
 

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา     ภาควิชาศิลปะ  ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
จัดงาน “ครุศาสตรคอนเสิรต  ครั้งที่  26” 

ในวันที่  27  มกราคม   2549   เวลา   19.00  น. 
ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ซึ่งการแสดงครุศาสตรคอนเสิรตในครั้งนี้ไดกําหนดเนื้อหาของเพลงและดนตรี 
ใหสอดคลองกันทั้งทางฝายดนตรีไทยและดนตรีสากล 
โดยมีจุดมุงเนนในเรื่องของการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ   60  ป 

บทเพลงในรายการทั้งหมดเปนการเทิดพระเกียรติ 
โดยมีทั้งบทเพลงจากสังคีตกวีและบทเพลงที่ประพันธขึ้นใหม  ๆ 

ในวาระนี้โดยเฉพาะซึ่งเปนบทเพลงไพเราะมีความหมายเปนมงคล 
และใชเฉลิมฉลองในวาระตาง  ๆ 

การแสดงประกอบดวย    ระบําเบิกโรงอาศิรพาท 
Maharacha  Overture      (โหมโรงมหาราช) 

เดี่ยวเชิดนอก    ตับนิทราชาคริต  Fanfare  and   Festival  Cerebration 
และ  Les  Preludes 

 
 ขอเชิญผูสนใจรวมชมการแสดงตามวัน  และเวลาดังกลาวขางตน 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่   โทร.  02218 - 2558 

จดหมายขาวเพ่ือการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                        ฉบับที่  20/2548 
ประจําวันจันทรที่   21   พฤศจกิายน   พ.ศ. 2548 

    ครุศาสตรคอนเสิรต   ครั้งที่   26 
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 อาจารยไดรบัเลือกตั้งใหเปนผูประสานงานประจําหนวยสหกรณ 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ  อาจารยชาญวิทย   อุปยโส   ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูประสานงาน
ประจําหนวยเลือกตั้งที่  1  คณะครุศาสตร   ประจําป  2549   ของสหกรณออมทรัพย  จุฬา ฯ  
 

 หนังสือแสดงความขอบคุณ 
   สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ประจําราชอาณาจักรไทย  มีหนังสือ  แสดง

ความขอบคุณถึงคณบดี   และคณาจารย   คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   ที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษาลาวจากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวจํานวน    5   คน    ที่มาศึกษาตอระดับปริญญาโทที่คณะ
ครุศาสตร  จุฬา ฯ  คือ   

1.  นางนุตตา   สมสนิด           สาขาประถมศึกษา  
2.  นางพิมพา   เผยเทพ        สาขามัธยมศึกษา     วิชาสังคมศึกษา 
3.  นายแกวพา   สุวันนนะสี      สาขามัธยมศึกษา     วิชาชีววิทยา  
4.  นายแสงจัน   พูมสะหวัน      สาขามัธยมศึกษา     วิชาเคมีศาสตร 
5.  นายทะนงสักด   ชัยชนะปญญา       สาขามัธยมศึกษา     วิชาเคมี - ชีววิทยา 

 
      โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  จังหวัดอุบลราชธานี   มีหนังสือขอบคุณคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ในโอกาส 
ที่ไดไปเย่ียมชมโรงเรียนดังกลาวตามโครงการวิจัยปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน (วพร.)   พรอมทั้งบริจาคเงิน 
เพื่อสมทบการพัฒนาโรงเรียนเปนเงิน  5,000  บาท 
               

 คณะครุศาสตรตอนรับนักการศึกษาตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   11  พฤศจิกายน   2548  เวลา  09.00  น.  ณ หองประชุมคณบดี     คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์    

