
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
        ฉบับที่  3/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   16  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2547 

 ดวยกรรมการประจําคณะครุศาสตร    ประเภทคณาจารยประจํา 
ไดวางลง   2  ตําแหนง   และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับจุฬา ฯ 

วาดวยการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ  จึงไดกาํหนดวันเลือกตั้ง 
ในวันที่   16   กุมภาพันธ   2547   เวลา   09.00 – 15.00 น. 

ณ   3  หนวยเลือกตั้ง  คือ   สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 

และโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 
โดยจะนับคะแนนเวลา  15.00   น. 
ณ   หองสัมมนา  1  คณะครุศาสตร 

 ในการนี้  ขอเชิญคณาจารยทุกทานเขารวมลงคะแนนเสียง 
และเปนสกัขพียานในการนับคะแนนโดยพรอมเพรียงกัน 

ขอเชิญรวมเลือกตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร 



 

 
 

 

            
 
ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดี กับผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาดา  บวรกิติวงศ   รองศาสตราจารย   

ดร. สุวิมล  วองวาณิช    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อวยพร   เรืองตระกูล   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เอมอร    
จังศิริพรปกรณ   และอาจารย  ดร. ณัฏฐภรณ    หลาวทอง   ในโอกาสไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ  :  รางวัล
ผลงานวิจัยเรื่อง  ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหมที่มีตอผูเกี่ยวของ  
และไดรวมนําเสนอนิทรรศการผลงานในวันนักประดิษฐแหงชาติ     เมื่อวันที่   2 – 3   กุมภาพันธ  2547  ณ  หองบางกอก 
คอนเวนชั่น   ศูนยการคาเซ็นทรัล  พลาซา 

  
 
  นักเรยีนไดรับรางวัล 

 
เมื่อวันจันทรที่  2  กุมภาพันธ   2547   นายวริทธิ์    ธโนปจัย   และ  นายธีระเดช  กิตติภัสสร   นักเรียนโรงเรียน

สาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม   ไดรับรางวัลจากการแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร  ณ  โรงเรียนเซนตคาเบรียล  ผลปรากฏวา
ไดรางวัลที่   2  ไดรับถวยรางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวลั  1,500   บาท  

 และนางสาวสุกุลภา    วิเศษ    นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ   ฝายมัธยม   ไดรับรางวัลผูเลนยอดเยี่ยมหญิง
จากการแขงขัน   UTCC  Indoor    Hockey   Invitation  ครั้งที่  1   ณ   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ประเภททั่วไป  
 
 
  
 ศูนยกีฬาแหงจุฬา ฯ  จัดโครงการโยคะ  ไรโรคา   รุนที่  3/2547   แกผูสนใจโดยสมัครไดตั้งแตบัดนี้ – 14  มีนาคม  
2547   ณ สนามกีฬาในรม   ชั้น   2   ศูนยกีฬาแหงจุฬา ฯ  โทร. 02 - 218 – 2874   
 

ขอแสดงความยินดี 

โยคะไรโรคา 



      
 
 

                               
       

                 
 
เมื่อวันที่  23  มกราคม  2547  เวลา  09.00 น.  ณ  หองศูนยสารนิเทศ  ภาควิชาอุดมศึกษา   คณะครุศาสตร    

จัดประชุมวิชาการเรื่อง   “วิกฤตผูนําอุดมศึกษาไทย”    เนื่องในโอกาสงานอุดมศึกษาสัมพันธ  โดยไดรับเกียรติจากนายอนันต     
อนันตกูล   ปาฐกถาพิเศษ   เรื่อง    “วิกฤตผูนําอุดมศึกษาไทย”  จากนั้นเปนการสัมมนาวิชาการ  โดย  รองศาสตราจารย  ดร. 
ไพฑูรย   สินลารัตน  รองศาสตราจารย   ดร. พรชุลี   อาชวอํารุง  รองศาสตราจารย  ดร.โฆสิต   อินทวงศ  รองศาสตราจารย  
ดร. ประกอบ   คุปรัตน  ดําเนินการอภิปรายโดย   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พันธศักดิ์   พลสารัมย   จากนั้นเปนกิจกรรมกลุม
สัมพันธ  โดยการแสดงของทั้ง   3  สถาบัน   ไดแก   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  

