
             กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ประชุมอาจารยนิเทศก  และปฐมนิเทศนิสิตปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา  
 

                     
 

  เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.   ณ หองประชุม ๑๐๑   อาคาร

ประชุมสุข  อาชวอํารุง   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธีเปด

การประชุมอาจารยนิเทศ และปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาตน ป

การศึกษา ๒๕๕๑  โดยมอบเกียรติบัตรนิสิตสอนดีเดน และสื่อการสอนดีเดนวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๐   และไดกลาวแสดงความยินดีกับนิสิตที่ไดรับรางวัลดังกลาว  

ความวา นิสิตรุนนี้เปนรุนบุกเบิกเพราะเปนนิสิตที่เรียนหลักสูตร ๕ ปรุนแรก   สาเหตุที่ตองมีการจัด

หลักสูตร ๕ ป นั้น เปนสวนหนึ่งที่ตองการยกระดับวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง จากขอมูลเชิงประจักษ

พบวาคุณภาพการศึกษายังต่ําโดยเทียบจากคะแนนสอบ O – net ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๕๐ %  

ดังนั้น แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาครูจึงเปนปจจัยที่สําคัญโดยจะตองมีการพัฒนาครูทั้งครู

ประจําการและครูกอนประจําการควบคูกันไป  สําหรับหลักสูตร ๕ ป นับวาเปนหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน

หนัก  นอกจากจะตองเรียนใหครบหนวยกิตแลว ยังตองมีการสอนในสถานศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ใน

อนาคตอาจมีการปรับหลักสูตรโดยเพิ่มหนวยกิตแตละรายวิชาเพื่อใหวิชาเรียนนอยลง  นอกจากนั้น

คณบดียังไดกลาวถึงแหลงงานที่จะรับผูที่จบการศึกษาทางครุศาสตรโดยไมจําเปนตองรับผูที่จบ

การศึกษาหลักสูตร ๕ ป หรือตองมีใบประกอบวิชาชีพครู   เชน พิพิธภัณฑการศึกษาวิทยาศาสตร  ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน  ธุรกิจ อุตสาหกรรม  ทั้งนี้อาจตองฟนหลักสูตร ๔ ปข้ึนมาใหมเพื่อรองรับแหลง

      ฉบับที่  ๑๗  ประจําสัปดาหที่  ๒  วันจันทรที่  ๑๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

งานเหลานี้ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดมีทางเลือกดวย   อยางไรก็ตามคณบดีไดฝากวาการทํา

หนาที่ของนิสิตขอใหทุกคนทําหนาที่ใหเต็มที่เหมือนครูคนหนึ่ง  ถาหากทําหนาที่ไดดีแลว ก็จะมีผลถึง

การมีโอกาสไดงานในอนาคตดวย    

 

 

                   
  
 
หลังพิธีเปด รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต) ให 

ขอคิดและขอเสนอแนะการนิเทศ (คร้ังที๑่)  วิชา ๒๗ ๑๖๔๐๐ ประสบการณวิชาชพีครู  และ  (คร้ังที่ ๒) 

วิชา ๒๗ ๑๖๔๘๓ ปฏิบัติการวิชาชพีครู   ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

   

                            
 

                  และมีการชี้แจงเอกสารแบบประเมินตางๆ     โครงการครูสหกิจ  

                              และโครงการไตรภาคีพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ จังหวัดระยอง  

           โดย ผูอํานวยการโครงการประสานงานหลกัสูตรปริญญาบัณฑิตและปฏิบัติการวิชาชพี 

                           (ผูชวยศาสตราจารย ปนดิา  ศิริกุลวิเชฐ) 

 



 ๓

                                         
    

          การปฏบัิติตนสําหรับครูมือใหม 

                                                โดย  อาจารย พ.ต.ราเชน มีศรี 
 

                                                          
 

        การวิจัยในชั้นเรียน 

                     โดย รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ สุวรรณมรรคา 

 

                             
 

              การวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานครู 

                         โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิศรา  ชชูาติ 

 

 

 

 



 ๔

 ปฐมนิเทศนสิิตใหมระดับบัณฑิตศกึษา ปการศึกษา ๒๕๕๑  
 

                             
 

เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคาร 

ประชุมสุข  อาชวอํารุง    คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธี

ปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๑   โดยกลาวตอนรับพรอมทั้งแสดงความยินดี

ที่นิสิตทุกคนไดเขามาศึกษาตอที่คณะครุศาสตรเปนการแสดงความมุงมั่นที่จะทํางานใหแกประเทศชาติ

