
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
    ฉบับที่  13/2547 

ประจําวนัจนัทรที่  6   กนัยายน   พ.ศ. 2547 

คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  ขอเชิญคณาจารย   เจาหนาที ่
รวมงานเกษยีณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ

ในวันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน    2547 
เวลา  14.00 – 17.00  น.  ณ  หองสัมมนา  1 

โดยในปนี้มี คณาจารยเกษียณอายุราชการ 
คณะครุศาสตร   5   คน 

โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายประถม   3  คน 
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ   ฝายมัธยม   1  คน 

และคณาจารยที่อําลาชีวิตราชการ 
จากคณะครุศาสตร   3   คน 

โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  ฝายประถม   3  คน 
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ   ฝายมัธยม    2   คน 

รวมทั้งส้ิน   17  คน 
 

คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยรวมงาน
เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ
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กําหนดการ 
งานเกษียณอายุราชการและอําลาชีวติราชการ 

 
 

14.00   น.  บรรเลงดนตรีไทย 
    โดย      ภาควิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร 
14.30   น.  คณาจารยเกษียณอายุราชการ พรอมกัน  ณ  หอง    106 
   คณาจารยและผูมีเกียรติ  พรอมกัน  ณ  หองสัมมนา   1 
14.45   น.  คณาจารยเกษียณอายุราชการ  พรอมกัน   ณ  หองสัมมนา   1 
    -  คณาจารยรวมรองเพลง  “เพชรชมพู” 
15.50   น.  คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
16.00   น.  การแสดงของโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายประถม  และฝายมัธยม 
16.20   น.  สไลดเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย 
    โดย     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
16.30   น.  กลัดชอดอกไม 
    โดย      ศาสตราจารย   ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ  อยุธยา 
     นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   มอบของที่ระลึก 
    โดย อดีตคณบดี   คณบดี    นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
   ประธานชมรมพฤทธาจารยกลาวตอนรับคณาจารยเกษียณอายุราชการ 
    และอําลาชีวิตราชการเขาสูชมรมพฤทธาจารย 
   ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการกลาวขอคิด    

ผูแทนคณาจารย  อําลาชีวิตราชการกลาวขอคิด 
   มอบดอกไมหรือของที่ระลึก 
    โดย คณาจารย 
17.00  น.  ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

24   ก.ย.  2547
ขอเชิญรวมงานมุทิตาจิตแดเจาหนาทีท่ี่เกษียณอายุราชการ 

และอําลาชีวติราชการ 
ต้ังแตเวลา  11.00  - 14.00  น. 

ณ  หองสัมมนา  1 
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ดวย  คณบดีคณะครุศาสตร    (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน) ไดจัดทําโครงการเปรียบเทียบ

มาตรฐานคุณภาพระหวางคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กับ  มหาวิทยาลัยเมลเบิรน  และมหาวิทยาลัยซิดนีย    
ประเทศออสเตรเลีย       ในการนี้จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง   และศึกษาดูงาน  ณ  
มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย        ระหวางวันที่   12 – 22  กันยายน   2547   โดยในชวงเวลาดังกลาว   รองคณบดี 
ฝายบริหาร (รองศาสตราจารย   ดร. สุกัญญา   โฆวิไลกูล)   เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 
คณบดีคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน)   เปดเผยวา   การเรียนการ 

