
      
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที่  13/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   25   กรกฎาคม   พ.ศ. 2548 

คณบดี   (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ) 
ไดรับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร    มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ไปเปนวทิยากรอภิปรายในโครงการประชมุ 
เพื่อสรางเครือขายการวิจัยทางการศึกษา   :   ภาคอีสานตอนเหนือ 

ในวันที ่ 11  สิงหาคม    2548 
ณ   คณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และในวันที ่ 5 – 7   กันยายน   2548 
คณะศึกษาศาสตร    มหาวทิยาลัยศิลปากร 

   ไดเชิญไปเปนประธานคณะผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา   2547    ณ   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร   จงัหวัดนครปฐม 
ทั้งนี้   ในชวงระยะเวลาดังกลาว 

 รองศาสตราจารย   ดร. กรรณกิาร   สัจกลุ 
รองคณบดีดานกิจการนิสติ 

เปนผูรักษาราชการแทนคณบด ี

คณบดีไปราชการตางจงัหวัด 
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   ขอแสดงความยนิดี 
  

ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณคณาจารย 
คณะครุศาสตรจากสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่   660   เมือ่วันที่  24  กุมภาพันธ   2548    
ดังนี้ 

1.  ศาสตราจารย กิตติคุณ  อําไพ   สุจรติกุล   ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหไดรับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ประจาํปการศึกษา   2547 

2.  ศาสตราจารย  อุนตา   นพคุณ    ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนศาสตราจารยกิตติคุณ    
คณะครุศาสตร  
 3.   ศาสตราจารย   กําจร    สุนพงษศรี   ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปน ศาสตราจารยกิตตคิณุ   
คณะครุศาสตร 

4.   ศาสตราจารย   วัฒนะ    จูฑะวิภาต   ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนศาสตราจารยกิตตคิณุ   
คณะครุศาสตร 
 

 อดีตคณบดีไดรับเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ 
 ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  (ปอมท.)   มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกาศยกยองให  รองศาสตราจารย  ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   อดีต
คณบดีคณะครุศาสตร   เปนอาจารยดีเดนแหงชาติ   สาขาสังคมศาสตร  โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ
ในการสอน   การวิจัย   การบริการทางวิชาการ   คุณธรรมจริยธรรม   ความเสียสละ   และอุทิศตนเพื่อสวนรวม   โดย
จะมีพิธีมอบโลรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ  จาก ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี  ในวันที่  29  สิงหาคม 2548  ณ   
โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน     จังหวัดเชียงใหม    พรอมทั้ งรวมอภิปรายเรื่ อง    “อุดมศึกษาไทยภายใต
กระทรวงศึกษาธิการ”   ดวย 
 รองศาสตราจารย   ดร. ไพฑูรย   เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง   โดยได
เล็งเห็นวามหาวิทยาลัยไทยในปจจุบันสวนใหญมุงเนนการสอนเปนหลัก   ซึ่งยังคงมีความจําเปนในระดับหนึ่ง  แตใน
อนาคตขางหนามหาวิทยาลัยคงตองมีการสรางสรรคองคความรูใหมเพื่อตอบสนองสังคมไทยอยางแทจริงมากกวาการ
เรียนตามแบบอยางตะวันตกอยางเดียว  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน    มีความเปนนานาชาติ    ซึ่งจะให
ความสําคัญกับการศึกษาคนควาสรางสรรคความรูใหม  ๆ   เปนมหาวิทยาลัยวิจัย  (Research    University)  ไดนั้น   
ในระดับปฏิบัติ  คือ  ระดับคณะวิชาก็ตองเปนคณะวิจัย     (Research    Faculty)  ดวย   ในการนี้   รองศาสตราจารย   
ดร.  ไพฑูรย   เปนผูริเร่ิมคนแรกที่นําแนวคิดนี้มาใช   ณ   คณะครุศาสตร   ซึ่งเปนแหงแรกในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐาน (Research  -  Based   Learning)  มาใชในการพัฒนา 
 นอกจากนั้น   ยังเปนคนแรกที่ไดปรับโครงสรางของคณะทั้งภาควิชาและหนวยงานอื่นใหกระชับ  ชัดเจน  
สามารถระดมพลังเพื่อการทํางานที่ตรงตามเปาหมาย   และภาระหนาที่ของคณะไดอยางเขมขนจริงจัง   สอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงและความจําเปนใหม ๆ  ของสังคมดวย 
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 หลักเกณฑการสนบัสนนุคณาจารยและเจาหนาทีไ่ปเขารับการอบรม    
 