ทางดานการศึกษา  ปจจุบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คณะครุศาสตรก็เชนเดียวกัน  

ไมวาจะเปนดานวิชาการหรือทางดานกายภาพ   ขอใหการใชชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยเปนชวงเวลา

การเรียนรูอยางเขมขน  นอกจากการเรียนในหองเรียนแลวการเขารวมกิจกรรมภายนอกหองเรียนก็เปน

ส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะการประชุมวิชาการ   ประชุมนานาชาติ  เพราะจะเปนสวนสรางเสริมทางวิชาการ

ตอไปอยางยั่งยืน  นอกจากนี้การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเรื่องของการทําวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งที่

ผูเรียนจะตองนําความคิดทางวิชาการที่แตกตางกันของผูสอนแตละทานมาประสานความคิดใหเปน

ระบบและความคิดแนวทางเดียวกัน  

                               
 

  จากนั้น เปนการบรรยายเรื่อง “ครูแหงแผนดิน : เกียรติยศและพันธกิจของ

บัณฑิตศกึษาคณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั”  โดย ศาสตราภิชาน รองศาสตราจารย ดร.

ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา       “แนะนําระบบการศึกษาและกจิกรรมนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา”  

โดยรองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)     และรองคณบดี

ดานกิจการนสิิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา  ไลทอง)     การเสวนาเรื่อง “การเปนนสิิตระดับ



 ๕

      กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  

บัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพและมีความสุข”   โดย ประธานคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๐ (นางสาวณัฐิกา  เพง็ลี)  วาที่ดุษฎีบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๐ (นางสาวพัชรี  จันทรเพง็)     วาที่

มหาบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๕๐ (นายเฉลิมลาภ  ทองอาจ)   

 

                 
  

 รายการขับรองเพลง “จามจรีุศรีจุฬา ฯ”  โดย อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์  พริิยะพงษรัตน   

  ภาคบาย เปนการแนะนํา ภาควิชา สาขาวิชา  หลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน  

(แยกตามภาควิชา)   
 
 
 

 ผลการพจิารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ 

ครุศาสตร นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 

กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (คร้ังที่ ๔)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร

เงินทุนเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ  จํานวน ๓  โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระเบียบวินัยและ 
ทักษะวายน้ําของนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะกีฬาวายน้ําเพื่อเปนนักกีฬา ที่ใชการเรียน
แบบเรียนรวมหองเรียน”  มี อาจารยภารดี  อมรรัตนานนท    เปนผูวิจัย  และ ผูชวยศาสตราจารย

กัญญา  คงคานนท   เปนผูรวมวิจัย   จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท    

๒.   โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและการพัฒนาสื่อการสอนสําหรับครูสอน 
นาฏศิลประดับประถมศึกษา”  มี ผูชวยศาสตราจารย อรนุชา  อัฎฎวัชระ  เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน 

๓๐,๐๐๐ บาท 

๓.   โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนความพรอม และ 
คะแนนสอบวัดพื้นฐานความรูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม”  มีอาจารยศรียา  เนตรนอย เปนผูวิจัย    



 ๖

              กิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม 

อาจารยนวรัตน  สุขวัฒนาสินิทธิ์   ผูชวยศาสตราจารย ดาณาวดี  มิตรสัมพันธ   ผูชวยศาสตราจารย 

ปริมวดี  ประยูรศุข    ผูชวยศาสตราจารย สุชาดา  โกรศุภมิตร    อาจารยอนุทัย  โรจนวิภาต  

อาจารยอัญชิสา  อังคารชุน   และอาจารยสิริวรรณ  โสดา   เปนผูรวมวิจัย   จํานวนเงินทุน  ๓๐,๐๐๐  

บาท    

 
   
      

 
  โครงการศึกษาดูงานดานศลิปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม  

   

        
 

                               
 

เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) 

ไดนําคณาจารยภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ จํานวน ๓๑ คน  ไปศึกษางานการศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เฉพาะตอนกลางของประเทศ  คือเมืองเว  

ดานัง  และฮอยอัน   คณาจารยไดมีโอกาสดูการจัดการศึกษาของ College  of  Education , University 

of Hue  ที่เมืองเว   และที่เมืองดานังไดมีโอกาสดูงานที่  The  University  of  Education,  Danang  

University  และโรงเรียนสาธิต (Comprehensive School)  ของ Danang University        นอกจากนี้ยัง



 ๗

                    กิจกรรมดานบริหาร  

ไดศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมศึกษา  Tran  Cao  Van  Elementary  School และโรงเรียนมัธยมศกึษา

