
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
  

 คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) จะเดินทางนําคณะผูบริหารไปศึกษาดูงาน
และเซ็นสัญญาการรับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือดานการศึกษาราชอาณาจักร
กัมพูชากับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  - ๑ สิงหาคม  ๒๕๔๙   ณ   เมืองเซี้ยะเหมิ่น  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ซึ่งในเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย  ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   เปนผูรักษา
ราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร    
 อนึ่ง   ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณ
พิทักษ)  ไดรับเชิญจาก College of Education, University of Philippines เขารวมประชุมและบรรยาย เรื่อง The 
Qualification of the Teaching Force In Seven Nations   ณ   ประเทศฟลิปปนส    

 
 
 
 

 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย  ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย  อัจฉรา  ชีวพันธ    ไดรับรางวัลกองทุนรชัดาภิเษกสมโภช  รางวัลสําหรับศาสตราจารย  จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยไดรับรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  
 ทั้งนี้    มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อแสดงความยินดีในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะแจงกําหนดวัน
อีกครั้งหนี่ง 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุมพล  พูลภัทรชีวิน  ในโอกาสไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานสภาคณาจารย 

    
    
  
 

 คณะครุศาสตร  มีคําส่ัง/ประกาศ  แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี ้
 ๑)   คําส่ังที่  ๑๙๘/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๒   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครู
ประจําการโรงเรียนในอัครสังฆมณฑล  กรุงเทพ ฯ  (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 

รายปกษ              ฉบับท่ี  ๑๒/๒๕๔๙  วันจันทรท่ี  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

ขอแสดงความยินดี 

คําสั่ง/ประกาศ 

คณบดีไปราชการตางประเทศ 



 ๒

 ๒)   คําส่ังที่  ๑๙๙/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๒   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการความรู  (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๓)   คําส่ังที่  ๒๐๓/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๖   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําอตัราการเก็บเงนิคาธรรมเนียม
การใชบริการศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา   (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๔)   คําส่ังที่  ๒๐๕/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๒๖   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๕)   คําส่ังที่  ๒๐๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู  
“บานจิรายุ – พูนทรัพย”  (เพ่ิมเติม)  (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๖)   คําส่ังที่  ๒๐๘/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้ง อาจารยวิภาพร  เอื้อโภไคย  เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  แทน อาจารย นราพงศ  ณ ลําพูน  ที่ขอลาออกจากราชการ 
 ๗)   คําส่ังที่  ๒๑๒/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการเปดหลักสูตรการเรียน 
การสอนดวย  E - Learning  (ดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๘)   ประกาศคณะครุศาสตร  ลงวันที่  ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๔๙   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
ในการประชุมครั้งที่  ๑๗/๒๕๔๙  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ประกาศรายชื่อศิษยเกาเกียรติยศ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ 
  ๑.  ศาสตราจารยกิตติคุณ   ดร. สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
  ๒.  ดร. ศุภชัย   จันทรสุวรรณ 

 
 
 

 
 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เปดใหบริการหองปฏิบัติการผลิตส่ือการศึกษา  สําหรับนิสิตคณะครุศาสตร 
ตั้งแตปการศึกษา   ๒๕๔๙  ดังนี้ 

๑. เวลาเปด - ปดใหบริการ  
  ๑.๑   วันจันทร – ศุกร  เวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐   น. 
  ๑.๒   วันเสาร   เวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐   น. 
 ทั้งนี้   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเปด – ปด ใหบริการตามความเหมาะสม 
๒. ประเภทของการใหบริการ 

๒.๑  นิสิตสามารถใชบริการอุปกรณตาง ๆ ภายในหองปฏิบัติการผลิตส่ือการศึกษา 
๒.๒  นิสิตสามารถใชบริการเครื่องมืออื่น ๆ  ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา นอกเหนือจากที่จัดไวในหอง 

                ปฏิบัติการผลิตส่ือการศึกษา 
 ๓.  คาธรรมเนียมในการใชบริการ 

 นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชบริการตามประกาศจุฬา ฯ   เรื่อง เกณฑและอัตราการจัดเก็บเงินประเภท 
ตางๆ ของกองทุนคณะครุศาสตร (ฉบับที่  ๒)  ยกเวนนิสิตที่ลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู หรือวิชาอื่น ๆ ที่ตองผลิต
ส่ือการศึกษาโดยมีอาจารยผูสอนรับรอง  สามารถใชบริการตามขอ ๒.๑  และ  ๒.๒  ได  โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม 
ในวงเงินไมเกินหนวยกิตละ  ๒๐๐  บาท  สวนที่เกินตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศ ฯ  

การใหบริการหองปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษา  
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   



 ๓

  
 

 
  
 
 
 
 
  เมื่อวันที่   ๒๘  มิถุนายน   ๒๕๔๙  เวลา  ๑๒.๑๕  น.  ณ โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   สาขาวิชาดนตรีศึกษา   
ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  จัดรายการดนตรีเที่ยงวัน   ครั้งที่  ๒  การแสดงประกอบดวย โหมโรงเสภา   จีนขิมเล็ก   
เถา  เตากินผักบุง ๒ ชั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ  หองประชุม  ๑๐๑ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    งานวิจัย 
และบริการวิชาการ   คณะครุศาสตรรวมกับสถานีวิทยุจุฬา ฯ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “มองอนาคตยกเครื่อง Admission:  
อะไรคือคําตอบ”  โดยไดรับเกียรติจาก  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง)  เปนประธาน 
ในพิธีเปด  พรอมกลาวบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายทิศทาง  Admission  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กับอุดมศึกษาไทย”  โดยมี คณบดี  
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ) กลาวรายงาน  จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง  “อนาคตระบบ Admission”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดยศาสตราจารยพิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน   ศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ   ศาสตราจารยกิตติคุณ   
ดร.อุทุมพร  จามรมาน  รองศาสตราจารย  ดร.สมพงษ  จิตระดับ  ดําเนินการอภิปรายโดย  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   
กาญจนวาสี  ในชวงบายเปนการอภิปรายเรื่อง “ยกเครื่องระบบ Admission”  โดยแพทยหญิงกมลพรรณ   ชีวพันธศร ี   

ดนตรีเท่ียงวัน 

สัมมนา “มองอนาคตยกเครื่อง Admission: อะไรคือคําตอบ” 



 ๔

นายยศ  ตันสกุล  และผูแทนนักเรียนสอบป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดําเนินการอภิปรายโดย  รองศาสตราจารย  ดร.ณรุทธ   สุทธจิตต 
และพิธีปดการสัมมนา   โดยคณบดี (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  ไดกลาวสรุปการสัมมนาดังนี้ 
 การสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวยสาระสําคัญสองสวน คือ สวนที่หนึ่ง เปนเรื่องของนโยบายของระบบ Admissions   
หลักการจะตองเปนระบบรับคนเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเปนธรรม ที่มีความเชื่อม่ันศรัทธา มีความเปนธรรม  
และมีความโปรงใส ที่สําคัญก็คือจะตองลดภาระการสอบใหนอยที่สุด เปนหลักที่เปนเปาหมายสูงสุด การลดการสอบใหเปน 
ภาระแกผูเรียนนอยที่สุดตามความฝนก็คือไมตองสอบ  ใหใชคะแนนผลการเรียนมัธยมเปนเกณฑหรือขอมูลตัวหนึ่งและใชขอมูล 
ตัวอื่นประกอบ  ปญหาตอนนี้คือเรื่องของความยุติธรรมในการใชคะแนนของผลการเรียนเปนขอมูลประกอบในการเขา 
มหาวิทยาลัยและยังไมม่ันใจในวิธีการอื่นเชนที่ตางประเทศใช เพราะเปนหวงที่จะทําใหไมโปรงใสได จึงมีการใชเกณฑผสมผสาน  
คือใชคะแนนมัธยมปลายและมีการสอบ O-NET, A-NET  ผูที่อยูในระดับนโยบายและผูที่มีสวนไดสวนเสียมีความเห็นตรงกันวา 
ถาเราจะใช  A-NET อยางเดียวที่เราพอจะรับได คะแนนมัธยมปลายไมนํามาคิด  คะแนน O-NET ก็เชนกัน  สวนนโยบายเกี่ยวกับ 
ระบบ Admissions ที่ปจจุบันมีทั้งระบบกลางและระบบตรง  ทําใหมีภาระที่ตองสอบหลายครั้ง ซึ่งควรจะมีระบบการรับสมัคร 
ใหเปนระบบ one stop service สมัครแหงเดียวสามารถที่จะสงขอมูลไปทั้งรับตรงและรับกลางไดทําอยางนี้จะทําใหระบบงายขึ้น  
 สวนสาระสําคัญที่เปนสวนที่สองคือการจัดการระบบ Admissions หรือการปฏิบัติ   ซึ่งหลายคนก็บอกวานโยบายดี 
แตการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบาย จึงตองเนนวาใหมีการจัดระบบการปฏิบัติเสียใหมใหตรงกับนโยบายจริงๆ และตองให 
คํานึงถึงความแตกตางของคนที่จะมาใชบริการ ใชชองทางการสื่อสารใหหลายชองทาง อยาใชระบบไฮเทคอยางเดียว ที่สําคัญก ็
คือตองมีระบบการตรวจสอบ ทดลองระบบ ปฏิบัติใหม่ันใจกอนใชจริง กอนที่จะมีการประกาศ ไมใชประกาศแลวพบวามีขอบกพรอง 
ตางๆ มากมาย สุดทายเปนเรื่องของการสอบกอนหนานี้กอนที่จะเปนระบบ  Admissions ในป  ๒๕๔๙ มีการทดลองนํารองมากอน  
นอกจากใช GPA แลวก็มีการสอบเหมือนการสอบ Entrance ซึ่งไดใหโอกาสผูเรียนสอบไดสองครั้ง จึงควรใหมีการสอบมากกวา 
หนึ่งครั้งเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสแกตัว  หวังวาในอนาคต Admissions และขอเสนอที่เราเสนอใหยกเครื่องทั้งหลายจะไดรับการพิจารณา 
ไปประยุกตพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหส่ิงที่เปนจุดมุงหมายสูงสุดของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฝายพอแม ผูปกครองที่จะใช 
บริการไดเดินทางบนเสนทางเดียวกันอยางมีความสุขและราบรื่น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่  ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๙   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) ใหการตอนรับ  

