 2 รอยละ 40 ของเงินรางวัล เปนการจัดสรรใหตามผลงานของหนวยงานหรือตาม  SDA  ที่
คณะทําไวกับมหาวิทยาลัย รวมกับสวนแรกแลวจะได ประมาณคนละ 6,233 ถึง 8,140 บาท   
    คณะครุศาสตรไดรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานในระดับตนหรือในระดับที่ดีจึงไดรับจดัสรรเงินรางวัลสวนนี้
ในอัตราสูงกวาบางหนวยงาน   ซึ่งนับเปนเรื่องที่นายินดี  ทั้งนี้   คณะครุศาสตรก็ไดใชเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใน
สวนที่  2  ใหแกบุคลากรตามผลงานเชนกัน     โดยพจิารณาตามการปฏบิตัิงานที่มีขอมูลเชิงประจักษ โดยมีเกณฑใน
การจัดสรรเงินรางวัลคือ  ในสวนของคณาจารย พิจารณาจากภาระงานสอนหรืองานวิจัย    สําหรับเจาหนาที่
พิจารณาจากการมาปฏบิัติงานหรือการลา (ลาปวย ลากจิ)   

เงินรางวัลสําหรับขาราชการ ลูกจางประจาํเงินงบประมาณแผนดิน ไดรับเงินจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน
จากสํานักงาน  ก.พ.ร. พนักงานมหาวทิยาลัยหมวดเงินอุดหนุนจะไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัย     
สวนลูกจางเงินนอกงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินทุนคณะ  ไดรับการจัดสรรเงินรางวัลจากงบประมาณ
กองทุนของคณะ ซึ่งคณะครุศาสตรไดจัดสรรเงินกองทุนคณะจํานวน 1,109,642 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาพันหกสิบ
สองบาทถวน)  เปนเงินรางวัล 
 "การที่คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรเงินรางวัลคร้ังนี้นับเปนความภูมใิจรวมกันของบุคลากรทุกคนทั้ง
คณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตรที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานที่คณะมีขอตกลงไวกับ
มหาวิทยาลัย  จึงขอขอบคณุทุกคน หวังวาปตอไปคณะครุศาสตรจะไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลในระดับที่ดี
อยางครั้งนี้อีก  อยางไรก็ตามเพื่อใหการจัดสรรเงินรางวัลในภายหนามีหลักเกณฑจูงใจที่ดียิ่งขึ้นและบุคลากรทุกคนได
รับทราบลวงหนา   คณะจะไดดําเนินการจัดทําประกาศหลักเกณฑในการสรรเงินรางวัลใหบุคลากรทุกทานทราบตอไป  
สําหรับเงินรางวัลครั้งนี้จะไดรับในวันที่   14    มิถุนายนนี้"     คณบดีกลาว  

ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิไดรับจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2547   
ดังนี้ 
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 1.   ขาราชการ 
  ขาราชการที่ปฏิบัติงานระหวางวันที่   1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน   2547  (ฐานเงินเดือน  ณ  
วันที่   1  กันยายน    2547) 
  1.1  ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้นขึ้นไป  ทั้งป   (เมษายน  2547,   ตุลาคม  2547) 
  1.2  ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 
  1.3  หักผูบริหาร  ตําแหนง อธิการบดี  รองอธิการบดี   7  คน   คณบด/ีผูอาํนวยการ  33  คน 
  1.4  หักผูที่เสียชีวิตกอนวันที่  1  ตุลาคม   2547  ซึ่งไมได  1  ขั้น  ในเดือนเมษายน  2547 
  1.5  หักผูที่โอนไปหลังวันที่  1 กันยายน  2547  ซึ่งไมได 1 ขั้นขึ้นไป ทั้งป  (เมษายน 2547,  ตุลาคม 
2547) 
 2.   ลูกจางประจํา  (เงินงบประมาณแผนดิน) 
  ลูกจางประจาํ  (งบประมาณแผนดิน)   ที่ปฏบิัติงานระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน  
2547  (ฐานเงินเดือน  ณ  วันที่   1  กันยายน   2547) 