วิกฤติผูนําอุดมศึกษาไทย 



   ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุน 
 
 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ    แจงวา   ตามที่คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   ไดจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ
ครุศาสตร  นั้น    ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร  ปงบประมาณ   2547   (ครั้งที่  1)  ได
อนุมัติจัดสรรทุน   6  โครงการ  คือ    1. โครงการวิจัยเรื่อง   ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาในคณะ
ครุศาสตร   จุฬา ฯ   จํานวนเงินทุน   110,000   บาท   รองศาสตราจารย   ดร.  ศิริชัย    กาญจนวาสี   รองศาสตราจารย  
ดร. ศิริเดช  สุชีวะ  และผูชวยศาสตราจารย  ดร.ดวงกมล   ไตรวิจิตรคุณ   เปนผูดําเนินการวิจัย   2.  โครงการวิจัยเรื่อง   
การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2544   จํานวนเงินทุน   95,000  บาท   รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน    ผูชวยศาสตราจารย  ดร.
เอมอร    จังศิริพรปกรณ  อาจารยกมลรัตน   แดงสวาง  และ อาจารย  ดร. วรรณี   แกมเกตุ   เปนผูดําเนินการวิจัย   3.  
โครงการวิจัยเรื่อง   การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติการวิชาชีพครูของนิสิตสาขามัธยมศึกษาของคณะครุศาสตร    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ตามการรับรูของนิสิตและอาจารยนิเทศก   จํานวนเงินทุน   30,000  บาท   ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. สมยศ    ชิดมงคล   รองศาสตราจารย  ไขสิริ    ปราโมช  ณ  อยุธยา   ผูชวยศาสตราจารย  มณทิรา   ลํ่าซํา   
ผูชวยศาสตราจารย  กันต    อัญชันภาติ   ผูชวยศาสตราจารย  อมรา  รอดดารา  ผูชวยศาสตราจารย    พันธุทิพา    หลาบเลิศบุญ     
ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  สุมาลี   ชิโนกุล    ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  จันทรทรงกลด    คชเสนี   สุทธิพิบูลย    อาจารย    กัลยา   
ปริปญญาพร    อาจารย  ดร.  มณีรัตน    ธารพิชญประเสริฐ     และอาจารย  ดร.  พรทิพย   อันทิวโรทัย    เปน
ผูดําเนินการวิจัย   4.  โครงการวิจัยเรื่อง   การวินิจฉัยขอผิดพลาดทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา   ปที่   2   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จํานวนเงินทุน   7,000  บาท   อาจารย  จงกล  ทําสวน   
เปนผูดําเนินการวิจัย   5.  โครงการวิจัยเรื่อง   กระหนกหรือลายไทยในงานออกแบบสิ่งพิมพ  :  กรณีศึกษา
ประวัติศาสตรการออกแบบสมัยรัชกาลที่   5   จํานวนเงินทุน  39,000  บาท   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  สันติ   คุณประเสริฐ    
เปนผูดําเนินการวิจัย   และ  6.  โครงการวิจัยเรื่อง   การศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะในการสอนภาษาเยอรมันที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ของนิสิตสาขามัธยมศึกษา  วิชาเอกภาษาเยอรมัน  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   ปการศึกษา  2546   :   พหุกรณีศึกษา    จํานวนเงินทุน   15,000     บาท     อาจารย   กัลยา    ปริปญญาพร   
เปนผูดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 ศูนยทดสอบทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จัดสอบวิชาทั่วไป  หรือวิชา   GREAT  (Graduate  Education  
Admission  Test)    เพื่อประเมินความรูความสามารถพื้นฐานของผูที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   จํานวน  2  วิชา  ดังนี้ 

1.  วิชาความถนัดทางวิชาการ   หรือ   GREAT -  S   สําหรับผูที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
มหาบัณฑิต  และระดับดุษฎีบัณฑิต 

2.   วิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย  หรือ   GREAT – R   สําหรับผูที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎี
บัณฑิต 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัครไดที่   ศูนยทดสอบทางการศึกษา  คณะครุศาสตร   โทร. 02-218-2546   
ตั้งแตบัดนี้ – วันที่  24  เมษายน   2547 