เพื่อใหบุคลากรคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื ่องและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพระดับแนวหนาของโลก    
คณะครุศาสตรจึงกําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  (คณาจารย)  และสายสนับสนุน  (เจาหนาที่)   ทั้งแผน
ระยะสั้นและระยะยาว   พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อดําเนินการใหบรรลุ
ตามแผนดังกลาว   (อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   23  แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2522 
และมติคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่    15/2548      วันที่     7    กรกฎาคม    2548)    อีกทั้งได
จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนคณาจารยและเจาหน าที่ไปเขารับการอบรม     การประชุมสัมมนา   
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ   หรือการศึกษาดูงาน    โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 
 

1.  บุคลากรที่จะไดรับการสนับสนุนตามประกาศนี้   ไดแก 
 1.1 คณาจารยประจําของคณะครุศาสตรที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1  ป    ในกรณีเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตองผานการประเมินและมีระยะเวลาในสัญญาจางเหลือไมนอยกวา   2   ป   นับตั้งแตวัน
ออกเดินทาง 

 1.2 เจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ของคณะครุศาสตรมาแลวไมนอยกวา  1   ป   ใน
กรณีที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองผานการประเมินและมีระยะเวลาในสัญญาจางเหลือไมนอยกวา   2   ป  นับตั้งแต
วันออกเดินทาง 
  1.3 คณาจารยและเจาหนาที่ที่เปนขาราชการตองมีอายุราชการเหลือไมนอยกวา  1  ป             
 

2.  หลักเกณฑการสนับสนนุ   มีดังนี้ 
 2.1     การเขารับการอบรม    การเขารวมประชุมสัมมนา     การนําเสนอผลงานทางวิชาการ     หรือ

การไปศึกษาดูงานที่จะไดรับการสนับสนุนตองเปนเรื่องที่จะมีผลตอการเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่
บุคลากรรับผิดชอบอยูในปจจุบันหรือไดรับมอบหมายในอนาคต 

 2.2     การสนับสนุนคาใชจายตามขอ  2.1  อาจเปนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได   แตใหอยูในวงเงิน
รวมไมเกิน  40,000  บาท   (ส่ีหมื่นบาทถวน)   ในชวงระยะเวลา  4  ป  ตั้งแตเดือนมกราคม    2548   เปนตนไป      

ผูที่มีภาระงานสูงกวาเกณฑขั้นต่ํา   มีผลการปฏิบัติงาน  และมีสวนรวมใน 
กิจกรรมสําคัญที่คณะกําหนดอยางดียิ่ง    อาจไดรับการสนับสนุนสูงกวาวงเงินขางตน    สวนผูที่มีภาระงานต่ํากวา
เกณฑขั้นต่ํา   มีผลการปฏิบัติงาน    และมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญที่คณะกําหนดนอยมากหรือไมมีเลย โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร   อาจไดรับการสนับสนุนต่ํากวาวงเงินขางตน    ทั้งนี้    ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

2.3 ผูที่ไดรับการสนับสนุนนี้จะตองสงรายงานและนําเสนอผลงานเพื่อเผยแพรส่ิงที่ไดเรียนรู 
ใหบุคลากรของคณะตามที่คณะครุศาสตรจัดขึ้น 
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3.   ผูที่ไดรับการสนับสนุนนี้จะตองปฏิบัติงานในคณะครุศาสตรเปนเวลา   2   ป  นับจากวันที่ออกเดินทางเพื่อ
ไปเขารับการอบรม     การเขารวมประชุมสัมมนา     การนําเสนอผลงานทางวิชาการหรือการไปศึกษาดูงาน   หาก
ลาออกจากการเปนบุคลากรคณะครุศาสตรกอนเวลาดังกลาวจะตองคืนเงินที่ไดรับการสนับสนุนใหแกคณะครุศาสตร
ตามจํานวนวันที่ลาออกกอนกําหนด  2  ป  และจํานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนในอัตราวันละ  ไมเกิน   55  บาท  (หาสิบ
หาบาทถวน)     
 4.  คณาจารยและเจาหนาที่อาจขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือแหลงเงินอื่น ๆ   เพิ่มเติมได 

