
   
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
                   ฉบับที่  17/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   3   ตุลาคม  พ.ศ. 2548

คณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) 
ไดรับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยแหงชาตเิกาหลี 

เดินทางไปเขารวมประชุมของคณบดีคณะศึกษาศาสตรของเอเชียแปซิฟก 
และประชุมนานาชาติ 

เร่ือง   การปฏิรูปการศึกษา  (Meeting  of   Deans   of  the   Colleges 
of  Education  in the   Asia  Pacific   Region  Educational  Reform) 
ในวันที ่   19 – 21  ตุลาคม   2548  ณ  ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี

 ขอแสดงความยินดี
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยนิดีกับคณาจารยที่ไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 
   1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เอมอัชฌา     วัฒนบุรานนท

เปน   รองศาสตราจารย
2.  อาจารย เอมอร     บูชาบุพพาจารย 

เปน     ผูชวยศาสตราจารย
และ   3.  อาจารย  ถาวร   วรรณศิริ 

เปน   ผูชวยศาสตราจารย 

    คณบดีไปราชการตางประเทศ
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 สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพคร ู  ปการศกึษา   2548 

เมื่อวันที่   22  กันยายน   2548   เวลา  08.15  น.  ณ  หองประชุม   101  อาคาร  3  สํานักงานหลักสูตรและ 
การสอนจัดสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพครู  ปการศึกษา  2548  โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์    
ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาวา  “จากการที่นิสิตไดฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูแลวนั้น  มีนิสิต
จํานวนหนึ่งเสนอแนะใหมีหองปฏิบัติการผลิตส่ือการสอน   ซึ่งคณะกําลังมีโครงการจัดทําหองเรียนสําหรับผลิตส่ือสําหรับ
นิสิตชั้นปที่ 2   และ 3   โดยจะเปนนวัตกรรมและปฏิบัติการการศึกษาเพื่อเปนอุตสาหกรรมสื่อการพาณิชย   นอกจากนี้  
คณบดียังมองวาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครู  อาจมีการพิจารณาที่หนวยกิต    
การปฏิบัติการวิชาชีพ  1 ป  เต็มภายใตการนิเทศก็ที่คอนขางใกลชิด   มีการดูแล   มีพี่เล้ียง    ในเทอม  2   อาจมีการปลอย
นิสิตใหอิสระ   ที่สําคัญคือ   อยากใหนิสิตสามารถปฏิบัติหนาที่เปนแนวใหมไดอยางอัตโนมัติ   คือ  มีความเชี่ยวชาญ 
เมื่อจบไปแลวไมตองวางแผนก็สามารถปฏิบัติงานการสอนได” 

จากนั้นผูชวยคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (อาจารย ดร. ปทมศิริ  ธีรานุรักษ   จารุชัยนิวัฒน)  เปดสัมมนา
กลุมยอยเรื่อง  “นานาแงคิดเสริมสรางประสิทธิภาพและศรัทธาวิชาชีพครู”   ชวงบายเปนการเสนอผลการสัมมนากลุมยอย
งาน   และมอบเกียรติบัตรใหนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูดีเดน   นิสิตปฏิบัติงานดีเดนและนิสิตผูผลิตและใชส่ือการเรียนรูดีเดน  
นิสิตปฏิบัติงานดีเดนและนิสิตผูผลิตและใชส่ือการเรียนรูดีเดน  ปการศึกษา   2548 

 
 ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัย 

 ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   ไดจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร   นั้น   คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร  เงินทุนเพื่อการวิจัย  ปงบ 
ประมาณ  2548  (ครั้งที่  4)   และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ครั้งที่   20/2548   ลงวันที่   15  กันยายน  
2548   ไดมีมติอนุมัติโครงการวิจัยตาง ๆ  ดังนี้    

1.   โครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรของคณาจารย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    ฝายมัธยม    เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน”     โดยอาจารย   อมรินทร   อําพลพงษ   ทุนโครงการ  
23,800  บาท     
 2.  โครงการวิจัยเรื่อง  “ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรโดยใชวิธีการฝกแบบใหประสบการณ
และการฝกปฏิบัติผานการสรางเครือขาย   :   การเปรียบเทียบระหวางกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน”     โดย   อาจารย   ขนิษฐา   คําทอน   ทุนโครงการ    25,000   บาท 
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      ประชมุสภาคณบด ี ฯ         
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   19   กันยายน   2548   เวลา  10.00  น.  ณ  หอง  407  อาคาร   3    คณบดี  (รองศาสตราจารย  

ดร. พฤทธิ์    ศิริบรรณพิทักษ)   ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย   จัดประชุม
สภาคณบดี  ฯ  เพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินงาน  อาทิ  การเชิญผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎตั้งใหมเปนสมาชิกสมาคณบดี ฯ  
การปรับเปล่ียนสถานภาพของสภาคณบดี ฯ  การแกไขขอตกลงวาดวยสภาคณบดี  ฯล 

 
 คณะครุศาสตรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารย 

เกษียณอายุราชการและอาํลาชีวิตราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่    28  กันยายน   2548  เวลา  15.30  น.  ณ หองสัมมนา  1   คณะครุศาสตรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด

คณาจารยที่เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ   โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารยทานผูหญงิพูนทรัพย    
นพวงศ  ณ  อยุธยา   ศาสตราจารยกิตติคุณ  คุณดวงเดือน   พิศาลบุตร   นายกสมาคมครุศาสตร  (อาจารย 
ชัยธวัช   ไทยง)    และคณาจารยคณะครุศาสตรรวมงาน    ภายในงานประกอบดวย  การแสดงของนักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ทั้งระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา   และฝายมัธยม   และเซอรไพรสจากหัวหนาภาควิชา
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นโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  (รองศาสตราจารย   ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง)   การแสดงดนตรีไทย
ของนิสิตภาควิชาดนตรีศึกษา    คณะครุศาสตร   สไลดเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย      

ทั้งนี้    ในปนี้มีคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ   จํานวน  12  ทาน   และอําลาชีวิตราชการ  2  ทาน 

 
  คณะครุศาสตรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดเจาหนาทีเ่กษียณอายุราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่    29  กันยายน   2547  เวลา  12.00  น.  ณ  หองสัมมนา  1   คณะครุศาสตรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด

เจาหนาที่เกษยีณอายุราชการ   ป   2547   จํานวน   2  ทาน โดยมีคณะผูบริหารและบุคลากรรวมแสดงความยินดี 
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 งานปจฉิมปาฐกถา   
 
 

เมื่อวันที่    30  กันยายน   2547  เวลา  09.00  น.  ณ หองสัมมนา  1   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดงาน
ปจฉิมปาฐกถา  “วันวาน   วันนี้  และวันหนา  :  การวิจัยดานหลักสูตรและการสอน”    โดยมี  คณบดี  
(รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานกลาวเปดงาน  โดยกลาวแสดงความชื่นชม   การจัดงาน
ครั้งนี้ถือเปนนวัตกรรมอยางหนึ่ง    ปกติจะไดยินแตคําวา  ปฐมนิเทศ   ปจฉิมนิเทศ   ปจฉิมปาฐกถาชื่อนี้นับเปนชื่อใหมใน
วิชาการที่นาเปนตัวอยางที่ดีและนาสนใจ  รายการในวันนี้ถือเปนอาหารสมองและอาหารใจควบคูกันไป  นับเปน
ประวัติศาสตรหนาใหมของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     จากนั้นเปนการปาฐกถาเรื่องดังกลาวโดย   รองศาสตราจารย   
ดร.ทิศนา  แขมมณี  และรองศาสตราจารย   ดร. นอมศรี   เคท  ซึ่งไดประมวลรวบรวมบทเรียนการเรียนรูที่ทานทั้งสองได
รวมเรียนรูมากับศิษยโดยยอนไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
      ประชมุปฏิบัติการสําหรบัคณาจารยใหม 

สํานักงานหลักสูตรการสอน  คณะครุศาสตร   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการสําหรับคณาจารย
ใหม  ครั้งที่   1   ในวันจันทรที่   10  ตุลาคม   2548  เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ  หอง 106   ตึก 2  คณะครุศาสตร    

 
 

      นิสิตไดรับทุนมูลนธิิโรเกชั่น  
 มูลนิธิโรเกชั่นมอบเงินรางวัลเรียนดีแกนิสิตจากคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร   สาขาคณิตศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยตาง  ๆ   โดยมีนิสิตจากคณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ    ไดรับรางวัลเรียนดีคือ  นายชัยยนต    
ทองสุกแกว    ไดรับเงินรางวัล    25,000   บาท    น.ส. กฤษณา   ไสยาศรี     ไดรับเงินรางวัล   15,000   บาท และ 
นายบัณฑิษฐ    พันศิริ    ไดรับเงินรางวัล   5,000  บาท 
 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่  21  ตุลาคม  2548  เวลา  08.30 น.   ณ  หองสัมมนา   โรงแรมสุรสัมมนาคาร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฬา ฯ วิชาการ’ 48 
ครุศาสตรวิชาการ  :  เปล่ียนผานการศึกษาสูสังคมฐานความรู 
ในงานจุฬา ฯ  วิชาการ’48  พบกับ.......หมอภาษาเกงดี  มีสมาธิ     

หองแหงการเรียนรูตนเอง  คายพัฒนาเด็ก   การศึกษาบนฐานการวิจัย   การเปลี่ยน
ผานทางการศึกษา   Talk  about  Ed. ลานวัฒนธรรมการเรียนรู   การแสดงดนตรีและละคร   

ในวันที่  23 - 27 พฤศจิกายน   2548   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  02 – 218 – 2417 
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      กบข. ขยายชองทางการตรวจสอบยอดเงินอีก  3  ชองใหม 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ    (กบข.)   ขยายชองทางในการใหบริการเพื่อใหสมาชิกสามารถตรวจสอบ

ยอดเงินนําสงเขามายัง  กบข. วา  การขยายชองทางการใหบริการ   3  ชองทางใหม  ไดแก   การตรวจสอบยอดเงินผาน
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย   เว็บไซต   กบข.   และระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติผานศูนยบริการขอมูลสมาชิก   
กบข.   1179        
  สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอสอบถามใด ๆ  ติดตอมาไดที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก  กบข. โทร. 1179   
กด   6   หรือ   member@gpt.or.th 

