
จดหมายขาวเพ่ือการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

 
 

 
รายปกษ              ฉบับที่  ๑๑/๒๕๔๙  วนัจันทรท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

 
 
 

 
 

 คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  จะครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร  ๔๙  ป  ในวันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๙   
ในการนี้คณะครศุาสตรไดจัดกิจกรรมซึ่งประกอบดวยพิธีสงฆ  พิธีมอบโลศษิยเกาเกยีรตยิศ  พิธีมอบทุนการศกึษา  การแสดง
ปาฐกถาศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ  ณ  อยุธยา  เรื่อง  “การวจัิยบูรณาการของครูไทย: ทําอยางไรใหเกิด
ประโยชน”  การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาผูเรียน: Brain – Based  Learning”   และเรื่อง “Brain – Compatible  
instruction”  และการเสนอผลงานวิจัย  โดยจะจดัระหวางวันที่  ๖ – วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   ณ หองสัมมนา ๑  
และหอง ๑๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   กําหนดการดังนี้ 
 
วันพฤหัสบดีที ่ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐   น.  ถวายภตัตาหารเชา และสังฆทานแดพระสงฆ  จํานวน   ๒๙    รูป   
    (หองสัมมนา  ๑) 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  น. ตักบาตรอาหารแหง   พระสงฆ   จํานวน   ๒๙   รูป       
    (หนาอาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหารเชา  (ชมรมอาจารยและโรงอาหาร) 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐  น. วีดิทัศน   “คณะครุศาสตรในป  ๒๕๔๙” 
   (หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง) 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐   น. พิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ  ๔๙   ป  
   โดย   ศาสตราจารยทานผูหญิง   พูนทรัพย   นพวงศ   ณ  อยุธยา 
   มอบโลศิษยเกาเกียรติยศ 
   พิธีมอบทุนการศึกษา  ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา     

ขอเชิญรวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร 
ครบรอบ ๔๙ ป 
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๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐   น. ปาฐกถา ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ   ณ   อยุธยา 
   เรื่อง     “การวิจัยบูรณาการของครูไทย: ทําอยางไรใหเกิดประโยชน” 
    โดย      ศาสตราจารยกติตคิุณ   ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.  นําเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุม  ๔  กลุมคือ 
    ๑.  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    ๒.  นวัตกรรมการเรียนการสอน 
    ๓.  การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๔.  วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พัก 
๑๕.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. นําเสนอผลงานวิจัย  (ตอ) 
 
วันศุกรที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   
๐๘.๐๐ –   ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาผูเรียน: Brain-Based Learning” 
    โดย   รองศาสตราจารย ดร.นัยพินิจ  คชภักด ี
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Brain-Compatible Instruction”  
    โดย  Dr. Clark  Remington  
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นําเสนอผลงานวิจัย (ตอ) 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พัก 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอผลงานวิจัย (ตอ) 
๑๖.๐๐ น.  พิธีปดการประชุม 

 
 

  ซ่ึงในป   ๒๕๔๙  นี้  เปนปที่สองท่ีคณะครุศาสตรไดดําเนินการคดัเลือกศิษยเกาที่ทําคุณประโยชนและ 
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเพื่อเปนศิษยเกาเกยีรตยิศ  ประจําป  ๒๕๔๙  มีศิษยเกาทีไ่ดรับการคัดเลือก  
คือ  ศาสตราจารยกิตติคุณดร. สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  และดร. ศุภชัย จันทรสุวรรณ   โดยจะจัดใหมีพิธีมอบโล 
ศิษยเกาเกยีรติยศ     ในวันพฤหัสบดีที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง 
 
 



                       ๓ 
                         
 
 คนดีคนเกงของเรา
 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดกีับคนดีคนเกงของเรา  ดังนี้ 
 ๑.  ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร ไดรับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ประจําป
การศกึษา  ๒๕๔๘  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒.  ศาสตราจารย  ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  ไดรับการแตงตัง้เปนศาสตราจารยกิตติคุณ ประจําป  ๒๕๔๘  
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 ๓.   รองศาสตราจารย  ดร. อัมพร  มาคนอง  ไดรับรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  
ประจําป  ๒๕๔๙   จากสํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  รางวัลระดับดีมาก  ในผลงานวิจัย  เรื่อง “ปจจัยเชิงเหตุและผล
ของพฤติกรรมกาพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศกึษา”   โดยไดรับเงินรางวัลจํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท    
 
