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จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
    ฉบับที่  12/2547 

ประจําวนัจนัทรที่  23   สิงหาคม   พ.ศ. 2547 

ตามทีก่รรมการประจําคณะครุศาสตร   ประเภทคณาจารยประจํา 
ไดวางลง  1  ตําแหนง 

และคณะครุศาสตรไดดําเนนิการรับสมัครเลือกตั้ง 
กรรมการประจําคณะครุศาสตร     ประเภทคณาจารยประจํา 

ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วาดวยการเลอืกตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

  ประเภทคณาจารยประจาํ 
พ.ศ. 2522  และฉบับที่  2  พ.ศ.  2528  นั้น 

ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง  จาํนวน   1  ราย  คือ 
รองศาสตราจารย   ดร. ปุณณรัตน  พิชญไพบลูย 

อาจารยภาควชิาศิลปศึกษา  ซึ่งเทากับจํานวนตําแหนงที่วางลง 
จึงไดรับการเลอืกตั้งโดยปริยาย 

 
 
 
 
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร
ประเภทคณาจารยประจาํ 
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 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ   ในโอกาส 
ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง   รองศาสตราจารย   ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ  เปนตนไป 
 
 
 
 ฝายบริหาร  คณะครุศาสตร   แจงวาเนื่องจากในขณะนี้ใกลส้ินปงบประมาณ   2547  แลว  งานพัสดุจะตองรีบ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง  และสงเรื่องใหงานการเงินและบัญชีใหเสร็จส้ินภายในวันที่   30  กันยายน  2547  ดังนั้นขอความ
รวมมือทุกหนวยงานใหดําเนินการโดยสงใบเสนอซื้อ/จางใหพัสดุ     ภายในวันที่  10  กันยายน  2547  สงเรื่องขออนุมัติ
ใชเงินใหงานการเงิน ฯ  ในวนัที่  10 กันยายน  2547  และสงหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว  หรือหลักฐานการเบิกเงนิตามรายการที่ไดรับอนุมัติไวแลว  หรือที่ยืมรองจายจากคณะไปใหงานการเงิน  
ภายในวันที่   24  กันยายน  2547 
 
 
 
 คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   (หมวดเงินอุดหนุน)    
ตําแหนงอาจารย   ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม   วุฒิปริญญาโท    สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร    มีความรู
พื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร   

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยการเจาหนาที่   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ โทร. 0 -2218 – 2433   
ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  –  2    กันยายน    2547 

 
 
 
 รองศาสตราจารย  ดร.วไลรัตน    บุญสวัสดิ์   ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ทุกทานที่รวมทําบุญ    รวมสวด
พระอภิธรรมศพ และรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพอ พ.ต.อ. (พิเศษ)  เชาวน   บุณยรัตพันธุ   ณ  วัดตรีทศเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดี 

ขอขอบคุณ 

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 

เรงรัดการเบกิจายเงินงบประมาณกองทุนคณะ 

รับสมัครงาน 
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 คณะครุศาสตร  จัดประชุมวิชาการเรื่อง   การเปล่ียนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจความรู  ในวันที่   
26  สิงหาคม   2547   เวลา  08.00 – 16.30  น.  ณ   หอง  401   โดยมี ศาสตราจารย  ดร. ชัยอนันต   สมุทวณิช       
ดร. สุวิทย   เมษิณทรีย  (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง)  คุณอนุช    อาภาภิรม  (นักวิจัยอาวุโส  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย)  และรองศาสตราจารย  ดร.ไพฑูรย   สินลารัตน  (คณบดีคณะครุศาสตร)  รวมอภิปราย 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ภาควิชาอุดมศึกษา   โทร. 02 -218 – 2693 
 
 

 
 
 ประชาคมครุศาสตรและฝายกิจการนิสิต  ขอชมเชย  นายธีรชาติ   อินทโชติ  นายนพพร  เพริศแพรว  และ 
นายกิติศักดิ์    ปานงาม    นิสิตภาควิชาดนตรีศึกษา   คณะครุศาสตร   ในโอกาสไปรวมขับรองและบรรเลงเพลงธรรมะ   
“สามัคคีพลังจิตตานุภาพ”  ในโอกาสที่สถาบันพลังจิตตานุภาพไดจัดกิจกรรม  “สามัคคีพลังจิตตานุภาพ”  เพื่อปลูกฝง 
ความสมัครสมานสามัคคีในสถาบัน   การเผยแพรคุณธรรม  ตลอดจนชักชวนใหสาธุชนมารวมปฏิบัติธรรม  นําความสุข 
ความเจริญมาใหแกครอบครัว  และสังคมโลก 
 
 

 
 เมื่อวันที่  10  สิงหาคม   2547   เวลา  15.00  น.   ณ  หองคณบดี     คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย   
ดร.ไพฑูรย   สินลารัตน)    โดยมี     รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (รองศาสตราจารย  ดร. ชื่นชนก   โควินท)     
ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (อาจารยมณีรัตน    ธารพิชญประเสริฐ)   รองศาสตราจารย   ดร.เชาวเลิศ    เลิศชโลฬาร     
และ อาจารย  ดร. ปองสิน    วิเศษศิริ   ใหการตอนรับ  Pat  Collarbone  (Director,  Leadership   Development   ( Leadership    
Programmers),  Edith   Pagliacci   และคุณมธุมนต   มีทยาท   Education   Partnerships   Manager   จาก   British   Council       
ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรูดานการศึกษาที่คณะครุศาสตร 

