
จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

 
 

 
 

 
 
 
รายปกษ                ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๙  วนัจันทรท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

 
 
 

  
คณะครุศาสตรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ดังนี้ 
 ๑)   คําสั่งที่  ๑๗๒/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๕   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งหัวหนาหนวยในสํานกังานเลขานุการ   
คณะครุศาสตร คือ   นางมนตธดิา   กังวลทรัพย  เปน   หัวหนาหนวยสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือขาย   
 ๒)  คําสั่งที่  ๑๗๔/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งหัวหนาหนวยและหัวหนาศูนย ในสํานกังาน 
เลขานุการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม)   ดังนี้ 
  ๑. นางสุรภา     เตรียมชัยศร ี หัวหนาหนวยบริหารทั่วไป 
  ๒. นางวสุดา     ศรีสงาสมบูรณ   หัวหนาหนวยผลิตเอกสาร 
  ๓. นายพรชัย     นะราศรี  หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  ๔. นางสาวปนิตา  สุพจน  หัวหนาหนวยพัสด ุ
  ๕. นางวิภาดา    สุทธิช่ืน     หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี 
  ๖. นายจักรินทร    พันธุโชติ     หัวหนาหนวยเทคโนโลยกีารศึกษา 
  ๗. นางสาวพรพิมล    เจริญชัย   หัวหนาหนวยทะเบียนและประเมินผล 
  ๘. นางจันทรแรม    อุดาการ   หัวหนาหนวยหลักสูตรและการสอน 
  ๙. อาจารยนพรัตน  ปาลศรี   หัวหนาหนวยหองสมดุ 
  ๑๐. นายนิรันดร   บุญขันธ   หัวหนาหนวยกิจการนักเรียน 
  ๑๑. นางสาวศิวาณี  มงคลธนารักษ  หัวหนาหนวยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ 
  ๑๒. อาจารยวัฒนิดา  นําแสงวาณิช  หัวหนาศูนยประสบการณวิชาชีพ 
  ๑๓. อาจารยรับขวัญ   ภูษาแกว   หัวหนาศูนยแนะแนว 
  ๑๔. อาจารยอมรินทร    อําพลพงษ   หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
  ๑๕. อาจารยชาญวิทย   อุปยโส    หัวหนาศูนยสงเสริมสมรรถภาพทางกาย 

คําสั่ง/ประกาศ 



                       ๒ 
                         
 
 
 ๓)   คําสั่งที่  ๑๗๕/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  
ฝายมัธยม      ดังนี้
  ๑.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม   และรองคณบด ี  ประธาน 
  ๒.  รองผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 
  ๓.  รองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
  ๔.  รองผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน    กรรมการ 
  ๕.  รองผูอํานวยกา รดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
  ๖.  รองผูอํานวยการดานวิจยัและบริการวิชาการ    กรรมการ 
  ๗.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ 
  ๘.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   กรรมการ 
  ๙ . หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 
   ๑๐.หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    กรรมการ 
  ๑๑. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
  ๑๒. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษา   กรรมการ   
  ๑๓. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     กรรมการ 
  ๑๔. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี  กรรมการ 
  ๑๕. หัวหนากลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กรรมการ 
  ๑๖. หัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑    กรรมการ 
  ๑๗. หัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒    กรรมการ 
  ๑๘. หัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓    กรรมการ 
  ๑๙. หัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔    กรรมการ 
  ๒๐. หัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๕    กรรมการ 
  ๒๑. หัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖    กรรมการ 
  ๒๒.  รองศาสตราจารย พเยาว   ยินดสีุข    กรรมการ 
  ๒๓.  อาจารยกมลเวช  นิตยสุทธ์ิ     กรรมการ 
  ๒๔.  รองศาสตราจารยบัญชา   ชลาภิรมย    กรรมการ  
  ๒๕.  อาจารยนพรัตน  ปาลศรี     กรรมการ 
  ๒๖.  อาจารยชะไมพร  ประเสริฐกิตตกิุล    กรรมการ 
  ๒๗.  รองผูอํานวยการดานบริหาร     กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๘.  ผูชวยผูอํานวยการ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒๙.  เลขานุการงานบริหาร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     



                       ๓ 
                         
 
 
