
       กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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  ประชุมอาจารยนิเทศกและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๒๐๘    อาคาร ๔ 
สํานักงานหลักสูตรและการสอน  เปดโครงการประชุมอาจารยนิเทศกและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑  โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธาน 
 ขอคิดและขอเสนอแนะการนิเทศครั้งที่ ๑  วิชา ๒๗๑๖๔๐๐  ประสบการณวิชาชีพครู  และการ
นิเทศครั้งที่ ๒  วิชา ๒๗๑๖๔๘๓  ปฏิบัติการวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาปลาย ๒๕๕๑  โดย รองคณบดี
ดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)   
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ชี้แจงเอกสารแบบประเมนิตาง ๆ  และโครงการครูสหกิจ   โดย ผูอํานวยการโครงการประสานงาน
หลักสูตรปรญิญาบัณฑิตและปฏิบัติการวิชาชีพ   (ผูชวยศาสตราจารย ปนิดา  ศริิกุลวิเชฐ) 
และการปฏิบัติตนสําหรับครูมือใหม โดย รองศาสตราจารย ดร.นอมศรี  เคท 

      ฉบับที่  ๓๙   ประจําสัปดาหที่    ๔    วันจันทรที่  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

                กิจกรรมดานบริหาร 

การจัดโครงการดงักลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยนิเทศกคณะครศุาสตรทราบนโยบายและ
การจัดการเรียนการสอน และการประเมนิผล  และความคาดหวังของคณะครุศาสตร    ไดแลกเปล่ียน
เรียนรูละวิธีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร ไดพบและใหคาํแนะนํานิสติตลอดจนนดัเวลาสงนิสิตรายงานตัว
ที่สถานศึกษา  ใหนิสิตทราบแนวทางปฏิบัตตินและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของนสิิตปฏิบัติการวิชาชีพ   
เพื่อประกาศเกียรติคณุนิสิตที่ไดปฏิบัติการสอนดีเดน และนิสติผูผลิตและใชสื่อการเรียนรูดเีดน   

 
 

 
 

   งานทําบุญอาคาร ๒  กอนการรื้อถอน เพื่อสรางอาคารเฉลิมพระเกียรตพิระม่ิงขวัญ 
การศึกษาไทย  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   ๑๗    ตุลาคม    ๒๕๕๑    เวลา   ๑๑.๐๐ น.   ณ หัอง ๑๐๖    

คณะครุศาสตร จดัใหมีพิธีทาํบุญอาคาร ๒  กอนการรื้อถอน เพื่อสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่ง
ขวัญการศึกษาไทย  เพื่อเปนการอุทศิสวนกุศลใหแกคณาจารย  เจาหนาที ่นิสติที่เคยอยูหรือเคยใช 
อาคารดงักลาวในการเรียนการสอนและการปฏิบัตงิานซึง่ไดลวงลับไปแลว  โดยมีพิธถีวายภัตตาหาร
เพลแดพระสงฆ  จาํนวน  ๙  รูป  ทัง้นีจ้ะไดทําการรื้อถอนในราวเดือนตุลาคม ๒๕๕๑    ในการนี ้
คณาจารยและหนวยงานไดมอบเงนิรวมทําบุญ   ทัง้สิน้  ๒๑,๖๘๐  บาท   



 ๓

 
     รายนามผูรวมทําบุญ 
 ๑.  ศูนยทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ  ๕๐๐  บาท 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง   ตันติวงศ    ๑๐๐  บาท 
 ๓.  อาจารย ดร. ศศิลักษณ   ขยนักิจ     ๑๐๐  บาท 
 ๔.  ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา    ๒๘๐  บาท 
 ๕.  ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร                      ๑,๐๐๐  บาท 
 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช                       ๑,๐๐๐  บาท  
 ๗.  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา            ๔,๐๐๐  บาท 
 ๘.  รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ   สุทธจิตต                 ๕๐๐   บาท 
 ๙.  รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา   แขมมณี    ๕๐๐   บาท 
             ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย วรรณี   ศิริโชติ              ๑,๕๐๐   บาท 
             ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย กอบกลุ  พฤกษะวัน    ๕๐๐   บาท 
             ๑๒. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ    สัจกุล    ๕๐๐   บาท 
             ๑๓. อาจารยวิวัฒนชัย    สุขทัพภ     ๕๐๐   บาท 