สอนแบบ  Multigrade ที่ผูสอนตองสอนผูเรียนหลายระดับช้ันเรียนในเวลาเดียวกัน  อันเปนส่ิงที่พบเห็นในหลากหลาย
ประเทศที่กําลังพัฒนา  ไดดําเนินการมาแลวทั่วโลกเปนเวลามากกวาหนึ่งศตวรรษ  หากแตไมไดรับความสนใจและ
ความสําคัญเทียบเทาการเรียนการสอนแบบ  Monograde ที่ผูสอนสอนผูเรียนแยกระดับชั้นเรียน  ในศตวรรษที่ 20    
ที่ผานมาจวบจนปจจุบัน  การสอนแบบ Monograde ดังกลาวแพรหลายจนบดบังขอเท็จจริงที่วามีผูเรียนหลายลานคน
ตามภูมิภาคตางๆของโลกศึกษาเลาเรียนในแบบ Multigrade อยูดวย  โดยเฉพาะในประเทศที่พยายามจัดการศึกษา
ใหกับเด็กหญิงและชายในชนบทหางไกล ใหกับผูอพยพลี้ภัย หรือใหกับผูเรียนยามที่ประเทศชาติตกอยูในสภาวะฉุกเฉินมี
ความไมสงบเกิดขึ้น 
   การจัดชั้นเรียนแบบ Multigrade ใหมีประสิทธิภาพนั้น  ตองอาศัยผูสอนที่ไดรับการศึกษาและผานการ
ฝกฝนอบรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอรูปแบบการสอนดังกลาว  ซึ่งตามสภาพความเปนจริงในปจจุบันผูสอนที่มีลักษณะ
ดังกลาวมีอยูนอย  อีกทั้งผูสอนสวนใหญมีความคุนเคยกับการเรียนการสอนแบบ Monograde มากกวา  กอปรกับมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการเรียนการสอนแบบ Multigrade วามีสถานภาพต่ํากวาอีกดวย  อนึ่งการจัดชั้นเรียนแบบ 
Multigrade นั้น  หากทําใหมีประสิทธิภาพไดแลว  จากการศึกษาวิจัย  พบวาการสอนแบบนี้มีผลตอสัมฤทธิผลทางการ
เรียนของผูเรียนในชั้นเรียนที่ใช   cooperative   learning   approach  และ  child  centered   
method อยางมาก   จากสภาพดังกลาวคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  โดยความรวมมือกับ  UNICEF  (Bangkok)  
University  of  New  England    จึงไดจัดโครงการประชุมนานาชาติ  เรื่อง  “Multi -  grade  
Teaching  for  All:  Turning  Biases  into  Benefits”  ในวันที่   8  -  11  กันยายน  2547   ณ   
คณะครุศาสตร   จุฬา  ฯ   

ซึ่งการประชุมดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะไดสงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรูดังกลาว
มาแลว  ยังเปนการขยายความรวมมือและกระชับสัมพันธกับสถาบันตางประเทศ  ตลอดจนการแสดงถึงศักยภาพการเปน
ผูนําในวงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาของคณะครุศาสตรในภูมิภาคนี้อีกดวย    ทั้งนี้   กิจกรรมการประชุมประกอบดวย 
การประชุมเชิงปฏิบัติการกอนการประชุมนานาชาติ    การบรรยาย/สุนทรพจน    การอภิปราย  การเสนอผลงานทางวิชาการ   
และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 “การประชุมครั้งนี้จะเปนการขยายวงการศึกษาวิจัยในดานนี้เพื่อผลักดันใหการเรียนแบบ   Multigrade    
ไดมีบทบาททัดเทียมการเรียนแบบ    Monograde  อยางที่ควรจะเปน”  คณบดีคณะครุศาสตรกลาว 
 

คณะครุศาสตร   จฬุา ฯ   จัดประชุมนานาชาติ

คณบดีไปราชการตางประเทศ 
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เมื่อวันที่   26  สิงหาคม   2547  ณ  หองประชุม  101   คณะครุศาสตร  ไดจัดประชุมเรื่อง  “การเปลี่ยนผานทาง
การศึกษาไทย”    ซึ่งการประชุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการที่คณะครุศาสตรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ในการดําเนินการวิจัย  เรื่อง การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู   ทั้งนี้  
ไดรับเกียรติจาก  นายปยะบุตร  ชลวิจารณ  ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ   เปนประธานในพิธีเปด  
พรอมบรรยายพิเศษ   โดยมองวา  การศึกษาตองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาเร็วและแรง ตองสอนใหสอดคลอง
กับเด็กแตละคน โรงเรียนในฝนที่กระทรวงทําจะทําใหทันสมัยและกาวหนาทันกับสาธิตหรือสวนกุหลาบ  ตองไมใหเด็ก
ตางจังหวัดขาดโอกาส   ในการสอนตองสอนใหเด็กเกงภาษา  คอมพิวเตอร  และตองใหเปน "นักลารางวัล"  ใหเด็กแขงขัน
ได    นอกจากนี้   ยังมีผูทรงคุณวุฒิรวมอภิปรายและใหความเห็น  ดังนี้  ดร. ชัยอนันต  สมุทวณิช  ประธานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กลาววา  ในเศรษฐกิจสูฐานความรู ตองสอนใหเด็กรูจักเลือก และรูจักคิด  โดยเฉพาะคิดแกปญหาในอนาคต 
และตองสอนใหเด็กรูจักแบงเวลาและใชเวลาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเร็วไดดี 