ศูนยทดสอบทางการศกึษา  คณะครศุาสตร  
จัดสอบวิชาทั่วไป 



 
      
 

             
 

                         
 
      เมื่อวันที่   22   มกราคม  2547  เวลา  09.00  น. ณ  หอง  405  ฝายวิเทศสัมพันธ  จัดบรรยายพิเศษและฝกปฏิบัติการ  
เรื่อง   Educational   Trends  in  the  U.S.”  โดยมี  Dr. John  Cogan,   Dr. Gerry  Fry,  Dr.  Fred   Finley  และ   
Dr. Michael   Hartoonian    เปนวิทยากร 
 
 
 

คณะครุศาสตรจัดบรรยายพิเศษ 



   ชาวครุศาสตรรวมพิธีเปด  -  ปด   กฬีาบุคลากร   
   ครั้งที่   26   มีสทิธิล์ุนทอง 
 

            รองคณบดีฝายบริหาร   (รองศาสตราจารย  สุกัญญา   โฆวิไลกูล)   เปดเผยวา    จากที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดกีฬา
บุคลากรขึ้นในทุกป  และปนี้จะจัดขึ้นในวันที่  20  กุมภาพันธ - 12  มีนาคม  2547   นั้น   คณะครุศาสตรขอเชิญชวนคณาจารย
และเจาหนาที่   รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขันกีฬา ฯ  ในวันที่  20  กุมภาพันธ  2547  ตั้งแตเวลา  14.00  
น.  โดยพบกันที่   อาคาร  3   ซึ่งในปนี้นอกจากจะมีเส้ือกีฬาสวยแลว   คณะครุศาสตรจะแจกคูปองสําหรับผูรวมพิธีเปดและปด    
เพ่ือชิงโชคลุนทองดวยโดยมีกติกางาย ๆ  เพียงรวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดทานก็สามารถรับคูปองเพื่อชิงโชคทองได 
และหากตองการมีสิทธิลุนมากกวานี้  เพียงแตทานรวมเปนกองเชียรและรวมซอมรองเพลงเชียรทานมีสิทธิรับคูปอง 
ในการซอมรองเพลงเชียรครั้งละ  1  ใบ   โดยสิทธิ์ลุนทองครั้งนี้จะจับสลากผูโชคดีในพิธีปดกีฬาบุคลากร 

ชนิดกีฬา วันรับสมัคร ผูประสานงาน วันแขงขัน สถานที่แขงขัน 

1.  กอลฟ   23 - 27  ก.พ. รศ.วิสนศักดิ์   อวมเพ็ง 9   มี.ค. เลควูด   (บางนา - ตราด) 

2.  กรีฑา   4 - 24  ก.พ. อ.นิพนธ  จันทรมณี    27   ก.พ. สนามกีฬาจุฬา ฯ  

3.  กีฬาทางน้ํา   16 - 27  ก.พ. อ.วิเชียร  หรรษานิมิตกุล,   อ. ณัฐพร  สุดดี 3 - 4   มี.ค.  สระวายน้ํา  25  เมตร 

4.  ตะกรอ  4 - 19  ก.พ.   นายอุทิศ   ทองคํา    23 ก.พ. - 4  มี.ค. สนามกีฬาในรม  (สนามแบด) 
5.  เทนนิส 9 - 13  ก.พ. รศ.ศุภฤกษ  ม่ันใจตน   19 - 22   ก.พ.  สนามเทนนิส 

6.  เทเบิลเทนนิส  6 - 16  ก.พ.     อ. ยุรวัฒน    คลายมงคล 25 ก.พ. - 3  มี.ค. สนามกีฬาในรม 

7.  แบดมินตัน  4 - 6   ก.พ. นายวีระวัฒน   อหันทริก  11 - 25  ก.พ. สนามกีฬาในรม 
8.  บิลเลียดและ 
    สนุกเกอร  4 - 12  ก.พ.   นายไชยา   ลิขิตสารวิทย   21 - 22 ก.พ. พบเพื่อน  สนุกเกอรคลับ 