Professor Dr. Rosalie Giacchino-Baker   และคณาจารยจาก California State University, San Bernardino ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ในโอกาสที่มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Research Collaboration และ Academic Staff Exchange    
นอกจากนี้ไดใหการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย California State University, San Bernardino    
ณ   หองประชุมนานาชาติ  (๔๐๕)  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  

ตอนรับนักวิชาการตางประเทศ 



 ๕

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อวันที่  ๖ – ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  คณะครุศาสตร จัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตรครบรอบ ๔๙  ป    
โดยชวงเชามีพิธีถวายสังฆทาน  และพิธีทําบุญตักบาตร  จากนั้นศาสตราจารย ทานผูหญงิพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 
ผูกอตั้งคณะ   ครุศาสตร เปนประธานเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ ๔๙ ป ณ หอง ๑๐๑ อาคาร 
ประชุมสุข อาชวอํารุง โดยกลาววาครุศาสตรที่ผานมาจนถึงปที่ ๔๙ ยังรักษาคําวาความเปนเลิศทางวิชาการอยู และเชื่อวา 
จะรักษาความเปนเลิศตอไปนานเทานาน  คณาจารยตางไดใหกําลังกาย  กําลังใจและกําลังสมอง  ทําใหงานของคณะครุศาสตร 
เจริญกาวหนาอยางมาก ครึ่งศตวรรษที่ผานมาทุกคนมีสวนทําใหงานเจรญิกาวหนา งานที่คิดกันไวสามารถนําไปปฏิบัติและไดผล 
ทั้งส้ิน  พรอมทั้งไดขอบคุณและชื่นชมในการรวมมือในเรื่อง  การจัดตั้งศูนยการเรียนรู   “บานจิรายุ – พูนทรัพย”  ซึ่งมีหนวยงาน 
หลักหลายหนวยรวมมือทําไดแก   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  กรุงเทพมหานคร  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสมาคม 
หองสมุดแหงประเทศไทย ฯ พรอมทั้งเห็นวาความเฉลียวฉลาดสติปญญาอยางเดียวไมพอตองมีความน้ําใจและมีความสามารถ 
รวมดวย  ขอขอบคุณกับความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ฯ  งานรอยใจ 
เชิญพรชัย  ๘ รอบชนมายุวิวัฒน  พรอมทั้งขอใหทุกคนรวมมือรวมใจทํางานตอไปเพื่อใหครุศาสตรเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา มอบโลใหแกศาสตราจารยกิตติคุณ  

ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  (ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) และดร.ศุภชัย   
จันทรสุวรรณ (คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กรมศิลปากร)  ในโอกาสไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ใหเปนศิษยเกาเกียรติยศ  
 
 
 

๔๙ ป ของคณะครุศาสตร 



 ๖

 
 
 
 
 
 
และในเวลา  ๐๙.๓๐  น.  เปนการแสดงปาฐฏถาศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ  ณ  อยุธยา  ครั้งที่  ๒๑ 