              
                      

                              

โรงเรียนในฝนเนนใหเด็กเปนนักลารางวัล
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 คณบดีคณะครุศาสตร รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน  ไดชี้วาในเศรษฐกิจฐานความรูโรงเรียน
ไมใชแหลงผูกขาดความรูอีกตอไปแตความรูจะไปอยูกับแหลงตาง ๆ ในสังคม กระบวนการเรียนรูจึงตองออกแบบใหมใหเด็ก 
ครู ผูปกครองเรียนรูรวมกันได  "เด็กพันธุใหม" ตองรูทันโลก (Smart  Consumer) คิดทะลุ
(Breakthough  Thinking)  และสํานึกรวม รับผิดชอบสังคม (Social  Concern) แหลงความรูใน
ชุมชนทุกสวนทั้งพิพิธภัณฑ หองสมุด วัด ส่ือมวลชน ตองมีบทบาทในการใหการศึกษากับสังคมดวย โดยเหตุนี้ การศึกษา
จึงตองออกแบบใหมใหเปนการศึกษาเชิงสรางสรรค (Creative and Productive Education)   ในขณะที่ 
นายอนุช อาภาภิรม  กลาววา การศึกษาในเศรษฐกิจฐานความรูนั้น เปนการศึกษาที่เนนหาเงินใหมาก  ใชเงินใหมาก  
และเที่ยวกลางคืนใหมากจะทําใหเด็กแขงขัน เครียด เรงดวนและกอใหเกิดการปริราวในสังคม ดังนั้นเราจึงไมควรจะกาวไปสู
สังคมที่เนนเศรษฐกิจฐานความรูที่เนนเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง และตองคํานึงถึงรากเหงาสังคมไทยของเราดวย  สวนดร.สุวิทย 
เมษินทรีย  ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง ชี้วาโลกยุคใหมจะมี Cycle ใหม ไมใชแตเกิด เรียน ทํางาน  มี
ครอบครัว   แตอาจจะเกิด เรียน  ทํางาน เรียน เรียนไดหลายครั้ง  คนรุนใหมตองคิดได   ทําได  ถามได  และทํางานรวมกับ
คนอื่นได   

                     
 

                    
 ทายที่สุดที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตวาการศึกษาควรตองมีการคานกันระหวางเศรษฐกิจกับสังคมตองแขงขันและ
รวมมือ เพื่อใหเกิดดุลยภาพทางการศึกษาที่เหมาะสมเปนรูปแบบไทยโดยเฉพาะ 
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เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2547    ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ไดขอรับการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายนอก   ISO 9001  : 9002  จากสํานักงานรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว.)   คณะผูตรวจประเมินประกอบดวย  นายเกียรติศักดิ์   เล่ือนกุลพงษ   นางสาวจรินดา    
หัยกิจโกศล   และนางสาวนรีเทพ   เรืองทิพย   โดยในชวงเชาผูตรวจประเมินไดทําการสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย   ดร. 
พันธศักดิ์   พลสารัมย    จากนั้นไดสอบถามและขอดูหลักฐานการทําระบบคุณภาพจากผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษา  (นางสาวสุวิมล   ธนะผลเลิศ)    ในชวงบายเปนการตรวจติดตามคุณภาพจาก   4  กลุมงาน  ไดแก   กลุม
งานบริการ   กลุมงานเทคนิค   กลุมงานเทคโนโลยี  และกลุมงานบริหาร – ธุรการ  นอกจากนี้ไดสุมถามผูใชบริการอีกดวย 
 ผลการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพพบ  2  Minor  Car  และ   4  Observation   ซึ่ง
ผูอํานวยการศูนยบรรณสาร ฯ  และทีมงานทั้งหมดภายในศูนยจะรีบแกไขเพื่อใหคณะผูตรวจประเมินไดเขามาตรวจสอบ 
ในสวนที่เปนขอบกพรองอีกครั้ง   ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองในไมชานี ้
 