9.   โบวล่ิง   5 - 23  ก.พ. รศ.  ดร.  บุญมี   เณรยอด    29 ก.พ., 6 มี.ค. 
สนาม  PS   BOWL    
เดอะมอลล  ทาพระ 

10.  เปตอง   4 - 6  ก.พ.     นายสัมฤทธิ์   ศรีโพธิ์งาม 10 ก.พ. -11 มี.ค. สนามเปตอง 

11.  ฟุตบอล  5 - 12  ก.พ. 
อ. อิทธิพงศ    กฤษดากร   ณ   อยุธยา   

นายสมบูรณชัย   ชูสระนอย 16 ก.พ. -11 มี.ค. สนามกีฬาจุฬา ฯ  

12.  หมากกระดาน   4 - 12   ก.พ.   นายอํานวย   ธรรมธร   10 ก.พ.-11 มี.ค. ใตอัฒจันทรสนามกีฬาจุฬา ฯ  

13.  กีฬาฮาเฮ 4 ก.พ.-4 มี.ค. 
ผศ. สุกรี วัชรพรรณ, นางพรทิพย  คงสุคน 

นายสมชาย  เบญจพล 12  มี.ค. สนามกีฬา ฯ  

14.  วอลเลยบอล  8 - 18  ก.พ. อ. ชาญวิทย   อุปยโส    26 ก.พ. - 11มี.ค. สนามกีฬาในรม 
 
หมายเหต ุ  :   กีฬาฮาเฮ  มีทั้งหมด   7  ชนิดกีฬา   คือ   วิ่งผลัดสวมกระสอบ   ลิงอุมแตง   สามขาพาเพลิน   สองหัวสามัคคี    
                       ชักเยอ   เรือบก    และพรมวิเศษ 



 
 
 
 

                               
 

   
  

เมื่อวันที่    23  มกราคม  2547  เวลา  08.00 น.   ณ  หอง  501  อาคาร  3   ฝายวิชาการ  คณะครุศาสตร  จัด
โครงการประชุมอาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย  
สินลารัตน)   เปนประธานในพิธีเปด  จากนั้นเปนการอภิปรายเรื่อง   “งานอาจารยที่ปรึกษา”    โดย  รองศาสตราจารย  ดร. 
จันทรเพ็ญ   เชื้อพานิช   รองศาสตราจารย   อารณี  อึ้งภากรณ    ผูชวยศาสตราจารย   เพียงใจ  ศุขโรจน  และผูชวย
ศาสตราจารย  ดร. สุลักษณ   ศรีบุรี   อภิปรายเร่ือง  “การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษากับกรณีการฟองรองศาล
รัฐธรรมนูญและศาลปกครอง”   โดย  นายชูชัย    งามวสุลักษณ   และการบรรยายเรื่อง  “การปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 
กับกฎหมายปกครอง”  โดย  อาจารย ณรงคเดช    สรุโฆษิต 

คณะครุศาสตรจัดประชุมอาจารยที่ปรกึษานสิิต 
ระดับปริญญาบัณฑิต 



 

 
 
รับสมัครงาน 

 
คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   (หมวดเงินอุดหนุน)   

ตําแหนงอาจารย  ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   วุฒิปริญญาโททางการศึกษา     มีประสบการณทางดานการสอน
ภาษาอังกฤษ     1 ตําแหนง  และวุฒิปริญญาโททางการศึกษา     มีประสบการณทางดานการสอนคณิตศาสตร  ระดับ  
ประถมศึกษา  1   ตําแหนง 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยการเจาหนาที่    สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ  
โทร. 0 - 2218 - 2433  ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  –  27    กุมภาพันธ   2547 
 