2.1 ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง  1  ขัน้ขึ้นไป  ทั้งป  (เมษายน  2547,  ตุลาคม  2547) 
2.2    ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นทุกคน 
2.3    หักผูที่เสียชีวิตกอนวันที ่ 1  ตุลาคม   2547  ซึ่งไมได  1  ขั้น  ในเดือนเมษายน  2547 

 3.   พนักงานมหาวิทยาลัย 
  3.1   พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  ครบ  12  เดือน  
(ตั้งแตวันที่   1  ตุลาคม   2546  ถึงวันที่   30  กันยายน   2547) 
  3.2   หากพนักงานมหาวิทยาลัยมีการลาออกและบรรจุกลับมาปฏิบัติงานที่สังกัดเดิมจะตองมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดตอกันครบ  12  เดือน  ตามขอ  1 
  3.3   พนักงานมหาวิทยาลัยยงัคงตองปฏิบัติงานอยูจนถึงวนัที่คําส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
เงินรางวัลประจําปมีผล 

3.4   พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมมปีระวัตกิารถูกลงโทษ   หรือไดรับการประเมินอยูในระดับ 
ที่ตองปรับปรุง    และไมไดรับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน   ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2547 
 4.   ลูกจางประจํา  (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 
  4.1   ลูกจางจะตองมีระยะเวลาในการปฏบิัติงานในรอบปทีผ่านมา  ครบ  12  เดือน   (ตั้งแตวันที่   
1  ตุลาคม   2546  ถึงวันที่   30  กันยายน   2547) 
  4.2.  ลูกจางยังคงตองปฏิบัติงานอยูจนถึงวันที่คําส่ังใหลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินไดรับเงิน
รางวัลประจําปมีผล 

4.3   ลูกจางตองไดรับการเพิ่มเงินคาจางประจําป    รวม  2  รอบไมนอยกวา  1  ขั้น 
  4.4   ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นทุกคน 
  4.5   ลูกจางตองไมมปีระวัตกิารถูกลงโทษ 
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  กําหนดการฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดวันฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจาํปการศึกษา   2547   
ของบัณฑิตคณะครุศาสตรดังนี้ 
 วันเสารที่   18   มิถุนายน   2548 เวลา   08.30   น.  ระดับดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑติ  
      เวลา   13.00   น.  ระดับปริญญาบัณฑิต 
 วันอาทิตยที่  3  กรกฎาคม  2548 เวลา   08.30   น.  ระดับดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑติ  
      เวลา   13.00   น.  ระดับปริญญาบัณฑิต 
 
 และในวันศุกรที่  15  กรกฎาคม  2548  เวลา  08.30  น.    ระดับดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑติ  

เขารับพระราชทานปริญญาบตัร  
เวลา  13.00  น.    ระดับปริญญาบัณฑิตเขารับ 
   พระราชทานปริญญาบัตร  
 

 ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร  

 
เมื่อวันที่   31  พฤษภาคม   2548   คณะครุศาสตรจัดประชุมคณาจารย  โดย  คณบดี  (รองศาสตราจารย  

ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   ไดสรุปงานสําคัญในระยะ  5  เดือน   โดยกลาวในเรื่องของการจัดระบบบริหาร   การ
ปรับปรุงดานกายภาพ   การบริการวิชาการ   และงานที่จะตองทําตอไป  ไดแก   ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา   จัดทําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตใหม   ภาคนอกเวลาราชการ  หลักสูตรนานาชาติ   หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีภาษาอังกฤษ   จัดทําโครงการโรงเรียนสาธิต  Brain – Based – Learning   จัดทําระบบ  One   Stop   Service    
ที่อาคารพูนทรัพย  นพวงศ    ณ   อยุธยา  จดัวารสารวิชาการฉบับอิเล็กทรอนิกส  (E – Journal)    จัดทําจุลสารขาว
ประชาคมครุศาสตร ราย  3   เดือน   ปรับปรุง   Web – site  คณะ   และทายสุดในกลาวถึงการจัดสรรเงินรางวัล       
ป  2547  แกบคุลากรดวย 
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 รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย 