ประชาคมครศุาสตรขอชมเชย
นิสิตภาควิชาดนตรีศึกษา 

คณะครุศาสตรจัดประชุมวิชาการ 

ตอนรับชาวตางประเทศ 
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 เมื่อวันที่   18  สิงหาคม  2547   เวลา  14.30  น.  ณ หองประชุมนานาชาติ     คณบดีคณะครุศาสตร   
(รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย    สินลารัตน)   และคณะผูบริหารใหการตอนรับคณะผูบริหาร  และครู  จากโรงเรียน
พระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล   ราชอาณาจักรกัมพูชา   และคณะผูบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ  ใน 
โอกาสมาศึกษาดูงานที่คณะครุศาสตร 
 

คณะครุศาสตรตอนรับคณาจารย 
รร. พระราชทานวทิยาลัย  กําปงเฌอเตียล 
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ศิษยเกียรติยศ  ประจําปการศกึษา  2546 

 
ประชาคมครศุาสตร  และโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  ขอแสดงความยินดีกับ  นายภัทรภาส   

ทัดศรี   ในโอกาสที่ไดรับทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนที่ผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ไดคะแนนสูงสุดของคณะวิชา   ไดแก  นายภัทรภาส   ทัดศร ี  คณะนิติศาสตร จุฬา ฯ  ดวยคะแนน  87.49 %   
และ น.ส. ศุภรศิริ  ศิริวิริยะกุล คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีจุฬา ฯ    ดวยคะแนน  86.67 %  และนักเรียน 
ที่ผานการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไดคะแนนสูงสดุของสาขาวิชา   ไดแก   น.ส.  จินตนา   
สุระวีระธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร   สาขาทัศนศิลป   จุฬา ฯ  ดวยคะแนน  68.94%  นายดนตร  ประวีณเมธ  
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ   จุฬา ฯ   ดวยคะแนน   63.20% และ  น.ส. วนิฎฐา  จันทรโอชา   
คณะนิเทศศาสตร เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส   จุฬา ฯ  ดวยคะแนน    81.89 % 
 
 
 
 

                                     
 

 ประชาคมครุศาสตร    และหมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝายมัธยม  ขอแสดงความยินดีกับ   
นายติสรณ   สงเสริมสวัสดิ์   ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ  โลพรอมเงินทุนการศึกษาจํานวน 10,000  บาท   และ น.ส. จินตสิรี  
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา   ที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โลพรอมเงินทุนการศึกษา จํานวน  6,000  บาท   ในโอกาส 
เขารวมการแขงขนัตอบปญหา Asean Quiz  2004  ซึ่งจัดโดยสวนความรวมมอืระหวางประเทศ  สํานักการประชาสัมพันธ 
ตางประเทศ กรมประชาสัมพันธแหงประเทศไทย  เมื่อวันอาทิตยที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗   พรอมกันนี้ไดเปนตัวแทน 
ประเทศไทย  เขาแขงขันระดับภมิูภาค  Asean  ณ  ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม  ระหวางวันที่  25- 29  กันยายน  2547 

 
 

การแขงขันตอบปญหา Asean  Quiz  2004 



 - 6 - 

“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 

 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย    บุคลากร  และนิสิต  ทุกทาน   เขารวมพบอธิการบดีทางเวปไซดจุฬา ฯ 

www.chula.ac.th    เวลา  12.00 – 12.30   น.   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   เพื่อรับทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวของจุฬา ฯ ทั้ง
ดานวิจัย  วิชาการ  บุคลากร  ความกาวหนาของจุฬา ฯ  ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวและหลากหลายสาระเต็มครึ่งชั่วโมง 

 
 

 
 

 สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬา  ฯ  ยายที่ทําการใหมไปอยูที่   อาคารเทพทวาราวดี   (คณะนิติศาสตร)  
ช้ัน  9  หอง  904  จุฬา ฯ  พญาไท  กทม.  10330  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 
 

  
 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  จุฬา ฯ  จัดทําระบบการประกันเวลาในการใหบริการ และจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษา  
(คลินิกการขอตําแหนงทางวิชาการ)  เพื่อสนองตอบตอยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหาร  จุฬา ฯ (พ.ศ. 2547 - 2551)  ดังนี้  
การจัดทําระบบการประกันเวลาในการใหบริการ  3  กระบวน  คือ  1. การออกคําส่ังแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ  แลวเสร็จ
ภายใน  7  วัน   หลังจากที่ประชุม  อ.ก.ม.อนุมัติ   2. การออกใบรับรองตาง ๆ  แลวเสร็จภายในเวลา  1  วัน  นับแตวันที่รับเรื่อง
ที่สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   3. การจัดทําคําส่ังไปราชการตางจังหวัด  แลวเสร็จภายใน  2  วัน   เมื่อไดรับตนเรื่องที่
ครบถวน สมบูรณ       การจัดตั้งหนวยใหคําปรึกษา  (คลินิกการขอตําแหนงทางวิชาการ)   เปนหนวยใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งเปดใหบริการทุกวันจันทร  เวลา  14.00 – 16.00 น.  ณ  หองประชุม สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุรี  5  ชั้น  5  เริ่มใหบริการตั้งแตบัดนี้    ผูสนใจขอรับบริการไดที่  คุณอังคณา  หาวเจริญ  โทร. 
80155  หรือคุณสุภัทรา   โทร. 80156 
 
 
 
 
 
 
     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  

สถาบันทรัพยสิน ฯ  แจงยายทีท่ําการ  

ขอเชิญพบอธิการบดีออนไลนทุกเทีย่งวันจันทร 

การดําเนินงานตามยทุธศาสตร 
และกลยุทธของมหาวิทยาลัย 