๔)  คําสั่งที่  ๑๗๖/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศกึษาเพื่อพัฒนา    
      ความสามารถทางการเรียนรูของเด็กที่มคีวามตองการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต    ดังนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ประสาร  มาลากุล  ณ อยุธยา    กรรมการที่ปรึกษา 
 ๒.  ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร. นงลักษณ  วิรัชชัย    กรรมการที่ปรึกษา 
 ๓.  รองศาสตราจารย  น.พ.อัมพล  สูอําพัน     กรรมการที่ปรึกษา 
 ๔.  คณบดี        ประธาน 
 ๕.  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 
 ๖.  รองคณบดดีานวิจัยและบริการวิชาการ     กรรมการ 
 ๗.  รองคณบดีดานกิจการนิสติ      กรรมการ 
 ๘.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    และรองคณบด ี  กรรมการ 
 ๙ . ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม    และรองคณบด ี   กรรมการ 
  ๑๐.หัวหนาภาควิชาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา   กรรมการ 
 ๑๑. หัวหนาภาควิชาศลิปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา    กรรมการ 
 ๑๒. หัวหนาภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศกึษา  กรรมการ 
 ๑๓. หัวหนาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา     กรรมการ 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร  แสงสวัสดิ ์     กรรมการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศรี   ตรีทิเพนทร     กรรมการ 
 ๑๖. อาจารยรับขวัญ   ภูษาแกว      กรรมการ 
 ๑๗. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. อาจารยชุติมา  พงศวรินทร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๙. อาจารยกนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
๕)  คําสั่งที่  ๑๗๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเด็กเขาศกึษาโครงการการศึกษา 
      เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูของเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
      ดังนี้ 
 ๑.  รองคณบดดีานหลักสูตรและการสอน     ประธาน 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร  แสงสวัสดิ ์     รองประธาน 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ตรีทิเพนทร     กรรมการ 
 ๔.  อาจารย ดร.วรรณี   เจตจํานงนุช      กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.  อาจารยชุติมา  พงศวรินทร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 



                       ๔ 
                         
 
 
๖)   คําสั่งที่  ๑๘๐/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตงาน  (Terms of  Reference: TOR)    
       เพื่อกอสรางอาคาร  ๕๐ ป  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   ดังนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย  นท. ไตรวัฒน      วิริยศิริ      ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ลัดดา      ภูเกยีรต ิ      รองประธาน 
 ๓. รองศาสตราจารย วรินทรา     แพงสภา      กรรมการ 
 ๔. นายอํานวย     ธรรมธร        กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางฟม     อุษณาสุวรรณกลุ       ผูชวยเลขานุการ 
 
๗)  คําสั่งที่  ๑๘๑/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนกัเรียนเขาศึกษาในโครงการ  
      ศึกษาสําหรบัเด็กทีม่คีวามสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ดังนี ้
 ๑. รองศาสตราจารย  ดร.ประสาร  มาลากุล   ณ   อยุธยา     กรรมการที่ปรึกษา 
 ๒. ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศกึษาสําหรับผูที่มคีวามสามารถพิเศษ ประธาน 
 ๓. รองผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน    โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายประถม     กรรมการ 
 ๔. รองผูอํานวยการดานหลักสูตรและการสอน   โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม   กรรมการ 
 ๕. รองศาสตราจารย ภาสินี  เปยมพงศสานต      กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย  นิรันดร  แสงสวัสดิ ์      กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาติ  ตันธนะเดชา      กรรมการ 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สมบูรณ   อินทรถมยา     กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย  กวิสรา  รัตนากร      กรรมการ 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย  สุมาลี  ตังคณานุรักษ      กรรมการ 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย  อรชา  พันธุบรรยงค      กรรมการ 
 ๑๒. อาจารย ดร. อุไรรัตน   สําเริงวงศ       กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย ภคนันท  อุนแจม                 กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๔. อาจารย กนกพร   วิบูลยพัฒนะวงศ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
๘)  คําสั่งที่  ๑๘๒/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศกึษาสําหรับเด็ก 
      ที่มีความสามารถพิเศษ  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   (เพิ่มเตมิ)   อาจารยสุโน   หิรัญ  เปนกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 



      ๕  
 
๙)  คําสั่งที่  ๑๘๓/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย  ดังนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย  ดร. อัมพร  มาคนอง  อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง  “ผลของการจัดกิจกรรมเรยีนรู 
แบบรวมมือที่มตีอความสามารถในการแกโจทกป็ญหาความรวมมือในการทํางานกลุมและเจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  ๖  และเรื่อง  “ผลของการใชเกมคณติศาสตรในการสอนตามแนวคิดคอนสตรคัติวสิตเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนความรูสกึเชิงจํานวนและทัศนคติทีม่ีตอวิชาคณติศาสตร: การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ๒.  รองศาสตราจารย  ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาวายน้ําเพื่อเปนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  แบบเรียนรวมนักเรยีน” 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ณัฎฐภรณ หลาวทอง  อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง  “ความสมัพันธระหวาง 
การเลือกเรียนโปรแกรมในสัปดาหแสนสนุกสุขหรรษาตามแนวคิด  FUN   FIND  FOCUS  กับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่  ๑  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม: การศึกษาระยะยาว
 