๑๔.  นายอํานวย   ธรรมธร      ๕๐๐  บาท 
 ๑๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท    ๕๐๐  บาท 
 ๑๖.  รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา   รักษพลเมือง    ๕๐๐  บาท 
 ๑๗.  รองศาสตราจารย สัญญา  วงศอราม + อ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ๓๐๐  บาท 
 ๑๘.  ผูชวยศาสตราจารย จุฑารัตน   แพส              ๑,๐๐๐  บาท 
 ๑๙.  ผูชวยศาสตราจารย พิไล  แยมงามเหลือ    ๕๐๐  บาท 
 ๒๐.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา               ๑,๐๐๐  บาท 
 ๒๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา  ชินวรรโณ   ๒๐๐  บาท 
 ๒๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองสิน   วิเศษศิริ              ๑,๐๐๐  บาท 
 ๒๓.  ผูชวยศาสตราจารย มณทิรา   ล่ําซํา    ๕๐๐  บาท 
 ๒๔.  พ.ต.อ.ดร.กิจพิณิฐ  - ผศ.ดร.ชญาพิมพ  อุสาโห   ๕๐๐  บาท 
 ๒๕.  ผูชวยศาสตราจารย เอมจันทร   สุวินทวงศ    ๕๐๐  บาท 
 ๒๖.  รองศาสตราจารย วรนันท  อักษรพงษ    ๓๐๐  บาท 
 ๒๗.  ศาสตราจารย ประภาศรี   สีหอําไพ    ๓๐๐  บาท 
 ๒๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ  ตีรณสาร    ๓๐๐  บาท 
 ๒๙.  รองศาสตราจารย นิศา   ชโูต     ๕๐๐  บาท 
 ๓๐.  รองศาสตราจารย วารี    ถริะจิตร     ๕๐๐  บาท 
 ๓๑.  รองศาสตราจารย ดร.อวยพร   เรืองตระกูล    ๑๐๐  บาท 
 ๓๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลาวัณย  สกุกร ี    ๕๐๐  บาท 
 ๓๓.  รองศาสตราจารย อรสา  เจนพนัส    ๑๐๐  บาท 



 ๔

 ๓๔.  รองศาสตราจารย ดร.เทพวาณี  หอมสนิท    ๕๐๐  บาท 
 ๓๕.  รองศาสตราจารย รัตนา  ตุงคสวัสด์ิ    ๕๐๐  บาท 
 ๓๖.  นางสาววันทนา    สายยุเขตต     ๑๐๐  บาท 
 
ซึ่งคณะครุศาสตรจะไดนําเงนิทีร่วมทําบญุหลังจากหักคาใชจายในพิธีสงฆแลวสมทบทุนสรางอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระมิง่ขวัญการศึกษาไทยตอไป   
 
  

   ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของโรงเรียน ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง   คณะครุศาสตรจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมและฝายมัธยม  สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมา โรงเรียน
สาธิตจุฬา  ฯ  รับการสถาปนาขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยใหเปนสถานที่ฝกปฏิบัติการของ
คณะครุศาสตร แตไมไดมีการบรรจุไวในการแบงสวนงานของคณะครุศาสตร  ดังนั้นเมื่อจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะทบทวนสถานภาพของโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเปนหนวยงานในคณะครุศาสตรอยางชัดเจนและถูกตองตามกฎหมาย  
ทั้งนี้ในการประชุมดังกลาวไดเสนอถึงขอดี – ขอเสียและโครงสรางของการมีสถานภาพเปนภาควิชา และ
ขอดี – ขอเสียและโครงสราง ฐานะเทียบเทาภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

                       นานาขาว  
 
 