5.    คณาจารยและเจาหนาที่ที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนใหยื่นขอรับการสนับสนุนตอคณบดี    
ผานหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน และหนวยบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

    รับสมัครงาน      
  

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   รับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางเหมาจาย  ตําแหนงอาจารย    จํานวน    
3  อัตรา  (สอนคณิตศาสตร  1  อัตรา  สอนสงัคมศึกษา  2  อัตรา)  วุฒปิริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชา
ประถมศึกษา  และ/หรือ  วุฒปิริญญาโททางการศึกษา   สาขาวิชาประถมศึกษา    มีความรูความสามารถพื้นฐาน
คอมพิวเตอรเบือ้งตน   ตั้งแตบดันี้  –  5    สิงหาคม   2548     

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  โทร. 0 - 2218  – 2742    
ในวันและเวลาราชการ     

               
 การรณรงค  “1  คน   1  สัจจะ  ทําดีไดไมตองเดี๋ยว” 

  
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือใหจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยรณรงคเชิญชวนผูบริหาร

คณาจารย   บคุลากร  และนิสิตในประเด็น    “1  คน  1  สัจจะ   ทําดีไดไมตองเดี๋ยว”  โดยไดเร่ิมรณรงคตั้งแต 
วันวิสาขบูชาและสืบเนื่องตลอดป   โดยเฉพาะในวันสําคัญอื่น  ๆ   เชน  วนัพอ  วันแม   เพื่อใหมีการรักษาสัจจะอยาง
ตอเนื่อง  ดังนี้ 
 1.  เผยแพรคําขวัญ  “1  คน   1  สัจจะ  ทาํดีไดไมตองเดี๋ยว”  และ “สัจจะอธิษฐาน  :  อธิษฐาน 
ไมใชออนวอนขอ   แตถือความตั้งใจทีม่ั่นที่จะทาํใหสําเร็จ”  ในเว็บไซตของคณะหรือของหนวยงาน  หรือ
ประชาสมัพันธผานทางสื่อตาง  ๆ   
 2.   เชิญชวนผูบริหาร  อาจารย  บุคลากรและนิสิต   ตั้งสัจจะอธิษฐาน 
 3.   ประสานกบัศูนยสงเสริมและพัฒนาพลงัแผนดินเชิงคุณภาพเพื่อไปจดักิจกรรมในคณะ/หนวยงาน 
  

ขอเชิญชวนบคุลากรคณะครุศาสตรรวมกจิกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
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   48  ป  ของการสรางสรรคครูและการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  10   กรกฎาคม   2548   คณะครุศาสตร จัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตรครบรอบ 48  ป   
โดยชวงเชามพีธิีถวายสังฆทาน  และพิธีทําบุญตักบาตร    จากนั้น ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ  ณ 
อยุธยา  ผูกอต้ังคณะครุศาสตร เปนประธานเปดศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร ณ อาคาร 3   
ซึ่งศูนย ฯ ดงักลาวถือเปนศูนยหนึ่งของคณะที่มีบทบาทในการเสรมิสรางผลงานทางวิชาการของคณาจารย
คณะครุศาสตรอยางกวางขวาง    ทําใหคณะสามารถกาวไปสูเปาหมายวิสัยทัศนซึ่งคณะครุศาสตรตองเปน
แหลงเรียนรู และแหลงอางอิงของแผนดนิทางดานการจัดการศึกษา 
 
 
 
  

 

หลังจากพิธีเปดศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการแลว  ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย ณ อยธุยา  ได
เปนประธานเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ครบรอบ  48  ป  ณ หอง   101  อาคาร   3   โดยกลาว
แสดงความชืน่ชมคณะครศุาสตรวาถึงแมคณะครุศาสตรจะมอีายุถึง  48  ปแลว แตก็ยังถือวาเจริญเติบโต
กวาวัยมาก เนื่องจากมีบคุลากรที่ชวยงานตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันก็ยังชวยอยู ทําใหเกิดประโยชนตอ
คณะเปนอยางมาก  พรอมทั้งขอใหบุคลากรจงภูมิใจในคณะ ขอใหชวยกันรักษาชื่อเสียงและทําประโยชน
เพื่อสวนรวมตอไป เราจะมีคณะครุศาสตรที่เปนที่สดุ เดนที่สุด ซึ่งเห็นไดจากน้ําใจ สตปิญญา และ
ความสามารถของบุคลากรเราเอง 
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 จากนั้น ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา มอบโลใหแก  ดร. อํารุง จนัทวานิช  
เลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสไดรบัการประกาศเกียรติคุณใหเปนศิษยเกาเกียรติยศ   จากคณะ 
ครุศาสตร      และมอบโลใหแก   นางสาวมยุรี   ปทมกชกร   ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง 
แตมเฉลี่ยสะสมสูงสุด 
 
 
 
 

และในเวลา   09.15 น. เปนการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ  อยุธยา   
ครั้งที่  20   ประจําป   2548  เรื่อง "วิถีแหงศักดิ์ศรีครูไทย"  โดย ม.ร.ว.จักรรถ   จิตรพงศ    ไดมองวาปจจุบัน 
มีความจําเปนมากที่จะตองมกีารวางแผนในเรื่องการสอน     การเลี้ยงอบรมดูแลเยาวชนของชาติใหไดผลจริง  ๆ     
โดยจะตองการวางแผนดานการพัฒนาคนในชวงตั้งแตแรกเกิดถึง  20  ป    ทําอยางไรจะใหการศึกษาสามารถอบรม
เยาวชนเปนคนดีใหไดเมื่อบรรลุนิติภาวะ    นอกจากนี้ยังมองวาครูมีเกียรติและศักดิ์ศรีมาตลอด ตราบใดที่มีการระลึก
ถึงพระคุณครู         และระลึกถึงใครก็ตามที่สรางสรรคงานเหลานี้ใหเรา เกียรติและศักดิ์ศรีของครูไทยก็ไมหายไปไหน       
ทั้งนี้   ครูจะตองมีการพัฒนาและเรียนรูอยางไมหยุด แสวงหาความรูเพิ่มพนูปญญาของตนเองโดยจะตองยอมรับ
ขอเท็จจริง    การเรียนรูของครูเพื่อเพิ่มพูนปญญาสวนหนึ่งจะไดมาจากตัวศิษยดวย  และยังเห็นวาส่ิงที่เปนวัฒนธรรม
ไทยที่ควรปกปองใหคงอยูสืบไปคือ   หนึ่ง   การรักษาภาษาไทยใหคงไว   สอง  ความเอือ้อาทรของคนไทยที่มีตอกัน 
และ  สามความกตัญูรูคุณ 