ศูนยบรรณสาร ฯ  ขอรับรองระบบคุณภาพ  ISO  9001  :   2000 
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 สํานักงานนิสิตสัมพันธ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แจงวาทางจุฬา ฯ จะดําเนินการเพื่อทําการขอผอนผัน 
การเขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการทหารกองประจําการ  ในปพุทธศักราช    2548   ใหแกนิสิตชายที่มิไดศึกษา 
วิชาทหาร  หรือศึกษาวิชาทหารแตไมสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่   3  หรือกําลังอยูในระหวางการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต  หรือระดับบัณฑิตศึกษา   ประจําปการศึกษา  2547   

 นิสิตผูสนใจติดตอขอดูรายละเอียดที่บอรดประชาสัมพันธของฝายกิจการนิสิตไดที่  บอรดทางเดินตึก  2 
และหนาลิฟทตึก   3 

 โดยใหนิสิตที่ตองการไปดําเนินการขอผอนผันไดตั้งแตวันที่  1  -  30  กันยายน   2547  หากพนกําหนดนี้แลว 
นิสิตผูใดยังละเลยหรือเพิกเฉยไมไปติดตอกับเจาหนาที ่  พรอมทั้งยื่นหลักฐานดังกลาว   มหาวิทยาลัยจะถือวา
นิสิตผูนั้นสละสิทธิ์   และมหาวิทยาลัยจะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากนิสิตผูนั้นตองถูกเรียกเขารับการตรวจเลือก 
เขารับราชการทหารกองประจําการ 

 
  ชื่นชมกับคณะกรรมการนิสิตบัณฑติศึกษาคณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2547 
 

 ในชวงสัปดาหที่ผานมาคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย 
ที่ใหความรูกับเพื่อนนิสิตดวยกัน โดยในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษาได รับการสนับสนุน                  
จากมหาวิทยาลัยในเรื่องของงบประมาณ ทําใหการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเสวนาทางวิชาการประสบผลสําเร็จ
ดวยดียิ่ง สําหรับกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษาไดจัดใหเพื่อนนิสิตไดรับความรู   อาทิเชน 
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS  
         หลักสูตร 8 ชั่วโมง  มีนิสิตเขารวมโครงการทั้งส้ิน 52 คน จัดเมื่อวันที่ 23, 30 สิงหาคม 2547  

         ณ หองคอมพิวเตอร 1 อาคาร 3  
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ดวยโปรแกรม  

       Microsoft PowerPoint  หลักสูตร 6 ชั่วโมง  มีนิสิตเขารวมโครงการทั้งส้ิน 30 คน 
       จัดเมื่อวันที่ 19, 26 สิงหาคม 2547 ณ หองคอมพิวเตอร 1 อาคาร 3 

   โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง มาตรฐานวิทยานิพนธตามมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  
         โดยมีอาจารยจักสิน   พิเศษสาทร  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ  เปนวิทยากร  จัดเมื่อวันที่ 27  
         27 สิงหาคม 2547 ณ หองประชุมฝายกิจการนิสิต อาคาร 3 

   โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง มาดตองตา วาจาตองใจ ภายในตองเยี่ยม   
         โดยมีอาจารยระเดน   ทักษิณา  เปนวิทยากร จัดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ณ หองประชุม 
          ฝายกิจการนิสิต อาคาร 3 

 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การทําวิทยานิพนธ โดยมีศาสตราจารย ดร.สุภางค   
       จันทวานิช      อาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ  
       เปนวิทยากร จัดเมื่อวันที่    26 สิงหาคม 2547 ณ หองประชุมฝายกิจการนิสิต อาคาร 3  

 

การขอผอนผันการเขารบัราชการทหารกองประจาํการ
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หมวดวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ไดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขา   แขงขันตอบปญหาวิชาการเกี่ยวกับพระราชดําริ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2547  ณ  ตึกมหาจุฬาลงกรณ คณะอักษรศาสตร จุฬา ฯ ผลการแขงขัน คือ  
นางสาวเข็มพลอย   ตนสกุลรุงเรือง  และ นางสาวจินตสิรี   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ไดรับโลรางวัลจากอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมเงินทุนการศึกษาจํานวน 1,000   บาท    
โดยมีอาจารยสมนึก  ปฏิปทานนท เปนอาจารยผูควบคุมดูแล 
 

