
 - 1 - 

       

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
    ฉบับที่  11/2547 

ประจําวนัอังคารที่  3   สิงหาคม   พ.ศ. 2547 

ดวยกรรมการประจําคณะครุศาสตร   ประเภทคณาจารยประจํา 
ไดวางลง  1  ตําแหนง  และเพื่อใหเปนไปตาม 

ขอบังคับจุฬา ฯ  วาดวยการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ 
จึงไดกําหนดใหมีการรับสมัครเลือกตั้ง 

ต้ังแตวันที่   27   กรกฎาคม – 6  สิงหาคม    2547 
เวลา  08.00 -16.00 น. 

ทั้งนี้   คณาจารยผูมีสทิธิรบัเลือกตั้งจะตองเปน 
คณาจารยจากภาควชิาศิลปศึกษา 

โดยวันที ่ 17  สิงหาคม  2547   เวลา  09.00 – 15.00 น. 
จะเปนวนัทําการเลือกตั้ง 

ณ  3  หนวยเลือกตั้ง  คือ   สํานักงานเลขานุการคณะ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 

และโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
โดยจะนับคะแนนเวลา  15.00  น.    ณ  หองสัมมนา    1    คณะครุศาสตร 

   ในการนี้  ขอเชิญคณาจารยทุกทานเขารวมลงคะแนนเสียง 
และเปนสักขพียานในการนบัคะแนนโดยพรอมเพรียงกนั 

 
 

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
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คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  ขอเชญิคณาจารย   เจาหนาที่   รวมงานเกษียณอายุราชการและอําลาชวีิตราชการ  
ในวันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน    2547   เวลา  14.00 – 17.00  น.  ณ  หองสัมมนา  1   โดยในปนี้มี
คณาจารยที่เกษียณอายุราชการจากคณะครุศาสตร 5   คน   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   3  คน   โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม   1  คน   และคณาจารยที่อําลาชีวติราชการ  จากคณะครุศาสตร   3   คน   โรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ  ฝายประถม   3  คน   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมธัยม   2  คน   รวมทั้งส้ิน   17  คน   ดังนี้   

 
รายชื่อคณาจารยที่เกษียณอายุราชการป    2547  
1.  ศาสตราจารย วัฒนะ   จูฑะวิภาต         ภาควิชาศิลปศกึษา    
2.  ศาสตราจารย อุนตา  นพคุณ    ภาควิชาการศกึษานอกโรงเรียน   
3.  รองศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช    ภาควิชามัธยมศึกษา    
4.  รองศาสตราจารย ดร.อุมา  สุคนธมาน    ภาควิชาประถมศึกษา  
5.  รองศาสตราจารย พวงแกว  ปุณยกนก   ภาควิชาวจิัยการศึกษา  
6.  ผูชวยศาสตราจารย จรินทร  นาคศรีอาภรณ       โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม   
7.  ผูชวยศาสตราจารย รัชดา  สุตรา    โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม  
8.  ผูชวยศาสตราจารย สมศรี  เพ็ชรยิ้ม   โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม   
9.  อาจารย สุโน   หิรัญ     โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายมธัยม 
 
รายชื่อคณาจารยที่อําลาชีวิตราชการป   2547 
1.รองศาสตราจารย ดร.วีระวฒัน   อุทัยรัตน   ภาควิชาบริหารการศึกษา   
2.  รองศาสตราจารย วรสุดา  บุญยไวโรจน   ภาควิชาประถมศึกษา   
3.  ผูชวยศาสตราจารย จินดา  ทั่งทอง   โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม 
4.  ผูชวยศาสตราจารย นุชนอย  สถิรอังกูร    โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายมธัยม 
5.  ผูชวยศาสตราจารย มณทิรา  ลํ่าซํา   ภาควิชาสารัตถศึกษา   
6.  ผูชวยศาสตราจารย มัทนา  ทองใหญ   โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม   
7.  อาจารย กรุณา  นุตรดิษฐ    โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม 
8.  อาจารย นพดล   รามสูต    โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายมธัยม   
 
 
 

 

