
      
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

                   ฉบับที่  15/2548 
ประจําวนัจนัทรที่   29   สิงหาคม   พ.ศ. 2548 

คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ   รวมกับ  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ

สมาคมนกัเรียนเกาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
และมูลนิธิโรงเรียนคณะครุศาสตรอุปถัมภ

จัดโครงการเดินการกุศลสมทบทนุพฒันาศูนยการเรียนรู
"บานจิรายุ - พูนทรัพย" 

วันอาทิตยที่  11   กันยายน  พ.ศ. 2548 
เวลา   06.30 – 09.00  น.    ณ สวนลุมพินี

ขอเชิญซื้อบัตรการกุศล ไดที่ 
สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   โทร. 02 – 218 – 2416 - 7 

 
ทั้งนี้จะมกีารจบัสลากบัตรการกุศลในงาน 
อาทิ  โทรทัศนสี   29    นิ้ว   เครื่องเลนดีวดีี 

บัตรที่พักโรงแรมดุสิตธานี  ไอซแลนด รีสอรท    จงัหวัดเชียงราย 
จักรยาน    บัตรรับประทานอาหาร   บัตรที่พกั และ 
บัตรสปาที่   Siam  Heritage   ผลิตภัณฑแอมเวย 

และของรางวลัอ่ืน ๆ  อีกมากมาย 

 ขอเชิญรวมเดินการกุศลสมทบทนุพฒันา 
ศูนยการเรยีนรู    "บานจริายุ - พูนทรพัย" 
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 และเมื่อวันที่   23  สิงหาคม   2548   เวลา  17.30  น.   มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการเดินการกุศล
สมทบทุนพัฒนาพัฒนา  “บานจิรายุ – พูนทรัพย”   เพื่อติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับการดําเนินงาน   โดยมีคณบดี   
(รองศาสตราจารย  พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในการประชุม   ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงคดังกลาวเปนดําริของ
ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ   ณ   อยุธยา   และศาสตราจารย  ม.ล. จิรายุ   นพวงศ   ที่พัฒนาบานที่พักอาศัย
ในซอยสุขุมวิท  101  ใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ขอแสดงความยินดี 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน 
รองศาสตราจารยดังนี้   1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาดา  บวรกิตติวงศ 2.  ผูชวยศาสตราจารย  อมรา    
รอดดารา    3.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อัมพร   มาคนอง   และ  4.  ผูชวยศาสตราจารย   มลิวัลย   ลับไพรี 
 

 การใชสิทธิเบิกเงินสวสัดิการคารกัษาพยาบาลของบิดา 
 งานการเงินและบัญชี  คณะครุศาสตร    แจงวา  กรณีการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลของ  
“บิดา”   สวนการคลังจุฬา ฯ  ขอใหแนบหลักฐานประกอบการเบิกจายอยางใดอยางหนึ่ง   ดังนี้ 
 1.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดา   มารดา 
 2.  สําเนาหนังสือรับรองบุตรของบิดา 
 3.  สําเนาคําพิพากษาของศาลวาผูเบิกเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา 
  

 ตรวจสขุภาพประจําปของบุคลากร 
 คณะครุศาสตรจัดบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรคณะ  ทั้งขาราชการ  ลูกจางประจําลูกจางเงินนอก
งบประมาณแผนดิน   พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจางเหมาจาย  ในวันพฤหัสบดีที่   22   กันยายน  และวันศุกรที่    
23   กันยายน   2548   เวลา  07.00 – 11.00  น.   ณ  หอง  106  อาคาร 2   คณะครุศาสตร 
 ทั้งนี้  หากบุคลากรทานใดยังไมไดรับแบบฟอรมการตรวจสุขภาพขอใหติดตอขอรับแบบฟอรมไดที่คุณเสงี่ยม   
จิตจันทรเพ็ญ  โทร.  82449 
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 ตอนรับผูบริหารและนักการศกึษาจาก  Kyoto   University   of  Education 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
เมื่อวันที่    19  สิงหาคม  2548  เวลา  11.30  น.  ณ  หองประชุม   405  อาคาร  3    คณะครุศาสตร    (คณบดี   