ประจําป   ๒๕๔๙  เรื่อง “การวิจัยบูรณาการของครูไทย:  ทําอยางไรใหเกิดประโยชน”  โดยศาสตราจารยกิตติคุณ   
ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน   จากนั้นเปนการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่  ๔  เรื่อง “นวัตกรรม 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน”   โดยนําเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุม  ๔  กลุมคือ  หนึ่ง  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ของผูเรียน  สอง นวัตกรรมการเรียนการสอน  สาม  การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  และส่ี  วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 ในวันที่  ๗  กรกฎาคม   ๒๕๔๙ เปนการนําเสนอผลงานวิจัยบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาผูเรียน:  
Brain – Based  Learning”  โดย  รองศาสตราจารย  ดร. นัยพินิจ  คชภักดี  และเรื่อง  “Brain – Compatible  Instruction”   
โดย  Dr. Clark  Remington 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ตามที่คณะครุศาสตรไดจัดงานครบรอบ  ๔๙  ป  แหงการสถาปนาคณะครุศาสตร  เมื่อวันที่  ๖ – ๗  กรกฎาคม   ๒๕๔๙   
นั้น    คณบดีขอขอบคุณคณาจารย  เจาหนาที่  และนิสิตที่มารวมงานและรวมทําบุญ   โดยมีผูมอบปจจัยรวมทําบุญถวายสังฆทาน
และอาหารถวายพระ   ดังนี้ 
       ๑.   คณบดี   (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)    ๖๐๐ บาท 
       ๒.  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร.สมหวัง   พิธิยานุวัฒน     ๖๐๐ บาท 
       ๓.   รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร     ๖๐๐ บาท 
       ๔.  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ       ๖๐๐ บาท 
       ๕.  ชมรมพฤทธาจารย        ๖๐๐ บาท 
       ๖.  คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม    ๖๐๐ บาท 
       ๗.  คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    ๖๐๐ บาท 
       ๘.  คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    ๖๐๐ บาท 
            ๙.  รองศาสตราจารย   ดร.บุญมี เณรยอด      ๖๐๐ บาท 

ขอขอบคุณ 



 ๗

     ๑๐. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       ๖๐๐ บาท 
     ๑๑. อาจารย ดร. อุไรรัตน   สําเริงวงศ       ๖๐๐ บาท 
     ๑๒.  รองศาสตราจารย  นงลักษณ  ประเสริฐ      ๖๐๐ บาท 
     ๑๓  อาจารย ถาวร   วรรณศิริ       ๖๐๐ บาท  
     ๑๔. รองศาสตราจารย  ดร. สุวัฒนา  เอี่ยมอรพรรณ      ๖๐๐ บาท 
     ๑๕. รองศาสตราจารย ดร. จีระพันธ   พูลพัฒน       ๖๐๐ บาท 
 ๑๖.  ศาสตราจารย กิตติคุณ  ประคอง  ตันเสถียร     ๖๐๐ บาท 
 ๑๗.  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา      ๖๐๐ บาท 
 ๑๘.  ศาสตราจารย ดร. สมบัติ – อาจารยสุกัญญา  กาญจนกิจ    ๖๐๐ บาท  
 ๑๙.  รองศาสตราจารย  สุภัทรา   อักษรนุเคราะห     ๖๐๐ บาท 
 ๒๐.  ผูชวยศาสตราจารย  วาณี,  รองศาสตราจารย ดร.สุมิตรา         ๖๐๐ บาท 
                    รองศาสตราจารย สายใจ,  อาจารย  สุจิตรา 
 ๒๑.  รองศาสตราจารย  ดร. เอมอัฌชา   วัฒนบุรานนท     ๖๐๐ บาท 
 ๒๒.  ผูชวยศาสตราจารย   เอมอร   บูชาบุพพาจารย     ๖๐๐ บาท 
 ๒๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย  พานิช      ๖๐๐ บาท 
 ๒๔.   ผูชวยศาสตราจารย  สุธรรมา, อ.ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ์    ๖๐๐ บาท 
 ๒๕.   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กมลมนัสท  บัณฑิตยานนท    ๖๐๐ บาท 
 ๒๖.   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิมพันธ   เดชะคุปต     ๖๐๐ บาท 
 ๒๗.  ศาสตราจารยกิตติคุณ เกหลง  ปภาวสิทธิ์      ๖๐๐ บาท 
 ๒๘.  ผูชวยศาสตราจารย สิริฉันท  สถิรกุล เตชพาหพงษ – นางพรทิพย  เฟองฟู  ๖๐๐ บาท  
 ๒๙.  รองศาสตราจารย   ดร. อุดมลักษณ   กุลพิจิตร      ๖๐๐ บาท 
 ๓๐.  รองศาสตราจารย ดร. ธิดารัตน  บุญนุช      ๖๐๐ บาท 
 ๓๑.  รองศาสตราจารย  ลาวัณย   วิทยาวุฑฒิกุล     ๖๐๐ บาท 
 ๓๒.  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ยุพิน  พิพิธกุล      ๖๐๐ บาท 
 ๓๓.  อาจารย  จรินทร   วินทะไชย       ๖๐๐ บาท 
 ๓๔.  รองศาสตราจารย  ดร. มลิวัลย  ลับไพรี      ๖๐๐ บาท 
 ๓๕.  ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา    ๖๐๐    บาท 
 ๓๖.  รองศาสตราจารย ดร. จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช     ๖๐๐    บาท 
 ๓๗.  ผศ.พราวพรรณ   เหลืองสุวรรณ – รศ.รุจิระ  สุภรณไพบูลย    ๖๐๐    บาท 
 ๓๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรทรงกลด –       ๖๐๐    บาท 
                        ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุมาลี – อ.ราเชน  
 ๓๙.  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร. วรศักดิ์ +  ศาสตราจารยกิตติคุณ   ดร.สุจริต  เพียรชอบ ๖๐๐    บาท 
 ๔๐.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ณัฐนิภา  คุปรัตน      ๖๐๐ บาท 
ผูรวมทําบุญ 
 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย เอมจันทร   สุวินทวงศ      ๕๐๐ บาท 