 
เมื่อวันที่  1  มถิุนายน  2548   เวลา  09.00 น.   ณ  หอประชุมจุฬา ฯ  คณะครุศาสตร  รวมกับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)   (สมศ.)  จัดโครงการ   
“รวมพลงัเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย”  คร้ังที ่ 7/2548   ไดรับเกียรติจาก   รฐัมนตรี 
วาการกระทรวงศกึษาธกิาร  (ดร.อดิศยั    โพธารามิก)  เปนประธานในพธิีเปดและบรรยายพเิศษ 
เร่ือง  “กลยทุธการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาไทย”  โดยมี   อธิการบดจีฬุา ฯ   (ศาสตราจารย  
ดร. คุณหญงิ   สชุาดา  กรีะนันทน)   และคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)  
กลาวตอนรับ    จากนัน้เปนการบรรยายพเิศษเรื่อง  “ทิศทางการประเมินรอบสอง”   โดย  ผูอํานวยการ  
สมศ.  (ศาสตราจารย  ดร. สมหวงั   พิธิยานุวัฒน)  และในชวงบายเปนการเสวนาเรื่อง  “มองไปขางหนา
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย”    โดยศาสตราจารย  นายแพทย    จรัส  สวุรรณเวลา    
ศาสตราจารย   นายแพทย   วิจารณ    พานชิ     และศาสตราจารย   ดร.วิจติร   ศรีสอาน    โดยมี   
คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)    เปนผูดําเนินรายการ 
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 ในวนัที ่  2  มถิุนายน  2548   เปนการเสวนาเรื่อง   “การประเมินเพื่อพัฒนา  :   การรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  (ระดับพื้นฐาน)”   โดย  ดร. จาํรัส   นองมาก   คุณวนิดา   จนัทรวงศ  และ
อาจารย    มนีา   รอดคลาย   มีผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิมพนัธ   เดชะคุปต   เปนผูดําเนนิรายการ
การเสวนาเรื่อง  “การประเมินเพื่อพัฒนา  :   การรับรองมาตรฐานการศึกษา  (ระดับอาชีวศึกษา)”   
โดย   รองศาสตราจารย  ดร. ชนะ   กสิภาร   นายเริงจิตต    มลีาภสม     นายบัญชา   เกิดมณี     
มี  ดร. คมศร  วงษรักษา   เปนผูดําเนนิรายการ   การเสวนาเรื่อง  “การประเมินเพื่อพัฒนา  :  การ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)”  โดย  ศาสตราจารย  ดร.สรุนิทร   เศรษฐมานิต   
ศาสตราจารย  ดร. พจน  สะเพยีรชัย   และ  ดร. อุทัย   ดุลยเกษม   มี  อาจารย  ดร. อมรวิชช    
นาครทรรพ   เปนผูดําเนนิรายการ  ชวงบายเปนการระดมความคิด   เร่ือง   “การประเมินเพื่อพฒันา  :  
การรับรองมาตรฐานการศึกษา  (ระดับพื้นฐาน)”    โดย   รองศาสตราจารย   ดร.สวุิมล  วองวาณชิ   
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาดา   บวรกิติวงศ   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อวยพร   เรืองตระกูล   
นางสาวมลัลกิาร    ยวุะเตมีย    เปนผูดําเนนิรายการ   และเรื่อง  “การประเมินเพื่อพัฒนา  :  การรบัรอง
มาตรฐานการศึกษา  (ระดับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา)   โดย  ดร. อุทยั   ดุลยเกษม  และ  
ดร. นฤมล   บุลนิม   เปนผูดําเนนิรายการ 
 