 
 ดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหนิสิตแสดงความสามารถและแสดงผลงานทั้งทางดานวิชาการ   
กีฬา   สังคมและการบําเพ็ญประโยชน   โดยเขารวมการประกวดหรือการแขงขันที่จัดโดยหนวยงานและองคกรเอกชนภายนอก  
ทั้งนี้  เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสเรียนรู   พัฒนาตนเองและสรางสรรคผลงาน   อันจะชวยสงเสริมใหนิสิตไดมีประสบการณทาง
วิชาการและทางสังคมเพิ่มขึ้น  และจากนโยบายที่สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรมตาง ๆ   ดังกลาว   ปรากฏวามีนิสิตจํานวน
หนึ่งไดสมัครเขารวมการประกวดและการแขงขันตาง  ๆ  ทั้งที่สมัครดวยตนเองและที่สมัครในนามของมหาวิทยาลัย  และได
แสดงถึงความรูความสามารถ  จนไดรับรางวัล  หรือไดรับการคัดเลือกยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชนไทยนับเปนความ
ภาคภูมิใจของนิสิต    และไดมีสวนในการนําชื่อเสียงสูจุฬา ฯ    ซึ่งในปการศึกษา   2546    มีนิสิตคณะครุศาสตรที่ไดนํา
ชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัย   ซึ่งมีผลงานที่สํานักงานนิสิตสัมพันธพิจารณาคัดเลือกประกาศยกยองเปนนิสิตที่นําชื่อเสียงสูจุฬา  ฯ    
โดยแบงเกณฑการพิจารณาจากดานวิชาการ   ดานกีฬา  และดานสังคม/การบําเพ็ญประโยชน   ดังนี้ 
 1.  นายวรัญู  ศิริเคารพ   นิสิตปริญญาตรี     ภาควิชาศิลปศึกษา    ไดรับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑยอด
เยี่ยม  และรางวัล  People’s   Award   2003  จากการประกวดผลงานนักออกแบบรุนใหม  “Young  Designer  Award”    
ที่จัดโดยนิตยสาร  Elle  และบริษัท   Propaganda  จํากัด    

2.  นายปองพล   นาคสินธุ  นิสิตปริญญาตรี    ภาควิชาศิลปศึกษา   ไดรับรางวัลดีเดน  (ประจําภาคเหนือ)   
จากโครงการประกวดภาพถายสําหรับนักเรียน  นิสิต   และนักศึกษา  ประจําป   2546   จากการจัดประกวดโดย  มูลนิธิ 
ฌองเอมิลการโรช  

3.  นายพงศธร  แกวงาม  นิสิตปริญญาตรี  ภาควิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่   4   จากการจัดประกวดโดยสมาคมนิสิตเกาจุฬา  ฯ   

4.  น.ส. สุพิชา   พลายพลอยรัตน   นิสิตปริญญาตรี   ภาควิชาประถมศึกษา   ไดรับรางวัลเหรียญทอง   
ครอสเวิรด  ประเภททีมหญิง   เหรียญทองแดง  ครอสเวิรด  ประเภทบุคคลหญิง  จากกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย  ครั้งที่  31  “ทองกวาวเกมส”  จัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

5.  นายนิธิพงศ   กิมาวหา    นิสิตปริญญาโท   ภาควิชาพลศึกษา    ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  รักบ้ีฟุตบอล   
ประเภท 7  คน  จากกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  ครั้งที่  31  “ทองกวาวเกมส”  จัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

ประกาศยกยองนิสิตที่นําชื่อเสียงสูมหาวิทยาลยั 



 

ทั้งนี้      มหาวิทยาลัยไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอขอบคุณแกนิสิตดังกลาว   เมื่อวันที่   27  มกราคม   
2547   เวลา  17.00 – 20.30  น.  ณ  สนามหญาขางเรือนจุฬานฤมิต 
 