(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์    ศิริบรรณพิทักษ)  รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน   รองคณบดีดาน 
วิรัชกิจและกิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ช่ืนชนก  โควินท)   ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   
(ผูชวยศาสตราจารย   ดร. อาภัสรา   ชินวรรโณ)   และ ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  (อาจารย  มณีรัตน   
ธารพิชญประเสริฐ)   ใหการตอนรับผูบริหารและนักการศึกษาจาก   Kyoto  University  of  Education    ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานดานการศึกษาที่คณะครุศาสตร 
 

 ดนตรีเที่ยงวนัครั้งที่   5 

 เมื่อวันที่   19   สิงหาคม   2548   เวลา  12.15  น.  ณ  โถงอาคาร  3  คณะครุศาสตร   ภาควิชาศิลปะ   
ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จัดดนตรีเที่ยงวันครั้งที่  5  ปกิณกะ  โบราณคดี   รายการ 
แสดง   ประกอบดวยโหมโรงเฉลิมพระเกียรติ     ระบําลพบุรี     ระบําสุโขทัย   และระบําชุมนุมเผาไทย 
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 เกงภาษาอังกฤษไมทําใหเสียศักด์ิศรีความเปนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( 24 สิงหาคม 2548)  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ   "English –  
program  ในโรงเรียน  : กระแสสากลนิยม"  โดยรองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ  คณบดีไดเปน
ประธาน พรอมกลาววา  รูสึกยินดีที่มีการจัดโครงการบริการวิชาการในลักษณะนี้โดยการรวมพลังของคณาจารยและนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเพื่อประโยชนแกประชาคมการศึกษา จะเห็นไดวาปจจุบันนี้มีประเด็น 
ทางการศึกษาที่ถกกันอยูหลายประเด็น ซึ่ง  "English - Program" ถือเปนประเด็นหนึ่งที่เปนที่ถกเถียง มีโรงเรียนบางแหงที่จัด 
"English - Program"  ประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษมาสอนในวิชาอื่น ๆ  
ซึ่งไมใชวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้คณะครุศาสตรกําลังวางแผนจะผลิตครูสําหรับ   "English - Program"   หลักสูตร  5  ป  ใหนิสิต
เรียนทุกวิชาโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียน   ทั้งนี้คณบดีเห็นวาการเกงภาษาอังกฤษไมไดทําใหสูญเสียชาตินิยมหรือ
ศักดิ์ศรีของความเปนไทย  แตกลับเปนการเผยแพรศักดิ์ศรีความเปนไทยไดดีกวาเดิม  และชวยใหเด็กไทยสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถนําเสนอในไปเวทีโลกไดดีกวาปจจุบัน   จากนั้นเปนการอภิปราย เรื่อง   "English – Program   ในโรงเรียน  
: กระแสสากลนิยม    โดย  รองศาสตราจารย   ดร. บุญศิริ   อนันตเศรษฐ   ดร. วัฒนาพร   ระงับทุกข  และอาจารยพัชรา     
ทัศนวิจิตรวงศ     ผูดําเนินรายการ   อาจารยพันตรี   ราเชน    มีศรี  
   

   มรก. พบูิลสงครามศกึษาดูงาน                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   25  สิงหาคม  2548   เวลา  09.00  น. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ที่ไดมาศึกษาดูงาน  ณ  ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   โดยมี  ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ดร. 
สุวิมล   ธนะผลเลิศ)   ใหการตอนรับ 
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 วันการศกึษานอกโรงเรยีน 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน   ภาควิชานโยบาย   การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา    

คณะครุศาสตร   จัดงาน  “วันการศึกษานอกโรงเรียน”  ประจําป   2548   ในวันพฤหัสบดีที่  8  กันยายน   2548    
เวลา  09.0 -16.00 น.   โดยภายในงานจะมีการอภิปรายวิชาการ   เรื่อง  “แนวทางการวิจัยทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน”   การแสดงนิทรรศการทางดานการศึกษานอกโรงเรียน    การจําหนายผลผลติที่เกิดจากงานการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 ชุมนมศิลปะการแสดงจัดแสดง  Contemporary   Dance 