ศิริบรรณพิทักษ)   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน    (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)    รองคณบดีดานวิรัชกิจ
และกิจการพิเศษ    (ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  ชื่นชนก    โควินท)     ผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภัสรา  ชินวรรโณ)    หัวหนาภาควิชานโยบายการจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา    
(รองศาสตราจารย  ดร.ชนิตา  รักษพลเมือง)   หัวหนาภาควิชาหลักสูตร   การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา    (ผูชวย
ศาสตราจารย   พิมพันธ    เดชะคุปต)   รองศาสตราจารย  อมรา   รอดดารา   และอาจารย  ดร.  รัชนีกร   หงสพนัส     ใหการ
ตอนรับ  Prof.  Toh  Swee - Hin ผูอํานวยการ  Multi – Faith  Center,  Griffith  University    ประเทศออสเตรเลีย   ใน
โอกาสที่มาปรึกษาหารือการกอตั้ง  UNESCO  Chair/UNITWIN  ดาน  Culture  of   Peace &  Inter - Faith   Dialogue 
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    ผลงานวิจัยของครุศาสตร จุฬา ฯ พบตองพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชนไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รองศาสตราจารย ดร. สุวิมล วองวาณิช   ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน
ไทย เปดเผยวาตามที่คณะครุศาสตร จุฬาฯ ไดรับทุนวิจัยจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)  
ดําเนินการวิจัยในโครงการวิจัยเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย  โดยมีโรงเรียนนํารองอยูในเขตกรุงเทพมหานคร   
จํานวน  25  โรงเรียนจาก  4  สังกัด  ประกอบดวย  โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  จํานวน  6  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดชางเหล็ก  
โรงเรียนสายน้ําทิพย   โรงเรียนบางบัว   โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) โรงเรียนฤทธิณรงครอน  และโรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม   โรงเรียนสังกัด สช. จํานวน  8  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  สีลม   
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย   โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนภิเษก   โรงเรียนเกษมพิทยา  โรงเรียนอุดมศึกษา  โรงเรียนอนุบาล
อรณิชชา  และโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ  (SBAC)  โรงเรียนสังกัด กทม.  จํานวน 9  โรงเรยีน    คือ โรงเรียนวัดคลองเตย  
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน   โรงเรียนวัดปทุมคงคา  โรงเรียนพกระยามนธาตุราชศรีพิจิตร   โรงเรียนวัดชัยมงคล  โรงเรียนวัด
เศวตฉัตร  โรงเรียนบางนานอก  โรงเรียนผองพลอยอนุสรณ  และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ  และโรงเรียนสังกัด  สกอ.  
จํานวน 2  โรงเรียน  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม  และฝายมัธยม  นั้น  จากการประชุมปฏิบัติการ
ระดมความคิดเห็นผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียนนํารอง จํานวน 100 คน  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2548  ซึ่งมี นางสาว
นราทิพย  พุมทรัพย  ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม  เปนประธาน   ผลการประชุมไดขอตกลงวาจะมีการพัฒนาคุณธรรมเด็ก
และเยาวชนไทย  3   ดาน   คือ   ดานคุณธรรม  ดานสังคม    และดานการเรียนรู    
 

   แนวปฏบัิติเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการตางประเทศ 
 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   แจงวา   เนื่องจากขณะนี้บุคลากรขออนุมัติลาไปราชการ  ณ  ตางประเทศ  เชน   
 ลาไปประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมาก   เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่   
ขอใหหนวยงานระบุวันประชุมและวันที่ขออนุมัติลาไปประชุมใหชัดเจนในบันทึกตามความเปนจริง   หากลาเกินจากนั้น 
ขอใหใชเปนวันลากิจ    ลาพักผอน   หรือชี้แจงเหตุผลความจําเปนเพิ่มเติม       
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   ผลการพิจารณาทุนเพื่อการวิจยั 
 คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร  เงินทุนเพื่อการวิจัย 
ปงบประมาณ   2549  (ครั้งที่  1)   โดยอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตนแบบ 
สูอุตสาหกรรมและการพาณิชย  เรื่อง  “การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศการบริหารภาควิชาแบบเนนผลผลิต”  
จํานวน  151,000  บาท  มีรองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ  และรองศาสตราจารย  ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง  
เปนที่ปรึกษา   ผูวิจัยประกอบดวย  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พันธศักดิ์  พลสารัมย   รองศาสตราจารย  ดร. จรูญศรี    
มาดิลกโกวิท  ผูชวยศาสตราจารย  มนัสวาสน   โกวิทยา   อาจารย   ดร.ปองสิน   วิเศษศิริ    อาจารย  ดร.พรทิพย    
อันทิวโรทัย   อาจารย ดร. เพิ่มเกียรติ   ขมวัฒนา  และอาจารย  ดร.อุบลวรรณ   หงสวิทยากร 
 

   ทุนสนับสนุนโครงการตาง ๆ   
คณะครุศาสตรไดจัดสรรงบประมาณกองทุนคณะครุศาสตรเพื่อจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยตาง ๆ   ดังนี้   
1.  โครงการวิจัยเอกสารแกคณาจารย    ปงบประมาณ   พ.ศ.  2549   จํานวน   150,000   บาท   โดยขอบเขต

เรื่องที่สนับสนุนจะเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   การประเมินการเรียนรูในแนวใหม  การพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน   ภูมิปญญาทองถิ่นในการศึกษา   การวิจัยชั้นเรียน    การประกันคุณภาพ    การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน   เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การอุดมศึกษา  การศึกษาทางเลือก  และหัวขออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา 

โดยลักษณะของงานเปนงานคนควาวิเคราะหตีความเอกสารในหัวขอเรื่องที่วิจัยแลวเสนอเปนแนวทางปฏิบัติที่ผูอื่น
สามารถนําไปปฏิบัติไดเอง  (และสามารถพัฒนาตอเปนคูมือในการฝกอบรมได)  ซึ่งจะไดเปนผลงานคนควาไมต่ํากวา   50  หนา  
โดยมีวงเงินสนับสนุนโครงการละไมเกิน  50,000  บาท   จํานวน  3  ทุน   