๑๐)   ประกาศคณะครุศาสตร  เรื่อง  รายช่ือผูบริจาคเงินสมทบเงินทุนเพื่อกิจการนิสิตในกองทุนคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
          พ.ศ. ๒๕๔๙       นายแพทยสุเมธ  - อนิตา    ธัญญกุลสัจจา  บริจาคเมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๔๙   
        จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐   บาท   

 
 
 

 สํานักงานวิจยัและบริการวิชาการ  แจงผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตรเงินทุน 
เพื่อการวิจัย  ปงบประมาณ   ๒๕๔๙  (ครั้งที่ ๓)  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการไดพิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 
 เงินสนับสนุนโครงการวิจัยโดยไมจํากัดหัวขอ  
 ๑.  โครงการวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาวายน้ําเพื่อเปนนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  ฝายประถม แบบเรียนรวมหองเรียน  โดยมีอาจารยณัฐพร   สุดดี  และรองศาสตราจารย  สุปราณี  จิราณรงค  
เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๒.  โครงการวิจัยเรื่อง  ผลของการจัดกิจกรรม   การเรียนรูแบบรวมมอืที่มตีอความสามารถในการแกโจทยปญหาความ
รวมมือในการทาํงานกลุมและเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  ๖   โดยมอีาจารยพิมพพร  อสัมภนิพงศ  
เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๓.  โครงการวิจัยเรื่อง  ความสมัพันธระหวางการเลือกเรียนโปรแกรมในสัปดาหแสนสนุกสุขหรรษาตามแนวคิด  Fun  
Find  Focus กับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันปที่ ๑  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    ฝายประถม 
แบบเรียนรวมหองเรียน  โดยมีอาจารยนวรัตน  สุขวัฒนาสินิทธ์ิ   อาจารยอนุทัย   โรจนวิภาต และอาจารยศรียา  เนตรนอย เปน
ผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
       

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทนุเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร  
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 ๔.  โครงการวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคอมพวิเตอรสรางสรรคสารพันเกม สําหรับนกัเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖   โดยมีผูชวยศาสตราจารย  อรทัย  วิมลโนธ  อาจารย  ภคนันท  อุนแจม และอาจารย ดร.ยุรวัฒน   
คลายมงคล   เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.  โครงการวิจัยเรื่อง  ผลของการใชเกมคณติศาสตรในการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัติวสิต  เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน  ความรูสกึเชิงจํานวนและทัศนคตทิี่มีตอวิชาคณติศาสตร: การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยมี
อาจารยรุงอรุณ  ลียะวณิชย เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ๖.  โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่  ๕  โดยใชวธีิการบันทึกแบบคอเนล      โดยมีอาจารยผัสสพรรณ   ถนอมพงษชาติ  เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.  โครงการวิจัยเรื่อง  การสรางนักวิจัยรุนเยาวโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   เพื่อใหเกิดความตระหนัก 
ในความเปนไทยโดยการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม  โดยมี  รองศาสตราจารย กิตพิงษ  เทียนตระกูล   รองศาสตราจารย ทัศนีย   
ผลเนืองมา  และอาจารยเกรียงไกร  นะจร  เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๘.  โครงการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ในการเรียน เจตคติและความคิดเห็นตอการเรียนวิชางานบาน 
และวิชาโภชนาการของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาระหวางกลุมที่เรียนดวยวธีิการสอนแบบสาธิตกับแบบวางแผนอยางอิสระ  
โดยมผีูชวยศาสตราจารย ลาวัณย     ศรีศิลปนนัท เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๙.  โครงการวิจัยเรื่อง  การประเมินความตองการจําเปนดานบทบาทอาจารยประจําช้ันระดับมัธยมศกึษาปที่ ๑   
ของนักเรียน อาจารยประจําชั้น  ผูปกครอง  และผูบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝายมัธยม   โดยมีอาจารยเสริมศรี  สวนไพรินทร   
เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

 
  
 