 
 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัและคณะครุศาสตรมคีําสั่ง/ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ดังนี้ 
 ๑)   คําสั่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่  ๓๕๖๖/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   แตงตัง้ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อําไพ  ตีรณสาร  ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาศลิปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   
 
 ๒)   คําสั่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่  ๓๖๘๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๔๙   ให อาจารย ดร. ปราณี  
โหมดหิรัญ  ที่ขอลาไปศึกษาตอ  กลับเขารับราชการ 
 
 ๓)   คําสั่งคณะครุศาสตรที่  ๑๘๔/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๖  มิถุนายน   ๒๕๔๙   แตงตั้ง  อาจารย ดร. อุไรรัตน    
สําเริงวงศ  เปนผูชวยคณบดดีานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  แทน  อาจารยมณีรัตน   ธารพิชญประเสริฐ ซ่ึงไดรับอนุมตั ิ
ลาศกึษาตอระดบัปริญญาเอก  ณ  ประเทศอังกฤษ 
 
 ๔)  คําสั่งคณะครุศาสตรที่  ๑๘๕/๒๕๔๙  ลงวนัที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือก 
เขาศึกษาโครงการการศกึษาเพือ่พัฒนาความสามารถทางการเรียนรูของเด็กทีม่ีความตองการพิเศษ  ระดับปริญญาบัณฑิต  
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   (ดูรายละเอียดรายชือ่กรรมการไดที่  www.edu.chua.ac.th) 
  
 ๕)   คําสั่งคณะครุศาสตรที่  ๑๘๘/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน   ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและการสอน  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมธัยม   (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chua.ac.th) 
  
 

คําส่ัง/ประกาศ 
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ประชุมเจาหนาที่สายสนบัสนุน 

 ๖)   คําสั่งคณะครุศาสตรที่  ๑๙๔/๒๕๔๙   และคําสั่งคณะครศุาสตรที่  ๑๙๕/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน   
๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาในโครงการการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เพิม่เตมิ)  และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   สําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)  ตามลาํดับ  ดังนี้ 
  ๑.  พระอาจารย ศักดา  บุญโต   กรรมการที่ปรึกษา 
  ๒.  รองศาสตราจารย  ดร. ธีระชัย   ปูรณโชติ  กรรมการที่ปรึกษา  
 
 ๗)   คําสั่งคณะครุศาสตรที่  ๑๙๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๔๙   แตงตั้งอาจารยทีป่รึกษานิสิต
โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ระดับปริญญาบัณฑิต   
ปการศึกษา  ๒๕๔๙    (ดูรายละเอียดรายช่ือกรรมการไดที่  www.edu.chua.ac.th) 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๗ มิถนุายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๕.๒๐ น. ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   
คณะครุศาสตร จัดประชุมเจาหนาที่สายสนบัสนุน   การประชุมประกอบดวย การแนะนําเจาหนาที่ใหม   วีดิทัศนแนะนํา 
คณะครุศาสตร   จากนั้น คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดกลาววา เปาหมายสําคัญ 
ของการประชุมครั้งนี้ อยากเนนใหเจาหนาที่ทุกคนทํางานอยางมีคณุภาพ เพิ่มความระมดัระวังชวยกันทํางานแขงกับเวลา  
โดยทําหนาที่ของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตอความตองการของประเทศที่ตองการใหเราเปนผูนําและมีศกัยภาพทาง
การศกึษา  รวมทั้งขอใหทุกคนรูจักวิธีที่จะประสานสามคัคีความรวมมือกันในระหวางหนวยงานแตละหนวย   เพื่อการทํางาน
ที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ยังกลาวถึงเรื่องการติดตอประสานงานใหคํานึงถึงความจําเปนอันไหนที่ควร 
ตองทําเรงดวนกอนก็ใหพิจารณาเปนกรณีพิเศษ   ทั้งนี้คณะพรอมที่จะสนับสนุนใหมีการพัฒนาเจาหนาที่โดยใหมีการศกึษา
ดูงาน การประชุมวิชาการ ฯลฯ  ขอใหนําสิ่งที่เรียนรูเพิ่มเตมิมาปรับปรุงงานใหดีและวางแผนในการทํางานใหกาวหนาตอไป 
 
 



       ๕ 
 
 
  
  ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดกีับนิสติสาขาวิชาศลิปศึกษาที่ไดรับรางวัลในการแขงขันสรางหนงัสือ 
 สําหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ -  ๔  จากบริษัท สํานักพิมพชางนอย  เจาของบริษัทคือ  นางประวีรัตน    
 เทวอักษร  (ศิษยเกาคณะครศุาสตร)  โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนรวม  ๒๐,๐๐๐  บาท  พรอมทั้งจะจัดพิมพจําหนายเลม 
 ที่ไดรับรางวัล   โดยมคีาตอบแทนดวย   ซ่ึงมีนิสติสาขาวิชาศลิปศึกษา  คณะครุศาสตร    ไดรับรางวัล  ดังนี้     
  รางวัลที่      ๑      นางสาวสริตา   เจือศรีกุล    เรื่อง จะกินอะไรดีนะ  
  รางวัลที่       ๒      นางสาวสิวลี   ศิลปะศาสตร     เรื่อง พลายนอย...หาแม     
  รางวัลที่       ๓     นางสาว นล   ผลากุล    เรื่อง ระวัง! ปมโป  
  รางวัลชมเชย ไดแก      
                นางสาวจุฬาลักษณ   เจริญรัตนกุล  เรื่อง   แฮมตัน   
              นางสาวณัชชา  ธีรเกต     เรื่อง   เรื่องเลาของลันตา  
                นางสาวนัฎพร  สัจจผลกุล    เรื่อง   อุบัติเหตุของชางนอย   
                นางสาวอําไพวรรณ   เตชะภูวภัทร    เรื่อง   ชางนอยดับเพลิง     
  ซึ่งมีรองศาสตราจารย  สัญญา   วงศอราม   และรองศาสตราจารย  สุกรี  วัชรพรรณ  ใหเกียรติเปนคณะกรรมการ 
 ในการตดัสินครัง้นี้ดวย 
  นอกจากนี้ จะไดมอบทุนการศึกษาใหกับนิสติสาขาวิชาศิลปะที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยอีก  ๔  รางวัล ๆ ละ  
 ๑๐,๐๐๐    บาท  รวม  ๔๐,๐๐๐  บาท  โดยจะมอบทุนเปนรายป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๔๙   เวลา  ๐๗.๔๕ น.  และเวลา  ๑๕.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑   อาคารประชุมสุข 
 อาชวอํารุง  สํานักงานกิจการนิสติคณะครุศาสตรจัดพิธีไหวครูของนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบณัฑิตศึกษา ประจําป
 การศึกษา  ๒๕๔๙  โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อเปนการแสดงความเคารพกตัญกูตเวทีตอครูอาจารย  และธํารงรักษาวัฒนธรรม 

นิสิตไดรบัรางวัล 

คณะครุศาสตรจัดพิธีไหวครู 



                       ๖ 
                         
 
 
 ประเพณีอันดีงามสืบตอมา กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย  ผูแทนนิสิตนํากลาวไหวครู  คณบดีเจมิหนังสือ  การแสดงระบํา 
 ดอกไมบูชาครู  มอบโลครศุาสตรบัณฑิตเกียรตนิิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองคะแนนสูงสดุของแตละสาขาวิชา   มอบรางวัล 
 ผูที่ไดรับเหรียญรางวัลหลักสตูรปริญญาบัณฑิตในแตละสาขาวิชา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๘  มอบรางวัลแกนิสิตที่เรียนด ี
 ทุกสาขา  มอบรางวัลประกวดภาพหนังสือเดก็  มอบเกยีรติบัตรแกผูที่ทํากิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศกึษา 
 มอบเกยีรติบตัรแกผูที่ทํากิจกรรมระดับปริญญาบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๘  โดยมีคณบดี   
 (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  กลาวใหโอวาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากน้ันเปนพิธีมอบทุนรางวัลตาง ๆ  ดังนี้ 
  ๑)   ทุนรางวัลเรียนดี (จํานวนเงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท)  ใหกับนิสิตชั้นปที่ ๔  ปการศึกษา  ๒๕๔๙  ที่มีผลการเรียน 
 ดีเดนสูงสดุในชัน้ปที่  ๓   ในแตละสาขาวิชา  ดังนี้ 
   ๑.๑  รางวัลจากสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
    ๑. นายพิรุณเทพ   เพชรบุรี         สาขาวิชาประถมศกึษา              คะแนนเฉลีย่  ๓.๗๓   
    ๒. นายชัยวัฒน   ปนทรัพยถาวร   สาขาวิชามัธยมศกึษา  (วิทยาศาสตร)    คะแนนเฉลี่ย  ๓.๗๖    
    ๓. นายพิเชษฐ   ลีลาขจรกิจ          สาขาวิชาดนตรีศกึษา              คะแนนเฉลีย่  ๓.๖๒    
   ๑.๒  รางวัลจากทุนนพคุณ พิศาลบุตรอนุสรณ 
    นายกติติ   จิตสีทอง     สาขาวิชาการศกึษานอกระบบโรงเรียน    คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๔ 
     ๑.๓   รางวัลจากทุนวิชติ  ซาลวาลา  
    นางสาวสรติา   เจือศรีกุล  สาขาวิชาศิลปศึกษา   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ 
   ๑.๔  รางวัลจากทุนคุณไพบลูยและคุณมะลิ   ดุษฎีวุฒิกุล 
    นางสาวบุศรา    เอี่ยมป    สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๖   
   ๑.๕  รางวัลจากกองทุนเพ่ือกจิการนิสิต 
    ๑. นายสกล   ซื่อธนาพรกุล   สาขาวิชามัธยมศกึษา (มนุษย – สังคมศาสตร)   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๖
    ๒. นางสาวเปมิกา  คุมวงศดี   สาขาวิชาธุรกิจศึกษา  คะแนนเฉลีย่  ๓.๕๙     
    