 
      การแกไขปญหาการพนันฟุตบอลในสถาบนัอุดมศึกษา 

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   ขอความรวมมือคณาจารยทุกทานรวมดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ 

1.   ใหขอความรวมมือจากผูปกครองในการดูแลนิสิตนักศึกษาทั้งในดานสวนตัวและการเรียน    
โดยเฉพาะอยางยิ่งควรกวดขันการใชจายเงินสวนตัวของนิสิตนักศึกษาเปนพิเศษในชวงมีการแขงขันฟุตบอลชิงแชมป
แหงชาติยุโรป  2004  และการไปรวมกิจกรรมภายนอกบานหรือภายนอกสถาบันที่มีความชัดเจนในรูปแบบหรือ 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 

2.   แจงใหอาจารยที่ปรึกษา  อาจารยประจําวิชาชวยสอดสองดูแลนิสิตนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ   
และใหสอดแทรกเรื่องผลเสียหายที่จะเกิดจากการเลนพนันในทุกครั้งที่มีโอกาสโดยใชส่ือเสียงตามสาย  วิทยุ   โทรทัศน 
ที่มีอยูในความดูแล   เพื่อชี้ใหนิสิตนักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของการเลนพนัน 
  3.    แจงอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําวิชาสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายเพื่อนชวยเพื่อน  หรือ
สนับสนุน การจัดตั้งเครือขายของนักศึกษาเพื่อชวยกันสอดสองดูแลมิใหมีการเลนพนันฟุตบอลในสถาบัน   หากพบเห็นให
แจงผูบริหารทราบเพื่อจะไดดําเนินการปองกันแกไข 
  4.    ขอความรวมมือจากผูปกครองและอาจารยประจําหองคอมพิวเตอรที่มีการตอเชื่อมในระบบ
อินเตอรเน็ตไมใหนิสิตนักศึกษาใชชองทางดังกลาวเพื่อเลนพนันฟุตบอลผานโฮมเพจของเครือขายการพนันผิดกฎหมาย
ระดับโลกตอไป 
  5.   สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยแนะนําใหคําปรึกษา  ศูนยรับเรื่องรองทุกขหรือศูนยฮอตไลนเพื่อแกปญหา
ดังกลาวอยางรวดเร็วและใกลชิด 
  6.   ประสานสถานีตํารวจในทองที่ใหหมั่นตรวจตราและจับกุมแหลงรับพนันฟุตบอลที่อาจมีอยูบริเวณ
รอบสถาบัน  รวมทั้งในบริเวณหอพักนิสิตนักศึกษา 
  7.    ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาออกกฎ  ระเบียบ  หรือมาตรการอื่นเพื่อแกไขปญหาการพนันฟุตบอล
โดยสอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
       

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 

 
 

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

      สถาบนัวิทยบริการจัดสัมมนาทางไกล 
 สถาบันวิทยบริการ   จุฬา ฯ   รวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจัดสัมมนาทางไกล (Videoconference)  
เรื่อง   Tsunami    Recovery   Efforts  :  Sharing  Knowledge  and   Experiences  รวมกับ เครือขายการ
เรียนรูทางไกลของธนาคารโลกในประเทศอินโดนีเซีย   ศรีลังกา   และญี่ปุน    โดยการสัมมนาจะมี  4  ครั้ง  คือ  ในวันที่   11  
ตุลาคม   2548    เรื่อง   Livelihood   Restoration  :  Personal   and  Community  Levels  วันที่   8  
พฤศจิกายน   2548   เรื่อง  Coastline   Rehabilitation   and  Protection  :  Knowiedge   Based   
Implementation   วันที่    13  ธันวาคม   2548   เรื่อง    Integrated   Coastal  Management  :  Human  
Security  and  Sustainable  Development  และวันที่  10  มกราคม   2548  เรื่อง   Tsunami  Warning  
Program  and  Disaster  Preparedness  System 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิทยบริการ   คุณปยวรรณ   ตระกูลฤทธิ์    
โทร.   02 – 218 – 2903   โทรสาร   02 – 218 – 2907  และ  02 – 215 - 3617 
 

      30  ป  ความสัมพันธไทยจีน 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  รวมกับ  มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย  และบริษัทโตโยตา   

มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด   กําหนดจัดสัมมนาวิชาการ   เรื่อง  “30  ป  ความสัมพันธไทยจีน   :   600  ป       ซําปอกง/
เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย”  ในวันศุกรที่   25  พฤศจิกายน  2548   เวลา  08.00  -  17.00 น.  ณ  หอประชุม
กองทัพเรือ   ถนนอรุณอัมรินทร   

 ผูสนใจสํารองที่นั่งพรอมรับของที่ระลึกและหนังสือ  “พระเจากรุงสยามกับเซอรจอหนเบาวร่ิง”  ไดที่  
สํานักงานมูลนิธิโครงการตํารา ฯ   โทร.  02 – 424 – 5768   

     อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