  เมื่อวันที่    20   สิงหาคม   2548   “ชุมนมศิลปะการแสดง”  คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต    
คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ไดจัดแสดง  Contemporary   Dance   หรือการเตนรวมสมัย  ในชื่อ   “เติม  ตอ  กอ  กาว”   
(Construction  Unity)   ซึ่งมีแนวคิดส่ือสารถึงความรักที่เริ่มจากตัวเอง   รักผูอื่น   รักสังคมและประเทศชาติ   ในงาน  “สานฝน  
ปนใจ   50  ป   ศรีพรรษา   เฉลิมราชกุมารี”  ณ ศาลาเฉลิมกรุง     โดยเปนการรวมงานระหวางมูลนิธิพระดาบส   สมาคม 
ศิษยเกานานาชาติ    Up  with  people   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย      
มีผูชวยคณบดีดานกิจการนิสิต   (ผูชวยศาสตราจารย  วิทยา  ไลทอง)  ขึ้นรับโลเพื่อเปนเกียรติในโอกาสไดรวมจัดการแสดง
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยรายไดทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส 
 

 ผลการเลือกกรรมการผูแทนสมาชิก  กบข. ชุดใหม 
 คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง  ๆ  ไดดําเนินการเลือกกรรมการผูแทน
สมาชิก  กบข.  และผูแทนสํารองเสร็จเรียบรอย  เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนง  ทั้งนี้   
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการ กบข.  ทุกทานไดที่   www. Gpf.or.th 

 
 การตัดแตงตนไมขนาดใหญและขอขอบคุณ 

 งานอาคารสถานที่และพัสดุ  แจงวา   คณะครุศาสตรไดดําเนินการตัดแตงตนไมขนาดใหญในบริเวณลานจอดรถ  
หนาอาคาร  6  และหนาอาคารสาขาศิลปศึกษา   เพื่อปองกันการหักโคนของกิ่งไมขนาดใหญตกใสผูสัญจรและยวดยาน
พาหนะไดรับบาดเจ็บและเสียหาย   เมื่อมีลมพายุพัดแรง  รวมถึงการตัดตนไมขนาดใหญที่อยูชิดกับเสาอาคารสาขาวิชา
ศิลปศึกษา  ทําใหมีความเสี่ยงตอความเสียหายตอฐานรากและโครงสรางของอาคารได  ทั้งนี้  คณะไดขอความรวมมือจาก 
สํานักส่ิงแวดลอม  กรุงเทพมหานคร   ในการสงเจาหนาที่และเครื่องมือหนักในการปฏิบัติงานครั้งนี้  ทําใหการดําเนินงาน
สําเร็จไปอยางดียิ่ง   คณะครุศาสตรขอขอบคุณมา  ณ   ที่นี้ 

 
 

   ขอขอบคุณ 
 นางสาวจุฑารตัน    ตาปนานนท    เจาหนาที่ประจํางานแผนและงบประมาณ  ขอขอบคุณคณาจารย   
และเจาหนาที่ทุกทาน  ที่รวมทําบุญและสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพคุณแมอุไร    เผาเผือก   ณ   วัดสุคันธาราม     
เมื่อวันที่  25 –  29  กรกฎาคม    2548 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
   ศูนยบรรณสาร ฯ จดัสัมมนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อวันที่  26  สิงหาคม   2548    เวลา   13.00  น.   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   
จัดสัมมนาแกบุคลากร  โดยรองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย   ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   
กลาวเปดสัมมนาพรอมบรรยายเรื่อง  กลยุทธการพัฒนาองคกร    หลังจากนั้น เปนการบรรยายเรื่อง  หลักการในการตรวจ
ประเมินระบบคุณภาพ  โดย   ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  (ดร. สุวิมล   ธนะผลเลิศ)   และในวันที่  27 – 
28  สิงหาคม  2548  เดินทางไปสัมมนาที่ศูนยบริการวิชาการจิรายุ  - พูนทรัพย  จังหวัดระยอง    

 
 

      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  