 



                       ๗ 
                         
 
 

ขออภยัในความผิดพลาด 
ตามที่ประชาคมครุศาสตร  ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๙   วันจันทรที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙  

ลงขาวหัวขอตอนรับคณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลยับูรพา   
เนื่องจากมคีวามผดิพลาดในการพิมพช่ือสกุลผูชวยคณบดดีานกิจการนิสติ   

จึงขอแกไข 
จาก อาจารย  ดร. วรรณี   แกมเกตุ   เปน  อาจารย  ดร. วรรณี  เจตจํานงนชุ  

พรอมทั้งขออภัยมา ณ  ที่นี้ดวย

๒) โลครุศาสตรบณัฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่งเหรียญทองที่สอบไดแตมเฉลีย่สูงสุด  ๓.๙๖ 
 นางสาว วรรณวิสา   สืบนุสรณ    สาขาวิชามัธยมศกึษา  (มนุษย – สังคมศาสตร) 
 
๓) รางวัลพระเกี้ยวแกวสําหรับผูที่ไดรับเหรียญรางวัลหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในแตละสาขาวิชา  ดังนี้ 
 นางสาวพัชราภรณ    บุญมั่น   สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๗๕ 
 นายเกยีรตศิกัดิ์  แสงอรุณ   สาขาวิชาประถมศกึษา  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๗๑ 
 นางสาวพิมศิริ  ใจภักดี   สาขาวิชามัธยมศกึษา   (วิทยาศาสตร)   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๗๐ 
  นางสาววรรณวิศา    สืบนุสรณ   สาขาวิชามัธยมศกึษา   (มนุษยศาสตร - วิทยาศาสตร)    
        คะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๖ 
 นางสาวจุฑาพัชร  วณิชกิจ   สาขาวิชาศิลปศกึษา    คะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๗ 
 นายนัทธี   เชียงชะนา  สาขาวิชาดนตรศีกึษา   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๗๕ 
  นางสาวสิรินทรทิพย   งามสุวรรณเจริญ    สาขาวิชาการศกึษานอกระบบโรงเรียน    คะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๐ 
 นางสาวณัฐพร   เจริญไกรกมล  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา   คะแนนเฉลีย่  ๓.๗๕ 

  และรางวัลการประกวดพานไหวครู  ประจําปการศกึษา  ๒๕๔๙  สาขาวิชาที่ชนะการประกวดพานไหวครู   
 ในปนี้มี ๒ รางวัล  คือ 
 
 
  
 
          รางวัลชนะเลศิ  พานพุมไหว ครู    ประเภท
สรางสรรค                  รางวัลชนะเลศิ  พานพุมไหว ครู    ประเภท
สวยงาม                ไดแก    สาขาวิชา
มัธยม - วิทย            ไดแก    สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              