 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดกีับคณาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และรายงานตัว 
เพื่อกลับเขารับราชการ   ดังนี้ 
 ๑.  รองศาสตราจารย   มลิวัลย   ลับไพรี  
  สาขาวิชา  Ancient   Indian  and  Asian  Studies   จาก  Magadh   University,  India 
 ๒.  อาจารย  ปราณี    โหมดหิรัญ   
  (ทุนพัฒนาอาจารย หลักสูตรปริญญาเอกรวมสถาบนั   ประจําป  ๒๕๔๓)  
  สาขาวิชาภาษาศาสตร  คณะอักษรศาสตร   จุฬา ฯ 
 ๓. อาจารยวัชราภรณ   แกวดี    
  (ทุนโครงการผลติและพัฒนาอาจารย  U.D.C)  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน   คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ 
 ๔.  อาจารย วิภาวรรณ   วงษสุวรรณ   คงเผา    
  (ทุนโครงการผลติและพัฒนาอาจารย  U.D.C)  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน  คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ 

คณาจารยเพิ่มวุฒิการศึกษาและกลับเขารบัราชการ 



 
  

 
 
 
 
 
 
           เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.   
ณ  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  ถนนบางนา – ตราด  เจาหนาที่
สายสนับสนุน สาย ข  และ สาย  ค  ศึกษาดูงาน ดานการ
บริหาร,  ดานการเงิน  ดานบุคคลและหองสมุด  ณ    
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 
 
 
  

 เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๔๕  น.  
ณ  หองประชุม  ๔๐๕   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  
รองคณบดีดานกิจการนสิิต  (รองศาสตราจารย ดร.
กรรณิการ  สัจกุล)  ผูชวยคณบดีดานกจิการนิสิต 
(ผูชวยศาสตราจารย  วิทยา ไลทอง)  และผูชวยคณบดี
ดานกิจการนิสติ  (อาจารย  ดร.วรรณี แกมเกตุ)  

ใหการตอนรับ  รองคณบดฝีายกิจการนิสติ   ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนิสิต   นักกิจการนกัศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนิสติ  จากมหาวิทยาลัยบรูพา   จํานวน  ๓๗  คน 

ในโอกาสมาศกึษาดูงานดานกิจการนิสติ  ประจําปการศกึษา  
๒๕๔๙  ไดแก งานวินัยนิสติ   ระบบการประกันคุณภาพ   
และการจัดสรรทุนการศกึษา 

 เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  
คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณ
พิทักษ)  เปนประธานกลาวตอนรับนิสิตใหมระดับปริญญา
บัณฑิต   ปการศึกษา   ๒๕๔๙   ในพิธีปฐมนิเทศนิสติใหม ฯ  
ซึ่งจัดโดย สํานกังานหลักสูตรและการสอน  จากนั้นเปนการ
แนะนําคณะผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา  และประธาน
สาขาวิชา  การอภิปรายเรื่อง  “ชวีิตการศึกษาใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั”  โดย  รองคณบดดีานหลกัสตูร
และการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   
และรองคณบดีดานกิจการนิสติ  (รองศาสตราจารย   ดร. 
กรรณิการ  สัจกลุ)  การเสวนาเรื่อง  “การเปนนสิิตในร้ัว
จามจุรีอยางมคีุณภาพและมีความสุข”  โดย  บัณฑิตใหม  
ปการศกึษา  ๒๕๔๘  (นายคณติย  ผามะนี  และนายเกียรติ
ศักดิ์   แสงอรุณ)  หัวหนานิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  (นาย
ศิริภัทร   ช่ืนคา) 
 
 
 
 
 

ตอนรบัคณะศึกษาศาสตร   
มหาวทิยาลัยบูรพา 

เจาหนาที่สายสนับสนุนศึกษาดูงาน
มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