จากนั้นเปนการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 
ทั้งโรงเรียน (วพร.)    โดย รองศาสตราจารย  ดร. ทิศนา  แขมมณี  และคณะ   เร่ือง   "Action   Research on   
Environmental   Education  Experience  for  Reflective  Practitioner  Development"   โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา  และคณะ  และเรื่อง "การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู"   
โดยรองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน   และคณะ 
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   ขอขอบคุณ 
 ตามที่คณะครุศาสตรไดจัดงานครบรอบ  48  ป  แหงการสถาปนาคณะครุศาสตร  เมื่อวันที ่ 10  กรกฎาคม   
2548   นั้น    คณบดีขอขอบคณุคณาจารย  เจาหนาที่  และนิสิตที่มารวมงานและรวมทําบุญ   โดยมีผูมอบปจจัยรวม
ทําบุญถวายสังฆทานและอาหารถวายพระ   ดังนี้ 
      1.  คณบดี             600 
      2.  รองศาสตราจารย  ดร.จันทรเพ็ญ    เชื้อพานิช      600 
      3.  ศาสตราจารย  ดร. วรศักดิ์  -  ศาสตราจารย  ดร.สุจริต    เพียรชอบ   600 
      4.  ชมรมพฤทธาจารย            600 
      5.  รองศาสตราจารย  รุจิระ    สุภรณไพบูลย/ผูชวยศาสตราจารยพราวพรรณ    เหลืองสุวรรณ 600 
      6.  อาจารย   ถาวร    วรรณศิริ        600 
      7.  รองศาสตราจารย   ดร.จีระพันธ   พลูพัฒน      600 
      8.  รองศาสตราจารย   ดร.สุวัฒนา    เอีย่มอรพรรณ     600 
           ผูชวยศาสตราจารย  ดร. มณีรัตน   สุกโชติรัตน                     
      9.  ผูชวยศาสตราจารย  มลิวัลย   ลับไพรี       600 
    10.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กมลพร   บัณฑิตยานนท     600 
    11.   รองศาสตราจารย  ดร.เยาวดี   วิบูลยศรี      600 
    12.   ภาควชิาหลักสูตร   การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา                        1,800 
    13.   ผูชวยศาสตราจารย  ทิพพดี   อองแสงคุณ       600 
            อาจารย  อรชา   พันธุบรรยงค 
    14.  รองศาสตราจารย   สายใจ  อินทรัมพรรย,   รองศาสตราจารย สุมติรา   อังวัฒนกุล 600 
            อาจารยสุจิตรา   สวัสดิวงษ,   ผูชวยศาสตราจารย   วาณ ี  ลิมปสวสัดิ์ 
    15.   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ        600 
    16.   ผูชวยศาสตราจารย   ดร. เอมอัฌชา  วฒันบุรานนท     600 
    17.   ชาวสารัตถศึกษา         600  
    18.   รองศาสตราจารย  ทศันีย   ผลเนืองมา      600 
    19.   รองศาสตราจารย  สุปราณี   จิราณรงค      600 
    20.   ผูชวยศาสตราจารย  กัญญา   คงคานนท      600 
    21.    ผูชวยศาสตราจารย   ดร. อภิภา   ปรัชญพฤทธิ ์     600 
    22.   รองศาสตราจารย  นงลักษณ  ประเสริฐ      600 
    23.   ศาสตราจารย   เกหลง    ปภาวสิทธิ ์       600 
    24.   ภาควชิาวจิัยและจิตวิทยาการศึกษา       600  
    25.   สาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อลิศรา  ชชูาติ)  600 
    26.   ศาสตราจารย   ดร. สมบัติ   - อาจารย  สุกัญญา   กาญจนกิจ        600 
    27.   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตประถม      600 
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   28.   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. วชิราพร   อจัฉริยโกศล     600 
   29.   ผูชวยศาสตราจารย  ไพพร  คุณาวุฒ ิ       600 
   30.   รองศาสตราจารย  ดร. ธิดารัตน  บุญนุช      600 
   31.   รองศาสตราจารย  ดร. ทิศนา  แขมมณี      600 
   32.   ผูชวยศาสตราจารย  สุมาลี  -  คุณวัลลภ  ตังคณานุรักษ     600 
   33.   สาขาวชิาปฐมวยั (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. บษุบง ตันติวงศ    600 
           อาจารย  สุกัญญา   กาญจนกิจ,   อาจารย   ดร.  อรชา   ตุลานันท 
           อาจารย  ดร.ปทมศิริ   ธีรานุรักษ    จารุชัยนิวัฒน,    
           อาจารย  ดร. อุไรรัตน   สําเริงวงศ) 
   34.   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฝายมัธยม      600 
   35.   ศาสตราจารย  กิตติคุณ  ประคอง   ตัณฑเสถียร     600 
   36.   ศูนยทดสอบทางการศึกษา        600 
   37.   รองศาสตราจารย  ดร. บุญมี    เณรยอด      600 
   38.   ภาควชิานโยบายการจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา    600 
   39.   คณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัและสาขาวิชาประถมศึกษา            2,321  
   40.   ผูชวยศาสตราจารย  มาลินี   เผาพรหม               1,000 
   41.   ผูชวยศาสตราจารย  วรรณี   ศิริโชต ิ                1,000 
   42.   สาขาวชิาอุดมศึกษา           600 
   43.   ผูชวยศาสตราจารย  สิริฉันท   สถิรกุล    เตชพาหพงษ  - นางพรทิพย   เฟองฟ ู  600 
   44.   รองศาสตราจารย  ดร.  อุดมลักษณ    กุลพิจิตร     500 
    45.   อาจารย  ดร. วีระเทพ   ปทุมเจริญวฒันา      500  
    46.   รองศาสตราจารย  ดร. จรูญศรี   มาดิลกโกวิท      200 
    47.   อาจารย  ดร. อุบลวรรณ    หงษวิทยากร      200 
    48.   ชมรมบุคลากร         100 
 