  อาจารยไดรับทุนใหดําเนินการวิจยั 
  และพัฒนาจากแหลงทนุภายนอก 
 
 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับทุนในการดําเนินงานโครงการวิจัย  ดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม  และคณะ (ประกอบดวยคณาจารยจากจุฬา ฯ  5  คน คือ 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย   ผูชวยศาสตราจารย   ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ   ดร.อภิภา   ปรัชญพฤทธิ์  
ดร.ณัฏฐภรณ  หลาวทอง    ดร.  ชยาพิมพ   อุสาโห   คณาจารยจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค  5 คน  คณาจารยจากสถาบัน
ราชภัฎ 5 คน  ศึกษานิเทศก 7 คน  และนักวิจัย 4 คน คือ นางสาวศาลินา  บุญเกื้อ   นางสาวนันทกาญจน  ชินประหัษฐ   
นางสาวเพียงอาภา  แดงสระนอย และนางสาวรัฐกานต  พลโลหะ)   ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก  Copenhagen 
Development Consulting AS (CDC)  ใหดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง  Action Research on Environmental Education 
Experience for Reflective Practitioner Development  โดยไดแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะที่  1  เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 2546    ไดรับงบประมาณ  4,492,543 บาท 
 ระยะที่  2  เดือนธันวาคม 2546 – เดือนมกราคม 2547 ไดรับงบประมาณ  2,255,636 บาท 
 ระยะที่  3  เดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม 2547    ไดรับงบประมาณ  3,325,830 บาท 
ขณะนี้การดําเนินงานระยะที่ 1 และ 2  ไดผานไปเรียบรอยแลว และกําลังดําเนินงานในระยะที่ 3 
     ในการดําเนินโครงการครั้งนี้ จะชวยใหคนพบแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาครูส่ิงแวดลอมศึกษาดวยการวิจัย
ปฏิบัติการ  ทั้งจะชวยใหเกิดเครือขายครูส่ิงแวดลอมศึกษานักวิจัยใน 46 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด  นอกจากนี้คณะครุศาสตรจะ
ไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ   ประมาณ  911,675 บาท  (เกาแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
 
 -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  ไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกใหดําเนินการวิจัย  2  
โครงการดังนี้ 

1.  ไดรับทุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ใหดําเนินงานโครงการวิจัยการศึกษาแปดประเทศ  
เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมและการบํารุงรักษาครูคุณภาพ   เปนเงินจํานวน  486,000  บาท  มีกําหนดระยะเวลา 1 ป 
11 เดือน  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546 – เดือนตุลาคม 2548   

2. ไดรับทุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใหดําเนินงานโครงการวิจัย สถานภาพของแผน 
ดานการศึกษา เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานภาพของแผนดานการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน 
ทั้งระบบ รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของประเทศ  เปน
เงินจํานวน  450,000 บาท  (ส่ีแสนหาหมื่นบาทถวน)  มีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – กรกฎาคม  2547  
       ในการดําเนินโครงการทั้งสองนี้ คณะครุศาสตรจะไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ  ประมาณ   93,600   บาท   
 
 
 



 

 

 
 

 
ขาวคราวโครงการศึกษาพเิศษ 
รร.สาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม 
 
 อาจารย  สมศรี   ตรีทิเพนทร    แจงวานายกฤษฎา   ลิมปพัทธิ์     นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  นักเรียน
ในโครงการศึกษาพิเศษ  มีจดหมายเขียนมาดวยความระลึกถึงอาจารยและเพื่อน ๆ  ที่โรงเรียน   โดยเลาถึงความเปนอยูชีวิต 
ในตางแดน  และการเรียน 
 
 
 
 คณะธุรกิจการเกษตร   มหาวิทยาลัยแมโจ    ขอเชิญชวนคณาจารยสงผลงานประเภทบทความเชิงวิชาการ  และ/
หรือ บทความจากงานวิจัย  เพื่อเผยแพรในวารสารการวิจัยและการพัฒนา  คณะธุรกิจการเกษตร  ซึ่งเปนวารสารที่เผยแพร
งานวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะ  โดยจะออกเผยแพรปละ  2  ฉบับ  (ม.ค. – มิ.ย.  และ  ก.ค. – ธ.ค.)   รวมทั้ง 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ    ตลอดจนแสดงความคิดเห็นทางวิชาการดานสังคมศาสตร   และมนุษยศาสตร     
โดยสงตนฉบับไดภายในวันที่  31  มีนาคม  2547    ไดที่  คณะธุรกิจการเกษตร   มหาวิทยาลัยแมโจ   ตําบลหนองหาร   
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม   50290   หรือโทร. 0-5387-3274 
     
 
 