 ๘

  
 
 

 คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทยและสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย  (สกว.)  จัดการเสวนาวิชาการ  เรื่อง  “การแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีสมานฉันท :  จากกระบวนการยุติธรรม  
สูโรงเรียน”  วันที่    ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๔๙  ตั้งแตเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข   
อาชวอํารุง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจกับบุคลากรในวงการศึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันทไปใชในโรงเรียน  และสรางพฤติกรรมการแกปญหาความขัดแยงในเชิงบวกในกลุมเยาวชน  โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 
มารวมเสวนา อาทิ  รองอธิการบดีกรมคุมประพฤติ  (นายธวัชชัย   ไทยเขียว)  ผูอํานวยการบริหารโครงการศูนยฝกและอบรมเด็ก 
และเยาวชนบานกาญจนาภิเษก  (นางทิชา  ณ  นคร)  คณบดีคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (รองศาสตราจารย   
ดร. พฤทธิ์    ศิริบรรณพิทักษ)   ดําเนินการอภิปรายโดย นายกสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย (อาจารยภาคินัย   สุนทรวิภาต) 

ขอเชิญผูสนใจติดตอสํารองที่นั่งไดที่  สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย  (คุณฉวีวรรณ  มังคละทน)   
โทร. ๐๒ – ๙๙๒ – ๒๒๔๓ 

 
 
 
 

  สาธิตจุฬา ฯ  ติด ๕๐ อันดับโรงเรียนคะแนน O – net สูงสุด 
  ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม  ที่มีคะแนน O – net   
เฉล่ีย  ๓๐๓.๔๘  สูงสุดเปนอันดับที่  ๙ จาก  ๕๐ โรงเรียน  นอกจากนี้  ยังติดอันดับ ๑  ใน  ๕๐ โรงเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ในวิชาตางๆ ดังนี ้
  วิชาภาษาไทย   ติดอันดับที่      ๑๖     คะแนนเฉลี่ย     ๖๙.๒๗   
  วิชาสังคมศึกษา   ติดอันดับที่     ๑๙      คะแนนเฉลี่ย     ๖๑.๓๓ 
  วิชาวิทยาศาสตร   ติดอันดับที่       ๗       คะแนนเฉลี่ย    ๕๙.๕๒   
  วิชาภาษาอังกฤษ   ติดอันดับที่       ๖        คะแนนเฉลี่ย     ๕๘.๘๐   
  วิชาคณิตศาสตร   ติดอันดับที่       ๗        คะแนนเฉลี่ย    ๕๘.๐๘   

 
      ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญฟงการเสวนาวิชาการ 

นายธีระเดช  กติติภัสสร ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการเปนตัวแทนประเทศไทย 
ไปแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก    ระหวางวันที่  ๖ - ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   
ณ   เมืองลีอูเบลียนนา  ประเทศสโลเวเนีย  