 มาตรการประหยัดพลงังาน    
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2548 เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดาน
พลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอใหเปนวาระเรงดวนที่ทุกภาคสวนตองรวมกันดําเนินการเสริมสราง
จิตสํานึกประหยัดพลังงานใหกับขาราชการ ลูกจาง และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงเปนประจําและตอเนื่อง โดย
กําหนดใหผลการประหยัดพลังงานเปน   KPI  และเปนตัววัดประสิทธิภาพของทุกหนวยงาน   และงบประมาณที่
ประหยัดไดใหนําไปเปนเงินรางวัล  และลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 - 15 ทันที  ทั้งนี้หนวยงานที่มีการใชพลังงาน
ที่ผานมาลดลงใหลดการใชพลังงานลงอีกรอยละ 10 สําหรับหนวยงานที่มีผลการใชพลังงานที่ผานมาเพิ่มขึ้นใหลดการ
ใชพลังงานลงอีกรอยละ 15 เพื่อใหการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล คณะครุศาสตรจึงไดกําหนดมาตรการในการประหยัดการใชไฟฟาภายใน
หนวยงานของคณะครุศาสตร  และมาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใหบุคลากรถือปฏิบัติ   ดังนี้ 
 
1.  พื้นที่ทีใ่ชเครื่องปรับอากาศ 

1.1    ใหมีการเปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา  09.00 – 12.00  น.  และ  13.00 -  16.00 น.  ยกเวน 
          หองเรียนใหเปดเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้  หากหนวยงานใดมีความจําเปนตองเปด 
          เครื่องปรับอากาศนอกเวลากําหนด   โปรดแจงขออนุมัติรองคณบดีดานแผน  งบประมาณ  และ 
          การบริหาร   
1.2    ใหปรับอณุหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา  25  องศาเซลเซียส 
1.3    ใหเปดพดัลมระบายอากาศวันละ  2  คร้ัง  ๆ  ละประมาณ  30  นาที (เวลา 10.30 น. และ  14.30  น.) 
1.4    กรณีไมมเีจาหนาที่อยูในหองทํางานมากกวา  30  นาที ใหปดเครื่องปรับอากาศ   

   1.5    อุปกรณไฟฟาที่ไมควรตัง้อยูในพื้นที่ปรับอากาศ ไดแก ตูเย็น  เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องถายเอกสาร 
 
2.   เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

2.1    ใหปดหนาจอคอมพวิเตอรในเวลาพักเที่ยงหรือพักการใชงาน 
2.2    การทําสําเนาเอกสารหลายชุดใหใชการถายเอกสารแทนการใชเครื่องพิมพ 
2.3    ใหใชอุปกรณไฟฟาตามความจาํเปน และหากหนวยงานใดมีความจาํเปนตองใชอุปกรณไฟฟา             
         นอกเวลาราชการตองขออนุมัติหัวหนาหนวยงาน 
2.4    การใชอปุกรณ  LCD และเครื่องฉายทึบแสง เมื่อไมใชงานใหปดเครื่องทุกครั้ง 
 