 ราชบัณฑิตยสถาน   ในพระบรมมหาราชวัง  ไดจัดทําหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  คือ  ซีดีรอม  ศัพทบัญญัติ  
อังกฤษ – ไทย   ไทย – อังกฤษ  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  รุน  1.1   เพื่อเผยแพรและจําหนายในราคาแผนละ  120   บาท  
โดยรวมศัพทบัญญัติ  29  สาขาวิชา  จํานวนกวา   86,000  ศัพท   
 ผูสนใจส่ังซื้อไดที่ราชบัณฑิตยสถานในพระบรมมหาราชวัง  ถนนหนาพระลาน กรุงเทพ ฯ  10200   
โทร. 02-222-1213  ตอ  113  (หองจําหนายหนังสือ)  หรือที่  www.RoyIn.go.th 
 
   การเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
 
 กระทรวงการคลังแจงวา  เพื่อใหการถือปฏิบัติในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินคาโดยสารเครื่องบินเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมถือปฏิบัติดังนี้ 

1. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   
1.1   กรณีซื้อกับบริษัท  การบินไทย จํากัด  (มหาชน) 

          ใหสวนราชการซื้อดวยเงินสดหรือมีหนังสือใหบริษัท  ฯ  ออกบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหกอนและให
ชําระเงินใหแกบริษัท  ฯ  เมื่อไดรับการแจงชําระหนี้  โดยใหมีหนังสือยืนยันรายชื่อผูเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการ  ระบุ

ขอเชิญสงบทความ 

ขอเชิญซ้ือซีดีรอม 



“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

เที่ยวบินและเสนทางที่จะเดินทางไปราชการใหชัดเจน  ซึ่งสวนราชการจะไดรับสวนลดคาใชจายในอัตรารอยละ  5 ของราคา
หนาบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 

1.2 กรณีซื้อกับบริษัทตัวแทนจําหนาย 
กรณีที่บริษัทตัวแทนจําหนายใหบริการสวนลดคาบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและบริการ 

นําสงบัตรโดยสารเครื่องบินใหถึงที่ทําการของสวนราชการ  ใหสวนราชการซื้อกับตัวแทนจําหนายที่ใหบริการดังกลาวได  โดย
ใหเปรียบเทียบภาระคาใชจายที่ประหยัดได  และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการไดรับเปนหลัก 

2. หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
2.1 กรณีที่สวนราชการมีหนังสือใหบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนายออกบัตรโดยสารใหกอน   

เมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้จากบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย  ใหใชใบแจงหนี้ของบริษัทเปนหลักฐาน
ในการเบิกเงินโดยไมตองรอใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินจากผูเดินทาง 

2.2 กรณีที่จายเปนเงินสด  และขอเบิกเงินจากทางราชการภายหลัง  ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตร 
โดยสารเครื่องบินเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน  

2.3 กรณีที่ใบเสร็จรับเงินหรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินที่ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการหรือ 
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหทางราชการและไดรับสิทธิเบิกคาโดยสารเครื่องบินตามระเบียบของทางราชการสูญหาย   
หรือไมสามารถนํามาเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินจากทางราชการไดใหถือปฏิบัติดังนี้  

(1)   ประสานงานกับบริษัทสายการบินหรือบริษัทตัวแทนจําหนาย (กรณีซื้อบัตรผานบริษัท 
ตัวแทนจําหนาย)   ที่ใหบริการออกบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อขอสําเนา  หรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือบัตรโดยสารเครื่องบิน   
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  และใชเอกสารดังกลาว  พรอมคํารับรองจากผูเดินทางไปราชการวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิก
เงินจากทางราชการ  แมหากคนพบในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกเงินกับทางราชการอีก   เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน 
   (2)   กรณีที่ไมสามารถขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือบัตรโดยสารเครื่องบินตามขอ   
2.3  (1)  ใหผูเดินทางทําหนังสือรับรองการจายเงิน  โดยชี้แจงสาเหตุที่ใบเสร็จรับเงินหรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินสูญหาย  
และไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารนั้นได  พรอมทั้งใหผูเดินทางทําคํารับรองวา  ยังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินหรือกากบัตร
โดยสารเครื่องบินฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ  แมถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก  เสนอตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป   สําหรับสวนราชการสวนกลาง  หรือผูวาราชการจังหวัด   สําหรับสวน
ราชการภูมิภาคแลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาอนุมัติ    และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลวก็ใหใชเอกสารดังกลาวเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได  
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