                            
และในวันที่    25   สิงหาคม  2547  หมวดวิชาสังคมศึกษา   ยังไดสงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขาแขงขันตอบ

ปญหาวิชาการ “สังคมสูอุดมศึกษา” ซึ่งจัดโดยกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมกับชุมนุมอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร ผลการแขงขัน   นายตสิรณ  สงเสริมสวัสดิ์  และนางสาวจินตสิรี   ปาลกะวงศ   
ณ อยุธยา   ไดรับรางวัลชนะเลิศ โดยไดรับโลรางวัลจากทานผูอํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร พรอมเงินทุนการศึกษา  
1,000  บาท  โดยมีโรงเรียนเขารวมแขงขันทั้งส้ิน  51   โรงเรียน  

ผลการแขงขนัตอบปญหาวิชาการ 
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 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกดังนี้         

-   จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ  2547  ใหดําเนินโครงการแบบบูรณาการ ชื่อแผนงาน
วิจัย การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู โดยมีชุดโครงการวิจัยยอย 6 โครงการ เปนเงิน 10,000,000  
บาท  (สิบลานบาทถวน)  โดยมีกําหนดระยะเวลา  6  เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน  2547  ดังนี้ 
 โครงการวิจัยที่   1    บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการสรางโอกาสการเรียนรูแกผูเรียน 
       โดย      รศ.ดร.สุวิมล  วองวาณิช   และคณะ 
 โครงการวิจัยที่   2      การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยกับมาตรฐานการ 

จัดการศึกษา ที่ควรจะเปน 
   โดย   ผศ.ดร.วชิราพร  อัจฉริยโกศล  และคณะ 

 โครงการวิจัยที่   3      รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูดานการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
         โดย   รศ.ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  และคณะ 
 โครงการวิจัยที่  4    การพัฒนาการนํานวัตกรรมทางการศึกษาจากหองปฏิบัติการคณะครุศาสตร/ 
    ศึกษาศาสตรสูโรงเรียนแบงออกเปน  2   โครงการยอย 
    4.1 โดย  ผศ.ลัดดา  ภูเกียรติ  และคณะ 
    4.2 โดย  อ.ชูชัย  รัตนภิญโญพงษ  และคณะ 
 โครงการวิจัยที่ 5  รูปแบบการเสริมสรางการรูสารสนเทศสําหรับสังคมไทย 
          โดย   รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล   และคณะ 
 โครงการวิจัยที่  6    รูปแบบของระบบการบริหารจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา 
    โดย   รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี   และคณะ   

 
-  จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   (ก.พ.ร.)  ใหดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง  “การ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ” เปนเงินจํานวน 2,200,000 บาท  (สองลาน
สองแสนบาทถวน)  มีกําหนดระยะเวลา  4  เดือน  ตั้งแตเดือนมิถุนายน  -  เดือนกันยายน  2547  โดย  รศ.ดร.ศิริชัย  กาญ
จนวาสี  และคณะ     

-  จากสํานักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  ใหดําเนิน 
โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาระบบและจัดดําเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”  เปนเงินจํานวน  625,000 บาท  (หกแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)  
มีกําหนดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน   2547    โดย  รศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  และคณะ 
 

ในการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาว คณะครุศาสตรจะไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ  รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน   1,282,500  บาท  (หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

 

อาจารยไดรบัเงินอุดหนนุการวิจัย 
จากแหลงทนุภายนอกใหดําเนินโครงการวิจัย 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแจงวา  อธิการบดี  (ศาสตราจารย  ดร. คุณหญิงสุชาดา   กีระนันทน)   มอบหมาย
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบให  ผูชวยอธิการบดี  (ศาสตราจารย  ดร.ประณัฐ   โพธิยะราช)  ปฏิบัติราชการรวมกับ 
รองอธิการบดีในราชการวิชาการดานการศึกษา 
 