คณะครุศาสตรขอเชิญรวมงาน 
แสดงมุทิตาจิตคณาจารยเกษยีณ ฯ 
และอําลาชีวติราชการ 
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ดวยสวนการคลัง  จุฬา ฯ   ไดเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน   ประจําปงบประมาณ   2547   โดย
กําหนดใหคณะสงฎีกาเบิกเงนิทุกหมวดรายจาย ภายในวันที ่13 สิงหาคม 2547 และ  เบิกเงินงบกลาง (คารักษาพยาบาล  
และคาเลาเรียนบุตร)     ภายในวันที่    31    สิงหาคม   2547       หากพนกําหนดดังกลาวสวนการคลังจะไมสามารถตั้ง
เบิกไปกรมบัญชีกลางไดทันเวลา   คณะจึงขอความรวมมือในการสงรายการที่ตองดําเนินการ   คือ  (1)  สงใบเสนอซื้อ/จาง ให
งานพัสดุภายในวันที่   30  กรกฎาคม  2547    (2)  สงเรื่องขออนุมัติใชเงินใหงานการเงิน ฯ   ภายในวันที่   30  กรกฎาคม  
2547     (3)   สงหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  หรือหลักฐานการเบิกเงินตามรายการที่ไดรับอนุมัติ
ไวแลว   หรือที่ยืมรองจายจากคณะไปใหงานการเงิน ฯ   ภายในวันที่   6  สิงหาคม  2547  (4)  สงใบเบิกคารักษาพยาบาล 
และคาเลาเรียนบุตรใหงานการเงิน  ฯ     ภายในวันที่    25   สิงหาคม    2547 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาสตราจารย   อําไพ   สุจริตกุล     

ประธานดําเนินการเททองหลอพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ของ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ขอเรียนเชิญรวมพิธีเททองหลอพระประธาน ฯ 

วิทยาเขตเชียงใหม   ณ   วัดน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
โดยมีกําหนดการ   ดังนี้ 

วันเสารที่   7  สิงหาคม  2547   ณ  โรงหลอพระบุญชู   ถนนพุทธมณฑล   สาย  2 
 09.30   น. เริ่มพิธี 
 10.39   น. ประธานในพิธีเททอง   (ประธานฝายฆราวาส   ศ.ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ   ณ  อยุธยา) 
 11.20   น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ  9  รูป    

หลังจากนี้ขอเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหารเที่ยง 
 
 กรุณาแจงการเขารวมพิธีที่ เลขานุการคณะศาสตร  จุฬา ฯ   โทร.  02 -218-2416   

หมายเหตุ   :    วันที่   7   สิงหาคม  2547   มีรถออกหนาอาคารพูนทรัพย นพวงศ   ณ  อยุธยา  (อาคาร  1)   เวลา  
08.00  น.   

 
วันเสารที่  16   ตุลาคม  2547     ทําพิธีถวาย   ณ  อุโบสถวัดน้ําบอหลวง   อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 

 

เรงรัดการเบกิจายเงินงบประมาณแผนดิน 
ประจําป   2547 

คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   
จัดประชุมนานาชาติ 

เรื่อง  “Multi – grade  Teacher  for  All  :   Turning   Biases  into  Benefitis” 
วันที่  8 – 11  กันยายน   2547  
ณ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   

 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียด  โทร. 02-218-2710 
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 เมื่อวันที่  27   กรกฎาคม    2547   เวลา   12.00 น.   ณ   หองคณบดี   รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ชื่นชนก   โควินท)  ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ    (อาจารยมณีรัตน   ธารพิชญประเสริฐ)   
ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาจารย ดร. อําไพ  ตีรณสาร)   และผูชวยศาสตราจารย ดร. เชาวเลิศ   
เลิศชโลฬาร   ใหการตอนรับ  Professor  Toshio   Kobayashi    และ   Kimio   Kondo  จาก  National  Institute   of  
Multimedia   Education    ประเทศญี่ปุน  ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคณะครุศาสตร 
 
 

         
 เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2547  ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  
วัฒนบุรานนท)   ใหการตอนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ  รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพของศูนย
ตํารา ฯ  แกคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  (รองศาสตราจารยเลอสม   สถาปตานนท)   รองคณบดีฝายวิชาการ  
(รองศาสตราจารย  ดร. ทิพยสุดา  ปทุมานนท)   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  (อาจารยพิรัส  พัชรเศวต)    และผูชวยคณบดี 
ฝายบริหาร  (อาจารยบุษรา   ศรีพานิชย)   ในโอกาสมาเยี่ยมชมงานของศูนยตํารา ฯ   

ตอนรับชาวตางประเทศ 

คณบดีสถาปตย ฯ  เยี่ยมชมศูนยตํารา ฯ  
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แนะนําหนังสือใหม 
 
ภาวะผูนาํและหลักการบรหิารการศกึษายุคใหม 
รศ. ดร.  พรชุลี   อาชวอํารุง     (บรรณาธิการ) 
ราคา  100  บาท 
 