ตอนตน  Nguyen  Thi  Minh  Khai  Secondary  School   ซึ่งเปนโรงเรียนของรัฐที่จัดการเรียนการสอน

ไดอยางดี 

 ในดานศิลปวัฒนธรรมคณาจารยไดไปเยี่ยมชมโบราณสถานตาง ๆ ที่เมืองเว  ซึ่งไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก โดย UNESCO ไดแก พระบรมมหาราชวังสุสานของจักรพรรดิ     วัดในพุทธ

ศาสนานิกายมหายาน   ไดเยี่ยมชมเมืองเกาฮอยอัน  ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก

เชนเดียวกัน   ไดเห็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามหลังสงคราม   นอกจากนี้ยังไดชมพิพิธภัณฑจาม  (ชนชาติ

ด้ังเดิมของเวียดนาม)   ชมพิพิธภัณฑวินม็อกซึ่งแสดงวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในชวงทําสงครามกับ

สหรัฐอเมริกา   ไดสัมผัสอุโมงค  และความเปนอยูในอุโมงคซึ่งชาวเวียดนามในขณะนั้นใชหลบภัย จน

สหรัฐอเมริกาตองลาถอยออกไป 

 การศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้  นับเปนครั้งที่ ๗  ต้ังแตพ.ศ. ๒๕๔๘  

จนถึงปจจุบัน  เปนโครงการที่เปดโอกาสใหคณาจารยไดเปดโลกทัศนทางการศึกษาและมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับนักวิชาการ  คณาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ   อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาคณะครุศาสตรตอไป   
 
 

 

 

  คณะครศุาสตรใหการสนับสนุนซ้ือคอมพิวเตอร 
ตามที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC และ Notebook  

ยี่หอ Dell  จากบริษทัพ.ีพบีางแกวธุรกิจ จํากัด  ในราคาพิเศษ  และไดมีการประชาสัมพนัธเชญิชวนให

บุคลากรจองเครื่องดังกลาว  โดยเปดรับจองระหวางวนัที่ ๒๑- ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น  ณ สถานที่ตาง ๆ  ดังนี ้

  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ สถาบนัวทิยบรกิาร  

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ ศาลาพระเกี้ยว 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ คณะแพทยศาสตร 

  ทั้งนี้ บุคลากรทานใดสนใจคณะครุศาสตรจะใหการสนับสนุนโดยสามารถผอนชาํระกับ

คณะเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท  โดยสามารถทาํบันทึกขอรับการสนับสนุนและยื่นความจํานงไดที่ สํานักงาน

เลขานุการ คณะครุศาสตร  ภายในวนัที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ (ทั้งนีก้ารจองผูจองตองดําเนินการ

จองดวยตนเองตามสถานทีท่ี่ระบุ) 

 



 ๘

              นานาขาว  
 
 

  ยกฐานะศูนยบรกิารสุขภาพแหงจุฬา ฯ เปนสถานพยาบาลของทางราชการ 
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานพิธี  เปดศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี ๙  ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดยก

ฐานะหนวยอนามัยขึ้นเปนศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โดยเปดใหบริการแกนิสิต 

และบุคลากร   ณ   อาคารจามจุรี   ๙   ชั้น ๒  และเริ่มเก็บคาบริการตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑  

เปนตนไป   ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดใหศูนย ฯ ดังกลาวเปนสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ตามนัยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓  ทีผู่เขา
รับการรักษาพยาบาลสามารถนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกคารักษาพยาบาลจากทางราชการได   
 

  หนังสือเฉลิมพระเกยีรติ ฯ  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เรื่อง “แสงสูรยสองหลาจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยเทิดพระเกียรติพระเชษฐภคินีเธอ ๘๔ พรรษา”  โดยมอบใหศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนผูจัดจําหนายในราคาเลมละ ๕๐๐ บาท  (หารอยบาท)  รายไดนํา

ทูลเกลา ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ

ราชอัธยาศัยโดยไมหักคาใชจาย 

 

   คัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท 
  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนระดับ

ปริญญาโท สาขาการจัดการความขัดแยง ประจําป ๒๕๕๑  ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๑  ผูสนใจขอรับหรือดาวนโหลดใบสมัครที่ web site http://www.soc.ku.ac.th  และยื่นใบ

สมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ ชั้น ๑ อาคาร ๓  คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – 

๑๕.๐๐ น.  เวนวันหยุดราชการ    โทร. ๐๒ – ๕๖๑ ๓๔๘๐   
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