ปฐมนเิทศนสิิตใหมระดบัปริญญา
บัณฑติ  ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
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 ปการศกึษา ๒๕๔๙  คณะครุศาสตร มโีอกาส
ตอนรับนิสิตใหมระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน   ๒๘๙    คน   
โดยหนึ่งในนั้นมนีิสิตทีส่อบคดัเลอืกไดคะแนนสงูสุดเปน
อันดับหนึง่ของคณะดวยคะแนน  ๗,๘๐๕.๑ คะแนน  
เขาคือ นายเปรมปรีดิ์ ดวงภุมเมศ นิสติชั้นปที่ ๑  
สาขาวิชามัธยม - วิทย  ภาควิชาหลกัสตูร การสอนและ
เทคโนโลยกีารศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เปรมปรีดิ์จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยและมคีวามตั้งใจอยางแนวแนที่จะเปน
ครู  โดยเฉพาะที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    
เพราะชอบในความเงียบสงบและความรมร่ืนของคณะ   
 เปรมปรีดิ์ มีหลักการเรยีนของการเปนนักเรียน และ
นิสิต/นักศึกษา คือ ตองมีทั้งการเรียนและการทํากิจกรรม
ควบคูกันไป แตตองคํานึงถึงการเรียนเปนหลัก  สวนกิจกรรม
เปนสวนเตมิเตม็ การขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมทําใหชีวิตไม
สมบูรณอยางแนนอน  ดังนั้นจึงตองแบงเวลาใหเหมาะสม 
พยายามเดินทางสายกลางจึงจะดีที่สดุ  เวลาเรียนกค็วรจะ
ตั้งใจฟงที่อาจารยสอนเก็บความรูในหองเรยีนใหมากทีส่ดุและ

เพื่อปองกันการลืมควรจดบันทกึสิ่งที่เปนหลกัและสําคัญ ๆ 
เอาไวดวย  ตรงนี้อยาประมาท  บางคนคดิวาจําไดแนนอนไม 
 
 
 
ตองจดบันทกึกไ็ด   พอจริง ๆ ก็ลมื การขอถายเอกสารที่   
จดยอมไมดีเทากับการที่เราไดจดเองอยางแนนอน  และที่ 
สําคัญทีส่ดุเมื่อกลับถึงบานแลว ภายในวันนั้นตองนําสิ่งที่จด
และไดเรียนออกมาทบทวนทันที เพราะสิ่งนี้จะเปนการตอก
ย้ําความทรงจําของเราถึงสิ่งที่ไดเรียนมา    สําหรับเรื่องของ
กิจกรรมพยายามเลือกทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง   ทํา
แลวไมเครยีด    การเรียนเปนสิ่งที่เราตองใชเปนความรูเพื่อ
นําไปประกอบอาชีพ   การทํากิจกรรมเปนประสบการณของ
ชีวิตที่ทําใหเราสามารถเอาตัวรอดในสังคมได  การจะเปน
มนุษยทีม่คีุณภาพจึงขาดทั้งสองสิ่งนี้ไมได 
 เปรมปรีดิ์เลาใหฟงวาที่อยากเปนครูเพราะสมัย
เรียนช้ันประถมศึกษา ไดเรียนกับอาจารยทีค่อนขางดุและ
เขมงวด  สมยันั้นยังมกีารลงโทษโดยการตีนกัเรียนอยู  จึง
เกิดความคิดแบบเดก็ๆวาอยากเปนครูและจะไดตีเดก็บาง       
พอชั้นมัธยมศกึษาถือวาเปนโชคดีทีส่ามารถเขาเรียนโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยได  ที่นี่อาจารยแตละทานลวนสอนเกง
ทั้งสิ้น  ทําใหแรงจูงใจที่ทําใหอยากเปนครูเปลี่ยนไป คือ
อยากจะสอนเกงเหมือนอาจารยบาง  อยากทําใหนักเรียนรู
เรื่องเหมือนอยางที่เราไดเรียนกบัอาจารยแลวรูเรื่องบาง   
นอกจากนีย้ังอยากจะทําใหนักเรียนมคีวามรู ควบคูกับการมี
คุณธรรมเปนคนดีของสังคม  พอถึงตอน ม.๖ ไดมีโอกาส
ลองสอนจริง ๆ ในโครงการพีต่ิวนองของทางโรงเรียน พอสอน
จบในแตละคอรสก็จะใหนอง ๆ ที่เรียนดวยเขียนความรูสกึ  
ขอติ - ชม  ที่ไดเรียน  ปรากฏวาผลตอบลพัธที่ออกมา
คอนขางดี  จึงทําใหทราบวาอาชีพครูนี้เองที่เหมาะกับตัวเรา  

ท่ีหนึ่งครุศาสตร



                       ๙ 
                         
 
 