 ภาวะผูนําและหลักการบริหารการศึกษายุคใหม       เปนตําราที่รวบรวมหลักวิชาการประสบการณและผลงานวิจัย 
รวมสมัย    อันเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อใชเสริมการปฏิบัติงานของผูนําและสถาบันการศึกษาทุกระดับ    ในการแกปญหาและ 
พัฒนาการศึกษาใหเปนไปในทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา ตอนที่ 1 กลาวถึงผูนําการศึกษา 
ยุคใหม   และตอนที่  2  ประมวลหลักการบริหารรวมสมัยในศตวรรษที่   21   เริ่มตนดวยกระบวนทัศนใหมและจบลงดวย      
การตลาด ซึ่งเปนสมรรถนะสําคัญของยุคใหมนี้ 
 
  
 
 
  

สโมสรอาจารยจุฬา ฯ   จัดรายการแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   6   เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบเขามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  1/2547  เรื่อง  “ความพรอมนําไปสูชัยชนะ”  ในวันเสารที่   21  สิงหาคม  2547   เวลา  
09.00 – 12.00 น.  ณ  หองอาหารสโมสรอาจารยจุฬา ฯ   ชั้น  2  อาคารจุลจักรพงษ 
 คณาจารย   ผูปกครอง   และนักเรียน  ที่สนใจสํารองที่นั่งไดที่  โทร. 02 - 218 -7026 -8   
 
 
 
 
 หอประวัติจุฬา ฯ  โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดเสวนาการแขงขันตอบปญหาชิงรางวัล  และนิทรรศการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  72  พรรษา    ในวันที่  10  
สิงหาคม – 17  กันยายน  2547    โดยจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง  “ผาทอมือ : ศิลปะแหงวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ไทย  ในวันที่   10  สิงหาคม  2547  เวลา  08.30 – 12.30  น.  ณ  หอง  105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ    นิทรรศการเฉลิม 
พระเกียรติ ฯ  ในวันที่  10  -19   สิงหาคม  2547  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ  บริเวณหองโถง  อาคารมหาจุฬาลงกรณ   
และในวันที่  23  สิงหาคม – 17  กันยายน   2547  ณ  หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตึกจักรพงษ  การแขงขันตอบ
ปญหาชิงรางวัล  ในวันที่   10  สิงหาคม  2547  เวลา  13.30 – 16.30  น.  ณ  หอง  105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ  
และการออกรานจําหนายผาทอและหนังสือ  ในวันที่   10  สิงหาคม  2547  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  หอง  105   
อาคารมหาจุฬาลงกรณ   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  หอประวัติจุฬา ฯ   โทร. 02 - 218 – 7097 – 8 
 
 

สโมสรอาจารยจุฬา ฯ   จดัแนะแนว
การศึกษาเตรียมเอนทรานซ 

ขอเชิญรวมเสวนาและตอบปญหาทางวิชาการ 
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุครบ  80  พรรษา   ในป   2540  และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ  มีพระชนมายุครบ  72  พรรษา  ในปนี้  คณะแพทยศาสตร   จุฬา  ฯ    จัดโครงการ   “72  พรรษา   คืนกลา
สูปาใหญ   จุฬา ฯ  รวมใจ  เทิดไทแมของแผนดิน” 
 ผูสนใจติดตอสอบถามและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่  ฝายกิจการนิสิต   คณะแพทยศาสตร   จุฬา ฯ   
โทร.  02 – 256-4452 - 3  
 
 
 
 
 

 
ศูนยใหคําปรึกษาแนะนําและวิจัยทางสถิติ  ภาควิชาสถิติ   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   จุฬา ฯ  จัดอบรม  

การใชสถิติเพื่อการวิจัยดวยโปรแกรม   “SPSS   for  Windows”  รุนที่  14   และรุนที่  15   ในวันที่  21 – 22   และ  28  
สิงหาคม  2547  และวันที่   15 -17   ตุลาคม  2547  โดยผูเขาอบรมที่เปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิก
คาลงทะเบียนได 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร. 02 - 2185863 – 4 
 

 
 
 
 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.)  รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  จัด   “โครงการบาน  ธอส.  
เพื่อลดภาระหนี้สมาชิก   กบข. รุนที่   2”  โดยผูสนใจยื่นคําขอกูไดที่ทําการของธนาคารทุกแหง  ตั้งแตวันที่ 2  กรกฎาคม  -  
30   กันยายน  2547  ตองทํานิติกรรมและเบิกเงินกูกับธนาคารใหเสร็จภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2547 

 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ศูนยบริการขอมูลสมาชิก   กบข.   โทร. 1179   กด   6 
 
 
 
 

     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  

แพทย จฬุา ฯ  รณรงคปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

“โครงการบาน  ธอส.  เพื่อลดภาระ
หนี้สมาชิก   กบข. รุนที ่  2” 

คณะพาณิชย ฯ  จัดอบรม การใชสถิติเพื่อการวิจัย
ดวยโปรแกรม   “SPSS   for  Windows”   