 
 สํานักบริหารวิชาการ  จุฬา ฯ  แจงขอความรวมมือคณะ/สถาบัน  ดําเนินการจัดทําประกาศโครงการวิจัยที่ไดรับ 
เงินอุดหนุนจากแหลงเงินทุนภายนอกลวงหนากอนเริ่มดําเนินการวิจัย   ทั้งนี้ หากมีความจําเปนที่จะตองจัดทําภายหลัง 
จากที่โครงการวิจัยไดเริ่มดําเนินการขอใหชี้แจงเหตุผลของความลาชา ประกอบการนําเสนออธิการบดีดวย 
 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย   เจาหนาที่  นิสิต  รวมงาน  “วันที่ระลึกวันทรงดนตร”ี  ในวันที่  
20 กันยายน  2547  เวลา 17.00 – 20.00  น.  ณ  หอประชุมจุฬา ฯ    เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงดนตรีที่จุฬา ฯ  โดยวันงานมีการฉายวีดิทัศนภาพงานการแสดง
ดนตรีในอดีตถึงปจจุบัน  และการแสดงดนตรีของวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬา ฯ   การขับรองเพลงโดยนักรองกิตติมศักดิ์   
และนิสิตปจจุบัน  ทั้งนี้จุฬา ฯ  ยังไดจัดนิทรรศการ “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  ในวันที่  13 – 24  กันยายน  2547  ณ 
หอประวัติจุฬา ฯ  (ตึกจักรพงษ)    พรอมกันนี้  หากผูใดมีความประสงคจะรวมบริจาคทรัพยเพื่อสมทบทุนอานันทมหิดล  
สามารถบริจาคไดที่บัญชี   “สมทบทุนอานันทมหิดล   วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”   เลขที่บัญชี  045 – 3 - 03979 - 7 
ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด   (มหาชน)   สาขาสภากาชาดไทย 
 
 
 สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป  ขอเชิญชวนคณาจารย  และเจาหนาที่   เขารวมศึกษาเศรษฐกิจชุมชนจากตลาดน้ํา
บางน้ําผ้ึง   อ.พระประแดง   พรอมศึกษาประวัติศาสตรและธรรมชาติวิทยา  ที่พิพิธภัณฑปอมพระจุล ฯ  อ.พระสมุทรเจดีย   
ในวันที่  11  กันยายน  2547  เวลา 08.00 – 16.00  น.  
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป  ชั้น  4  อาคารวิทยพัฒนา  โทร. 02-218-3914-6 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความรวมมือในการจัดทําประกาศแหลงทุนภายนอก

อธิการบดีมอบหมายภาระหนาที ่

ขอเชิญรวมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” 

กิจกรรมเสรมิความรู  ครัง้ที่  2 
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 

แนะนําหนังสือใหม 
 

ภาวะผูนําและหลักการบริหารการศึกษายุคใหม 
 
รศ. ดร.  พรชุลี   อาชวอํารุง     (บรรณาธิการ) 
 
ราคา  100  บาท 
 
 ภาวะผูนําและหลักการบริหารการศึกษายุคใหม       เปนตําราที่รวบรวมหลักวิชาการประสบการณและผลงานวิจัย
รวมสมัย    อันเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อใชเสริมการปฏิบัติงานของผูนําและสถาบันการศึกษาทุกระดับ    ในการแกปญหาและ
พัฒนาการศึกษาใหเปนไปในทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา ตอนที่ 1 กลาวถึงผูนํา
การศึกษายุคใหม     และตอนที่   2  ประมวลหลักการบริหารรวมสมัยในศตวรรษที่  21  เริ่มตนดวยกระบวนทัศนใหมและ
จบลงดวย     การตลาด ซึ่งเปนสมรรถนะสําคัญของยุคใหมนี้ 
 
ISSUES  AND INNOVATIONS   IN THAI EDUCATION 
 
รศ.ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน  (บรรณาธิการ) 
รศ.ดร. ศิริเดช  สุชีวะ    (บรรณาธิการ) 
 
ราคา  70  บาท 
 
 เปนหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัยที่สะทอนประเด็นและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนผลงานของอาจารย 
คณะครุศาสตรในรอบปที่ผานมาในสาขาวิชาตาง ๆ  ซึ่งผลวิจัยไดถูกนําไปใชทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ    หนังสือเลมนี้เปนทั้งตัวอยางของประเด็นวิจัยรวมสมัย   วิธีวิทยาการวิจัยที่เปนระบบและ 
องคความรูในแตละสาขาทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
      ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     วัตถุประสงค        :       1. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนาํเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธและการประชุม  โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