                       ๘ 
                         
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย  ไดกลาวกับผูปกครองนิสติใหมระดับปริญญาบัณฑิต  ประจําปการศกึษา ๒๕๔๙ ในโครงการสายสัมพันธ 
 ระหวางบานกับมหาวิทยาลยั  ปการศึกษา ๒๕๔๙    ขอใหผูปกครองเชื่อมัน่วาบุตรหลานไดเลือกสิ่งทีด่ีที่สดุแลว    
 เนื่องจาก เปนการเตรียมตวัเขาสูวิชาชีพช้ันสูงที่มคีวามสําคัญตอสังคมและประเทศชาติ  กลาวคือขณะนี้งานครูอยูในชวง 
 การเปลีย่นแปลงครั้งใหญมกีารยกระดับงานครูเปนวิชาชีพช้ันสูง  ผูที่จะมาเปนครูตองเปนมืออาชีพ  มีกฎหมายรองรับ   
 จบการศกึษาแลวตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  การยกระดับใหมีมาตรฐานสูงข้ึน  มีการปรับปรุง 
 หลักสูตรใหเปน  ๕ ป     ทั้งนี้ในชวง   ๕ - ๑๐  ป จะเปนยุคทองของวงการวิชาชีพครู  ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จะเกษียณอายุราชการครึ่งหนึ่งประมาณกวา ๒๐๐,๐๐๐  คน  เพราะฉะนั้นในอนาคตจะมคีวามตองการครูจํานวนมาก 
 และครูตองมคีณุภาพสูง  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ จึงเรงพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่จะทดลองนํารองกับสาขาวิชา 
 การสอนภาษาองักฤษในปหนา โดยเรียนทกุวิชาเปนภาษาอังกฤษ  เพื่อจะไปทดแทนชาวตางประเทศที่มาสอนในโรงเรียน 
 ดวยคาจางแพง พรอมทั้ง  ปรับปรุงหลักสตูรระดับปริญญาตรีใหสามารถใช ภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชา 
 หลัก ๆ ที่โรงเรียน English Program ตองการมากขึ้น เชน คอมพิวเตอร  คณติศาสตร  วิทยาศาสตร   ในอนาคตอันใกล 
 คณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทั่วประเทศ ๖๔ แหง ก็ขาดแคลนคณาจารย  ซึ่งนิสิตสามารถวางแผนลวงหนา 
 ในการศกึษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อจะเปนคณาจารยในมหาวิทยาลยั นอกจากนี้คณะครุศาสตรจะมศีูนย 
 ความเปนเลิศทางการศกึษาทีมุ่งเนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะชวยพลกิโฉมหนาการศึกษาไทยใหมีงานวิจัยและนวัตกรรม 
 ของไทยเองมากขึ้นนิสิตรุนใหมทกุระดับจะมีความสามารถในการในการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม ๆ  เปนทางเลือกสําหรับ 
 สังคมไทยมากขึน้   แตไมไดละเลยคุณคุณธรรมจริยธรรม  ดังนัน้ เพื่อใหครูยุคใหมเปนที่พึ่งของสังคมประเทศชาต ิ 
 ขอใหผูปกครองผนึกกําลังกับมหาวิทยาลยัในการที่จะรวมมือพัฒนา นิสิตอยางใกลชิดตอไป 
  จากน้ัน เปนการอภิปรายเรื่อง “ชีวิตการเรียนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”   โดย รองคณบดีดานกิจการนิสติ  
 (รองศาสตราจารย ดร. กรรณิการ  สัจกุล)  และรองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)   
 วีดิทัศนแนะนํากิจกรรมนิสติ และแนะนํากรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะ 
              
   

โครงการสายสัมพันธระหวางบาน
กับมหาวิทยาลัย 



                       ๙ 
                         
 
 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
  เมื่อวันที่   ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๔๙    สาขาวิชาดนตรีศกึษา   ภาควิชาศลิปะ   ดนตรี และนาฏศิลปศกึษา  จัดดนตรี 
 เที่ยงวัน  ครั้งที่  ๑  ณ  โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   โดยรายการแสดงประกอบดวย  แสงเทียน  Candlelight  Blues 
 แสงเดือน  Magic  Beams  ไรเดือน  No Moon  ชะตาชีวิต H.M. Blues   oh I say  ภิรมยรัก   A   love  story 
 
 
 
 
  
  ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   ขอเชิญคณาจารยเขารวมโครงการ “สนทนาภาษา 
 เขียน”   “ทานจะเขียนอยางไรใหผูกใจผูอาน”  โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  “ศาสตราจารย ปรีชา  ชางยืน”  
 มีการบรรยาย/สนทนากลุม ในวันศุกรที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.    
  คณาจารยทานใดสนใจเขารวมโครงการแจงความจํานงไดที่ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ  โถงชั้นลาง  อาคาร 
 ประชุมสุข  อาชวอํารุง  (อาคาร ๓ เดิม)  โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๒๙  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  (รับเพียง  ๘๐ ทานเทานั้น)  
 ปดรับสมัครภายในวันที่  ๒๐ กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 

 คณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รับสมัครงานดังนี้ 
  ๑.  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจางเปนลูกจางเหมาจาย  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน (ธุรการ)  ประจําโรงเรียนสาธิต 
 จุฬา ฯ   ฝายประถม จํานวน ๑ อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
   ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ หนวยบุคคล  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม    
 โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๔๒   ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 ๒.  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    ตําแหนงเจาหนาที่บริการทั่วไป   
(ผูชวยธุรการ)  ประจําคณะครุศาสตร   จํานวน   ๑   อัตรา   วุฒิมัธยมศึกษาปที่  ๖ 

   ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ   
 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  โทร. ๐ - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตบัดน้ี  –  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

ดนตรีเทีย่งวัน  ครั้งที่  ๑ 

ศูนยตาํรา ฯ จัดโครงการสนทนาภาษาเขียน

รับสมคัรงาน 



                       ๑๐ 
                         
 
 

    “ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 
 
     แขงขันตอบปญหา 
   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม ขอเชิญชมการแขงขันตอบปญหา “ทองไปในประเทศอาคันตุกะ   
 งานพระราชพิธีในหลวงทรงครองราชยครบ  ๖๐  ป”  ระดับประถมศกึษาปที่  ๕ - ๖  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  มิถนุายน  ๒๕๔๙ 
 ณ บริเวณชั้นลาง  อาคาร  ๒  เวลา ๑๖.๐๐  น. 
 
     ขอเชิญรวมออกกําลังกาย 
  โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายประถม จัดกิจกรรมใหนักเรียน  คณาจารย  เจาหนาที่  และผูปกครอง รวมเตน  “แอโรบิค” 
 ออกกําลังกายรวมกันทกุเชาวันพุธ  ระหวางเวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง   ขอเชิญบุคลากร 
 คณะครุศาสตรผูสนใจทุกทานรวมออกกําลังกายโดยพรอมเพรยีงกัน 
 
 
 
 
 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยไดประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย  ประเภททั่วไปและประเภทผูแทนคณะ/สถาบัน    
 ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๙  ไปแลวนั้น  ปรากฏวามีผูสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภททั่วไป  และประเภท 
 ผูแทนคณะ/สถาบัน มีจํานวนไมเกินจํานวนที่ไดประกาศไวจึงไมตองทําการเลือกตั้ง  ทั้งนี้มีคณาจารยของคณะครุศาสตรที่สมัคร 
 รับเลือกตั้งไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย  คือ 
  ประเภททั่วไป 
  ๑.  รองศาสตราจารย   พชรวรรณ  จันทรางศุ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร   แสงสวัสดิ ์
  ๓.  อาจารย วันชัย  เมฆหิรัญศิริ 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย  
ประเภททั่วไป 

ขาว รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 

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



                       ๑๑ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 คณะกรรมการดานประชาสัมพันธงานเฉลิมฉลองครบรอบ  ๙๐ ปจุฬา ฯ  จัดประกวดตราสัญลกัษณงานเฉลมิฉลองครบรอบ  
๙๐  ปจุฬา ฯ   เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๙๐ ป  ของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการ ฯ  
ไดเปดโอกาสใหคณาจารย  บุคลากร  นิสิตเกา  และนิสิตปจจุบัน  มีสวนรวมในการสรางสรรคสือ่ประชาสัมพันธงานดวยการออกแบบตรา
สัญลกัษณดังกลาว  เปดรับผลงานการออกแบบตราสัญลกัษณที่สงเขาประกวดตั้งแตบัดนี้ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  และจะ
ประกาศผลในวันที่   ๑ สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที ่  สํานักงานสารนิเทศ  สํานักงานมหาวิทยาลยั  โทร. ๐๒ -  ๒๑๘ – ๓๓๖๔ – ๘  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกวดตราสัญลักษณในโอกาสครบรอบ ๙๐  ปจฬุา ฯ 



                       ๑๒ 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 