   อบรมเรื่อง “การใชงานโปรแกรม EndNote X2” 
  สถาบันวิทยบริการ ขอเชญิคณาจารย นักวิจัย นิสิตและผูสนใจ เขารวมอบรมเรื่อง  
“การใชงานโปรแกรม EndNote X2”    ในวันที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑     วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
และวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  หองอบรม ชั้น ๔ สถาบันวิทยบริการ  
จุฬา ฯ   
  โปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมการจัดการทางบรรณานกุรม รายการอางอิงภาพ 
เอกสาร PDF   
 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยติดอันดับ ๑๖๖ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการจัดลําดับใหเปนมหาวิทยาลัยดท่ีีสุดของโลก  
เปนอันดับท่ี ๑๖๖  จากการจัดอันดับ ๒๐๐  มหาวิทยาลัยดีที่สุดของโลกใน ๓๓ ประเทศ ประจําป  
๒๐๐๘  โดย  The  Times  Higher  Education   Supplement   ฉบับเดือนตุลาคม  ๒๐๐๘   
ในปนีน้ติยสาร  Times   ไดใชเกณฑในการจัดอันดับ   ๕  ขอ  ซึ่งจุฬา ฯ ไดอันดับที่สงูขึ้นเกือบทัง้หมด    
เชน ความพึงพอใจของนายจางจากองคกรบริษัทชั้นนําของโลกที่จางงานบณัฑิตจฬุา ฯ  ปนี้อยูอนัดับ 
ที่  ๑๒๗  จากอันดับที่  ๑๕๒  ในปที่แลว   นอกจากนี้การใหนักวิชาการจากนานาชาติเปนผูจดัอนัดับ  
จุฬา ฯ  ไดลําดับที ่  ๙๓   จาก  ๑๑๓  ในปที่แลวและผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติ  
และผลงานที่ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ จํานวน  ๔๕,๑๖๗   และ  ๑๒,๗๐๙  ชิน้งานตามลําดับ 
สัดสวนของนสิิตตออาจารย คือ  ๑๐.๒  คนตอ  ๑  คน สําหรับการจัดอันดับที่แยกเปนสาขาวิชาตาง ๆ  
นั้น  จุฬา ฯ  ไดรับการจัดอันดับในเกณฑทีน่าพอใจ  เชน  ดาน  Social  Sciences  อันดับที ่ ๗๒  ดาน  
Engineering  &  IT  อันดับที่  ๘๖  Life  Sciences  &  Biomedicine  อนัดับที่   ๑๐๘  Art &  
Humanities  อันดับที่  ๑๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

                   ระเบียบนารู 
   
 

 
 ประกาศคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรื่อง  วนั เวลาปฏิบติังานปกตขิอง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
เ พ่ืออนุวั ติให เปนไปตามความในขอ  ๓  วรรคสองของประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

เ รื่ อง  วัน  เ วลาปฏิบั ติ งานปกติและวันหยุดของพนัก งานมหาวิทยาลัย   ลงวันที่  ๗  สิ งหาคม   ๒๕๕๑   
แล ะ อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ข อ  ๙  (๖ )    แห ง ข อ บั ง คั บ จุ ฬ า ล ง ก รณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   ว า ด ว ย 
คณะกรรมการบริหารคณะ   สํานักวิชา  และวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑   คณะกรรมการบริหารคณะ   
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑   เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑   จึงมีมติใหออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

ขอ  ๑ .    เ พ่ือประโยชนในการจัดให มีพนักงานมหาวิทยาลัย  สายปฏิบั ติการ  ปฏิบัติงาน 
ในสํานักงานในเวลางานปกติวันจันทรถึงวันศุกร  ต้ังแต เวลา  ๐๗ .๐๐-๑๗ .๐๐ น .  จึงใหหัวหนาหนวยงาน 
จัดพนักงานปฏิบัติงานปกติ  เปน ๒ ลักษณะ  คือ 

๑. ระหวางเวลา ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
๒. ระหวางเวลา ๐๗.๐๐  นาฬิกา  ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

      หยุดพักกลางวัน    ระหวางเวลา  ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ขอ  ๒ .  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดปฏิบั ติ งานลักษณะ  ๑  หรือ  ๒   ตามขอ  ๑  

ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูกําหนดและประกาศเปนลายลักษณอักษร 
ขอ ๓ .   หนวยงานใดที่ มีความจําเปนตองใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามเวลา 

ที่แตกตางจากขอ ๑  ใหหัวหนาหนวยงานเสนอคณบดีเพ่ือใหความเห็นชอบ  ทั้งนี้   โดยไมขัดกับประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

           ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๗    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 

วตัถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 
 
 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