และเราก็อยากจะเรียนครูจริง ๆ  ถึงแมจะมีบางครั้งที่พอสอน
เสร็จแลวรูสึกวาเหนื่อยมาก  เปนครูตองเหนื่อยขนาดนี้เลย
หรือ? แตพอไดนอนหลับพักผอนความเหนื่อยก็หมดไป  
ความอยากสอนก็กลับมาแทนที่  อีกสิ่งนี้ก็เปนอีกหนึ่ง
แรงจูงใจที่ทําใหอยากเปนครู         แตแรงจูงใจที่สําคัญทีสุ่ด
ที่ทําใหอยากเปนครูมากที่สดุกค็ือกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานเมื่อวันที่ ๙  
ตุลาคม  ๒๕๑๖  มีใจความวา 
 “…….. งานของครูเปนงานพิเศษแปลกกวา
งานอื่น ๆ   
 กลาวในแงที่สําคัญคือ   
 ครูจะหวังผลตอบแทนเปนยศศกัดิ์   ความรํ่ารวย
หรือประโยชนทางวัตถุเปนทีต่ั้งไมได 
 ผลไดสวนสําคญัจะเปน …. ผลทางใจ ซ่ึงเปนครู
แท ยอมพึงใจและภูมิใจอยูแลว 
 และยอมยิ่งภูมิใจกวาขาวของเงินทองและยศศกัดิ์
เสียอกี 
 เพราะความมั่งมี เพราะความยิง่ใหญ 
 ไมอาจบันดาลความผกูผันทางใจอันแทจริงจาก
ผูใดได 
 แตความเปนครนูั้น 
 ผูกใจคนไวโดยอตัโนมัติ …..” 

จากกระแสพระราชดํารัส ทําใหตระหนักถึงความยิ่งใหญและ
ความเสยีสละของอาชีพครู และทําใหอยากจะเปนครูที่ด ี
เพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศไทยและมวลมนุษยชาติ
สืบไป 
 ในฐานะที่ตนเขามาศึกษาทีค่ณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
ซึ่งปจจุบันหลักสูตรที่เรียนเปนหลักสูตร ๕ ป  ในความเห็น
ของตนคิดวาเหมาะสมดีแลว  เนื่องจากจะใหมีการฝกสอน ๑ 
ปเต็ม สิ่งนีเ้องที่นาจะทําใหนิสิตคณะครุศาสตรสามารถ
ฝกฝนประสบการณในการสอน และทําใหจบออกไปเปนครู
ไดอยางมีคุณภาพ และการเปนครูจําเปนที่จะตองฝกสอน
จากประสบการณจริง  ยิ่งมีประสบการณมากเทาใด  ก็จะยิ่ง
เปนประโยชนกับการสอนมากเทานั้น   
 นอกจากนี้เปรมปรีดิ์ยังมีทัศนคติเกีย่วกับวิชาชีพครู
วาการเปนครูแทตองเปนกนัทั้งชีวิต  ตองเปนทั้งครูของลกูศิษย 
และตองเปนครูของตัวครูเองดวย  นั่นคือ ครูจะตองพรอมที่
จะรับความรูใหม  ๆ  ที่มีเขามาอยางไมหยดุนิ่ง  โดยไมปดกั้น
ตัวเองจากความรูเหลานั้น  ผูที่เรียนวิชาชีพครูควรมคีวาม
ภาคภมูิใจในตนเอง  เพระสังคมใหการยกยองครูวาเปน
แมพิมพ - พอพิมพ ของชาติ นั่นคือสังคมกําลังยกยองใหครู
เปนผูสรางหรือหลอหลอมคนใหเปนมนุษยที่ดขีองสังคมเลย
ทีเดียว  สิ่งนี้เองที่ทําใหอาชีพครูแตกตางจากอาชีพอ่ืน ๆ 
เพราะครูสามารถสรางคนใหเปนอะไรก็ได เปนแพทย วิศวกร 
นักการเมือง ฯลฯ   ในขณะที่อาชีพอ่ืน ๆ ทําไมได 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘   มิถนุายน   ๒๕๔๙   
ขอเชญิรวมสัมมนา 

“มองอนาคตยกเครื่อง  Admission:  อะไรคือคําตอบ” 
เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๐๐  น. 

ณ   หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
ไดรับเกียรติจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร (นายจาตุรนต  ฉายแสง)  

เปนประธานในพิธ ี
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    “ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 
 
 
 

 
 

เดือน วนัที ่
มิถุนายน   ๒๕๔๙ พุธที่   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

พุธที่   ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๙  พุธที่     ๕   กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

พุธที่   ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
พุธที่   ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

สิงหาคม  ๒๕๔๙ พุธที่     ๒   สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
พุธที่     ๙   สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
พุธที่   ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

       พุธที่   ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
       พุธที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

กนัยายน  ๒๕๔๙ พุธที่    ๖   กันยายน  ๒๕๔๙ 
        พุธที่   ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๙ 

 
 

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 

โครงการตักบาตรวันพุธ 
ภาคตน   ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 