3.   การใชไฟฟา 
3.1   ปดไฟฟาชวงนอกเวลาทํางาน พักเที่ยง หรือไมอยูในหองทํางาน 
3.2    ปดไฟหองน้ําทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 
3.3   หองเรียน ใหปดไฟฟา และเครื่องปรับอากาศทันที ที่ไมมีการใชหองเรียน 
3.4   การปดอปุกรณไฟฟาทกุชนิด ใหปดสวิทซไฟที่อปุกรณดังกลาวและควรดึงปล๊ักไฟฟาออกทุกครั้ง 
3.5   ลดจํานวนอุปกรณไฟฟาโดยใหใชอปุกรณไฟฟารวมกนั  เชน กระติกน้ํารอนไฟฟา เปนตน 
3.6   ใหเปดไฟฟาแสงสวางเทาที่จําเปน และใหปดสวิตซไฟ และถอดปลั๊กเครื่องไฟฟาทุกชนิด  หองเรียน 
         ที่มมีานใหเปดมานแทนการเปดไฟ    

4.    ลิฟท 
หลีกเลี่ยงการใชลิฟทกรณีขึ้นลงชั้นเดียว   ทั้งนี้  จะเปดบริการลิฟทโดยจอดชั้นเวนชั้น   ยกเวนกรณีมีการ 

ขนของหนักใหแจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
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5.    น้ํามันเชือ้เพลิง 
5.1   ใหใช E-mail  โทรศัพท  โทรสาร  และบริการไปรษณีย ในการติดตอส่ือสารหรือสงเอกสารแทนการใช 
        รถยนต 
5.2   การใชรถยนตราชการรับสงเอกสารระหวางหนวยงาน หากมีเสนทางเดียวกันใหไปดวยกัน    เชน   
      กองคลังกับกรมบัญชีกลาง  หรือสํานกังบประมาณ  กรม ฯ กับกระทรวง ฯ ใหทดลองใชระบบการใช 
        รถรวมกัน  (Car Pool)  โดยกําหนดเวลาเดินทาง  รวมทั้งหากมีการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน     
        โดยเจาหนาที่จากหลายหนวยงานใหหนวยงานเจาของเรื่อง ประสานงานในการจัดรถยนตราชการ 
        ใหผูที่เกี่ยวของเดินทางไปดวยกัน  เพื่อควบคุมการใชรถราชการและการใชน้ํามันเชือ้เพลิงใหประหยัด 
        เปนการลดการใชรถยนตราชการลงเทาที่จําเปน 
5.3   ควรศึกษาเสนทางกอนเดินทางทุกครั้ง และขับรถยนตดวยความเร็ว  90 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
        ซึ่งจะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไดประมาณ 25 % 
5.4   หากตองจอดรถรอเปนเวลานานใหดับเครื่องยนตทุกครั้ง และในอาคารที่จอดรถหามติดเครื่องยนตทิ้งไว 
5.5   ใหใชรถราชการเดินทางไปราชการตางจังหวัด เฉพาะกรณีที่จําเปนอนัมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น 
ทั้งนี้ใหถือปฏิบตัิโดยทั่วกัน ใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน/หัวหนางาน กํากบัดูแลควบคุม   การปฏิบัติตาม 

มาตรการนี้  โดยมีคณะทํางานดานการประหยัดพลังงานของคณะครุศาสตรเปนผูประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน รายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก  3  เดือน   
 

   ภาควิชาหลกัสูตร ฯ จัดงานวันสานสัมพันธ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่   5  กรกฎาคม   2548    ณ  หองประชุม   101  ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยี

การศึกษา  คณะครุศาสตร  จัดงานวันสานสัมพันธระหวางคณาจารยและนิสิตปริญญาบัณฑิต  โดยม ี  หัวหนา
ภาควิชา   (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พิมพันธ   เดชะคปุต)    รองศาสตราจารย  ดร. เริงรชันี  นิม่นวล   
และผูชวยศาสตราจารย  อมรา  รอดดารา  รวมใหขอคดิเกี่ยวกับบทบาทหนาที่  มารยาท  การปฏิบตัิตน   
ความเพียรพยายามที่จะเปนนักคิดที่ดี   เปนคนดี   เพื่อพฒันาตนเองอยางเต็มความสามารถสมกับการเปนบัณฑิต 
ที่มีความเรืองปญญาและคุณธรรม     
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   เยี่ยมชมศูนยบรรณสาร ฯ 
  
 
 
 
  

 
 
 