 สานสัมพันธระหวางบานกับมหาวิทยาลัย 
 

 
เมื่อวันที่   4   มิถุนายน   2548   เวลา   09.00  น.  ณ  หองประชมุ  101 อาคาร   4  สํานักงาน 

กิจการนิสิต  คณะครุศาสตร    จัดโครงการสานสมัพนัธระหวางบานกับมหาวทิยาลัย   ปการศกึษา   
2548   โดยคณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพทิักษ)   กลาวตอนรับและแสดง 
ความยนิดีผูปกครองนิสิตชัน้ปที ่  1   โดยกลาววา  แมคณะครุศาสตร จุฬา ฯ   จะไมใชคณะยอดนยิม    
แตก็ถือวาเปนคณะครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร  ที่สอบเขายากที่สุด  ในบรรดาคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ดวยกนั   และยังเปนคณะทีเ่ปดสอนดานการจัดการศึกษาชั้นแนวหนาของไทยและของโลก   การทีน่ิสิต 
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ไดสอบเขามาในคณะครุศาสตรถือวาไดเตรียมตัวเขาสูวิชาชพีที่สําคญั  และมีความหมายแกประเทศชาต ิ   
คือ   เปนทัง้  ครู  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา   เนื่องจากขณะนี้วชิาชพีนีก้าํลังมกีารเปลีย่นแปลง 
คร้ังใหญไมวาจะเปนบรรยากาศการทํางานและคุณภาพชีวิตมีแนวโนมดีข้ึน   โดยมีการรณรงคใหเด็กเรียน
อยางมีความสขุ  และครูก็สอนอยางมีความสุขดวย  นอกจากนี้  ยงัเหน็วาการเรียนครุศาสตร   ขณะนี้เปนการ
เปดพรมแดนหรือขอบฟาทางวิชาชพี   สามารถจัดหรือทํางานในสวนการศึกษาทีก่วาง  การเรียนรูทุกรูปแบบ
ถือวาเปนการศึกษา    ที่สําคัญโลกของงานที่เกี่ยวของกบัการศึกษานอกแบบไดแก   หนงัสือพิมพ   โทรทัศน   
มีการใหนิสิตเลือกเรียนวิชาขามคณะได 
 ครูยุคใหมไมจําเปนตองอยูในโรงเรียนอยางเดียว    ผูปกครองก็ถือวาเปนครูของบุตร     เจานายถอื
เปนครูของลูกจาง   เปนการสงเสริมการเรียนรูทกุสวนของสังคมได    กอนจบคณบดีไดฝากผูปกครองแนะนาํ
ดูแล  เพื่อสงเสริมใหนิสิตใชเวลา 5 ปในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือวาเปนเวลาทองของชีวิตที่นิสิตจะไดเรียนรูวิชาการ
ในวิชาเรียนและเรียนรูชวีิตและสังคมจากกิจกรรมและสิง่รอบขางเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเดนชดั มีคุณภาพ
ที่เพิม่ข้ึน    หากมีส่ิงใดทีน่ิสิตทําผิดพลาดขอใหผูปกครองเปนกําลงัใจ สวนนิสิตคนใดที่เกงอยูแลวก็ขอให
สงเสริม  รวมทั้งขอใหผูปกครองสบายใจ ภูมิใจในบุตรหลานและสนบัสนุนใหนิสิตเปนบัณฑิตทีม่ีคุณภาพสูง  
มีความเรืองปญญา เพยีบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม นั่นคือ เปนทั้งคนเกงและคนดี 
 "กิจกรรมตาง ๆ ที่คณะและมหาวิทยาลยัจัดให นิสิตสามารถเขารวมไดตามความสนใจ ขอใหบริหาร 
จัดการเวลาใหดี โดยเฉพาะผูปกครองขอใหชวยดวูานิสิตสวนใหญทํากิจกรรมอะไร  พงึประสงคหรือไม  เพราะ 
บางกจิกรรมทีเ่กิดขึ้นรอบ ๆ จุฬา ฯ เปนกิจกรรมสังคมทีค่ณะและมหาวิทยาลัยไมไดเปนผูดูแล"   คณบดีกลาว 
 จากนั้นเปนการบรรยายพิเศษเรื่อง  “ผูปกครองนิสิตคณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย    
ในยุคปจจุบัน”  โดย  รองศาสตราจารย  ดร. สุนยี   สินธุเดชะ  หลังจากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง   
“ชีวิตการเรียนในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย  รองคณบดีดานกิจการนสิติ  (รองศาสตราจารย  ดร. 
กรรณกิาร   สัจกลุ)   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร .ณรทุธ     
สุทธจิิตต)   
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   คณบดีพรอมสนับสนุนนสิติจัดกิจกรรม 
 