ขาว รร.สาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม 



 ๙

ผลของคําพิพากษาคดีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
         เด็กชายสุธี  เรืองวิเศษ  นักเรียน  ม. ๓ ไดรับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  
         (Individual Prize) และรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม (Team Prize)  ในการ 
         แขงขันคณิตศาสตรโลก ระหวางประเทศ ครั้งที่  ๗  ระดับ  ม.๑ - ม.๓   
         (7th  Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition)  
         ณ  เมืองเวนโจว  ประเทศจีน   ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สํานักงานเลขานุการบริหาร ฯ   จุฬา ฯ   แจงวา ตามที่ไดมีการเผยแพรคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง 
ที่  ๒๔๙/๒๕๔๙  เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ระหวางประธานสภาคณาจารย  ผูฟองคดี 
และนายกสภามหาวิทยาลัย  ผูถูกฟองคดีที่  ๑ และอธิการบดีที่  ๑  และอธิการบดี  ผูถูกฟองคดีที่  ๒  ทําใหเกิดความเขาใจที่ไม
ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ที่ผานมาของมหาวิทยาลัยนั้น 
 มหาวิทยาลัยไดพิจารณากรณีดังกลาวรวมกับสภาคณาจารยแลว ขอเรียนยืนยันวา การที่ศาลปกครองกลางพิพากษา 
เพิกถอนประกาศเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๖  นั้น มิไดสงผล 
ใหการดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  อาทิ  การอนุมัติปริญญาบัตร  หรือการแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ไมชอบดวยกฎหมายแตประการใด  ทั้งนี้   เปนไปตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตออาจารยณรงคเดช  สรุโฆษิต  ผูชวยอธิการบดี  โทร. ๘๓๓๔๑ 
 
 

     นายศุภศรณ สุวจนกรณ  ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคอมพิวเตอร 
      โอลิมปก  ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙   ณ เมืองเมอริดา  ประเทศเม็กซิโก 

     นายกษิดิศ  โตประเสริฐพงศ ไดรับรางวัลเหรียญเงนิ จากการเปนตัวแทน   
      ประเทศไทยไปแขงขันฟสิกสโอลิมปก  ระหวางวันที่ ๘ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
      ณ   ประเทศสิงคโปร  



 ๑๐

    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

    
 
 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การสอนแบบบูรณาการตามหัวขอเรื่อง” 
From  Theory  to Practice  Integrated  Thematic  Instruction: ITI  Model   ระหวางวันที่  ๒๕ – ๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๔๙  ณ หองประชุม ๘๑๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
         ผูสนใจเขารวมอบรมสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  โทร. ๐๕๖ -๒๑๙ – ๑๐๐  ตอ  ๑๑๒๑ โทรสาร  ๐๕๖ – ๒๒๑ – ๕๕๕  
 
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรวมกับ Institut de Recherche  pour le Development in Thailand 
(IRD), France,  และ  US  Army  Medical  Component,  Armed  Forces  Research  Institute  of  Medical 
Science  (USAMC – AFRIMS) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่  ๒  ประจําป  ๒๕๔๙  ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๔๙  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.   
           ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักพัฒนาวิชาการ โทร.  ๐๒ – ๓๑๒ – ๖๓๐๐ – ๗๓  ตอ  ๑๕๑๑ – ๑๑๓๖ 
 
     สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จัดโครงการอบรม
หลักสูตร  “หลักปฏิบัติราชการแนวใหมภายใตการปฏิรูปการเมือง และการบริหารราชการในปจจุบัน”   รุนที่  ๑๑   
ในวันที่  ๒๖ - ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๙   และหลักสูตร “รัฐธรรมนูญสําหรับนักบริหาร  นักการเมือง และขาราชการไทย 
ในยุคปฏิรูป”  รุนที่  ๑๑  ในวันที่  ๒๓  - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
           ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โทร. ๐๒ – ๒๒๕ – 
๗๕๑๗,  ๐๒ – ๒๒๖ – ๔๓๙๕                                                             
 
 
         อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
  
 
 
  
  
 
  
 
  

ประชุมวิชาการ/อบรม 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายปกษภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กําหนดออกวันจันทรที่    
    ๒  และ  ๔  ของเดือน 
     วัตถุประสงค        :    ๑. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรม 
          สําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                             ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                            ๓.  เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗   โทรสาร   ๐ – ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘ 