เมื่อวันที่   8   กรกฎาคม    2548  เวลา  13.00  น.  ณ   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   
ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  (ดร. สุวิมล  ธนะผลเลิศ)   ใหการตอนรับ 
นายธีระภาพ   เพชรมาลัยกุล   หัวหนาบริหารทรัพยากรมนุษย   บริษัท ลุมพินี   พรอพเพอรตี้   มาเนจเมนท จํากัด   
และคณะ   ในโอกาสมาศึกษาดูงานศูนย ฯ 

 
    ทุน The  JSPS  RONPAKU   ประจําป   2549   (JFY   2006) 

 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   มีโครงการทุน  The  JSPS  RONPAKU   (Dissertation   PH.D.) 
Program   ใหแกนักวิจัยของประเทศตาง  ๆ  ในทวปีเอเชียที่มีความรวมมอืทางวิชาการกับ  JSPS   มวีัตถุประสงค 
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานที่มีคุณภาพและทําสะสมกันมาเปนจํานวนเพียงพอใหมีโอกาสไดรับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน  โดยการนําเสนอวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเองโดยมิตองเขาศึกษา
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอก   สําหรับป  2549  (JFY   2006) สํานักงาน ฯ  ไดกําหนดระยะเวลารับสมัคร
นักวิจัยเขารับทุน ฯ  ตั้งแตบัดนี้ – 29  กรกฎาคม   2548 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  กองแปลและวิเทศสัมพันธ   โทร. 02 – 561-2445 ตอ 533   
 

 ประชุมสมัมนาวิชาการ 
 
 ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  (ปอมท.)   และมหาวทิยาลัยเชียงใหม   โดยการ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดประชุมสัมมนาวชิาการ   เร่ือง “ส่ีปซอม  ส่ีปสราง  กับ
อุดมศึกษาไทย”  ในวันที่  29 - 30  สิงหาคม  2548   ณ  โรงแรมเซ็นทรัล  ดวงตะวัน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   สภาอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทร.   053-943018 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

    รับสมัครสอบชิงทุน 
 
 มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน   เปดรับสมัครแขงขันทุนดังนี้ 

1.   ทุน  Hubert  H.  Humphrey  North – South  Fellowship  Program  ประจาํปการศึกษา    
2549   จาํนวน  1 -2  ทุน  สําหรับผูบริหารระดับกลาง  เพื่อศึกษาและอบรมฝกงานในสถาบันการศึกษาตาง ๆ   
ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลา  1 ป    
  ผูสนใจสมัครชิงทุน   Hubert  H.  Humphrey  North – South  Fellowship  Program  สามารถทํา
สําเนาระเบียบการและใบสมคัรไดที่  www.fulbrightthai.org   หรือขอรับโดยตรงที่มูลนิธิ ฯ  ตั้งแตบัดนี้ – 15  
สิงหาคม   2548   
 

2.  ทุน  Thai  Visiting  Scholar  Competition  ประจําปการศึกษา  2549   จํานวน  3 ทุน (สําหรับ 
อาจารยจํานวน  2  ทุน  และผูทรงคุณวุฒิจํานวน  1 ทุน) 
  ผูสนใจสมัครชิงทุน   Thai  Visiting  Scholar  Program  สามารถทําสําเนาระเบียบการและ 
ใบสมัครไดที่  www.fulbrightthai.org   หรือขอรับโดยตรงที่มูลนิธิ  ฯ   ตั้งแตบัดนี้ – 1  กันยายน   2548   
  

    สัมมนาวิชาการ 
 
 ศูนยยุโรปศึกษา  จัดอบรมสัมมนาวิชาการ  เร่ือง “ความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรป  1  ปหลังการขยาย
สมาชิกป   ค.ศ. 2004”   ในวนัที่  26   สิงหาคม  2548  เวลา  09.30 – 16.15  น.  ณ  หอง  105  ตึก 1  คณะอักษร
ศาสตร  จุฬา ฯ   
 ผูสนใจสอบถามไดที่ศูนยยุโรปศึกษา  จุฬา ฯ  โทร. 02 – 218 – 3922,  02 – 215 – 3580   
 
 

      อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