 
 

เมื่อวันที่  7   มิถุนายน   2548   เวลา  12.00 น.  ณ  หองประชุม   101   อาคาร  3  คณบดี   
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  พบนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปที่  2  และ  3  โดยขอ
ความรวมมือนิสิตในเรื่องการเขารวมกิจกรรมและการจัดกิจกรรมรวมกับคณาจารย  พรอมทั้งไดหารือกับนิสิต
ในเรื่องของการจัดระบบประชุมเชียร   การรับนองใหม   การจัดตั้งชุมนุมวิชาการตาง  ๆ    และการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ    โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมลวงหนา   โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมเชียรควร
บริหารจัดเวลาใหไดและขอใหรุนพี่จัดกิจกรรมรับนองอยางสุภาพ     ทั้งนี้      อยากเห็นทุกกิจกรรมมีนิสิตทั้ง 
รุนพี่และรุนนองทุกคน     ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเขารวมทุกกิจกรรม    หากมีกิจกรรมที่
แสดงความเปนผูนําในบรรดาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรระดับประเทศและนานาชาติไดก็จะยิ่งดี 
 นอกจากนี้  คณบดียังไดกลาวถึงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรวาอยากใหคณะเปนชุมชนการเรียนรู  
ชุมชนวิชาการ มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในระบบ   นอกระบบ   และการเรียนรูตามอัธยาศัย  โดยคณะจะ
มี  Activity   Transcript    ใหแกนิสิตดวย 
 

     นักเรยีนไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดงในงานแสดงประจําป   SIAMYTH   2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยนิดีกับ   นางสาวณฐันิชา   เต็งอํานวย   นายวีรภัทร  

เขียวขํา  และนายภูมิศกัด์ิ   จารปุระกร  นักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  เปนตัวแทนไดรับ
คัดเลือกจากวง   SIAMYTH  Drum  and   Bugle  Corps  ซึ่งเปนวงดนตรี  วงดรัม คอร วงเดยีวใน
ประเทศไทย จากการคัดเลือกนักเรียนวงโยธวาทิตทั่วประเทศมาสอบคัดเลือกเพื่อแสดงในแตละป  
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   สาธิตประถมจัด   VC – GDLN  Kids   Initiative 
   โครงการศิลปวัฒนธรรม   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   ไดจัดโครงการ  VC – GDLN  Kids   Initiative   

(Video   Conference – the  Global  Development  Learning    Network)  เร่ือง  ศิลปวฒันธรรมไทย – 
ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุน   โดยไดรับการสนับสนุนจาก  The  World  Bank  Vice   Presidency   for   the   East   Asia   
&   Pacific   Region   และ  The   Tokyo   Development  Learning   Center   เมือ่วันที่  28  มีนาคม  2548  ณ   
สถาบันวิทยบริการ 

และทางโครงการศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
ทางศิลปวัฒนธรรมทางดานดนตรี  นาฏศิลป  ศิลปะปองกันตัว  และอาหาร  ณ   โรงเรียน  Yushima    
Primary  School   กรุงโตเกียว   ประเทศญี่ปุน   เมือ่วันที่   7 – 13  เมษายน   2548 

 
     ปฏิทินขาว  

23   มิ.ย.   2548         พิธีไหวครูระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา   
 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 
 
 

 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