2.  โครงการวิจัยทั่วไป    โครงการวิจัยของหนวยงาน   โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ตนแบบสูอุตสาหกรรมและการพาณิชย   จํานวน   1,000,000   บาท  ดังนี ้

-  โครงการวิจัยทั่วไป  โดยไมจํากัดหัวขอ  โครงการละไมเกิน   50,000  บาท    
-  โครงการวิจัยของหนวยงาน  โครงการละไมเกิน  150,000  บาท    
-  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตนแบบสูอุตสาหกรรมและการพาณิชย  โครงการละไมเกิน    
   200,000  บาท 

โดยเงินทุนจัดสรรเปน  3   สวนคือ    1.  เงินทุนดําเนินการวิจัย       พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ    
2. เงินสมนาคุณอาจารยที่ปรึกษา  หากผูวิจัยตองการที่ปรึกษาในการทํางานวิจัยคณะครุศาสตรจะจัดสรรเงินสมนาคุณ
ใหแกอาจารยที่ปรึกษาโครงการละ   2,000  บาท  และ   3. เงินสมนาคุณผูวิจัย   หากผูวิจัยสามารถทํางานเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา  คณะครุศาสตรจะจัดสรรเงินสมนาคุณแกผูวิจัย   ประมาณ  10  -  12%  ของเงินทุนดําเนินการวิจัย
ที่ไดรับ 
 คณาจารยผูสนใจติดตอขอแบบฟอรมและสงโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนไดที่งานวิจัยและบริการ
วิชาการ อาคาร  3  ช้ัน  2  ตั้งแตบัดนี้ – 28  พฤศจิกายน  2548  โทรศัพท/โทรสาร 02-218-2550  หรือที่  
www.edu.chula.ac.th 
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 ยอดเงินทําบญุกฐินสามัคคี  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
ตามที่คณะครุศาสตรจัดงานทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดโขด  (ทิมธาราม)   จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 13  

พฤศจิกายน  2548  นั้น   มียอดเงินทําบุญทั้งส้ิน  เปนเงิน   459,443.25  บาท  โดย ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ/
สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  เปนเงิน  64,702.50  บาท   โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝายประถม  เปนเงิน  203,481.75  
บาท  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝายมัธยม  เปนเงิน  40,850.75  บาท  สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
เปนเงิน  29,300.00 บาท  สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ  เปนเงิน  10,000.00  บาท     ชาวจังหวัดระยอง    
เปนเงิน   111,158.25  บาท   องคกฐินและบริวาร  มูลคา   35,120.00    บาท  ปจจัยใสซองถวายพระ   
เปนเงิน  8,400.00    บาท       
 คณะครุศาสตร ขอขอบคุณและอนุโมทนาแกคณาจารย    เจาหนาที่   ผูปกครอง  นิสิต นักเรียน   และผูมีจิตศรัทธา
ทุกทานมา  ณ  ที่นี้ 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 
 

 สัมมนารวม   Education   Finance   Reform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   16  พฤศจิกายน   2548  เวลา  13.00 – 17.00  น.  ณ หองประชุมนานาชาติ   405  อาคาร  3 
รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน    เปนประธานเปดการสัมมนารวมครั้งที่  8   ระหวางคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
กับ  The  Kanzai   Society  for   Education   Administration   ประเทศญี่ปุน  ในหัวขอ    Education   Finance   
Reform   โดยมีรองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชื่นชนก    โควินท)   ผูชวยคณบดี 
ดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ    (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภัสรา  ชินวรรโณ)   ใหการตอนรับ 
 

      แนะนําบุคลากรใหม 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแนะนําบุคลากรใหมที่มาปฏิบัติหนาที่ที่คณะครุศาสตร   ดังนี้    

1.   อาจารย  ดร. กมลวรรณ   ตังธนกานนท   ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
 2.   นางสาวโสรัตยา   จอมแปง        ปฏิบัติหนาที่  ณ  สํานักงานวิรัชกิจ 
 3.   นายสุกิจ    กาญจนโบษย          ปฏิบัติหนาที่  ณ  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 4.   นางสาวปลายรุง     พิศนุภูมิ      ปฏิบัติหนาที่  ณ  หนวยประชาสัมพันธ 
 5.   นางสาวมยุรา     ธาระสิทธิ์        ปฏิบัติหนาที่  ณ   ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
 6.   นางสาวพรวิไล     แสงมณี         ปฏิบัติหนาที่  ณ  หนวยการเงิน 
 

 ขยายเวลารบัสมัครงาน 
คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย    ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน   

(ธุรการ)   จํานวน  1  อัตรา   วุฒิอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา  ยกเวน
ทางการเกษตร  ศิลปะ  ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร   และมีความรู
ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร  
จุฬา ฯ    โทร.  02-218-2432-33  ตั้งแตบัดนี้  –  30   พฤศจิกายน    2548    ในวันและเวลาราชการ     
 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

 


