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จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
        ฉบับที่  5/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   22  มีนาคม   พ.ศ. 2547 

    ฝายวิชาการ  (บัณฑิตศึกษา)   จัดประชุมสัมมนาเรื่อง    
     “การพฒันาคุณภาพบัณฑิตศกึษา   ในวนัที ่  24   มีนาคม   2547     
      เวลา   08.00  -  16.00   น.   ณ  โรงแรมมณเฑียร   ตามกําหนดการดังนี ้
 

08.00 - 08.30  น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00  น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 

โดย    คณบดคีณะครุศาสตร   
(รองศาสตราจารย   ดร. ไพฑูรย   สินลารตัน) 

09.00 - 10.30  น.  การบรรยายพเิศษ   เร่ือง   
“ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตศึกษา” 
โดย    ศาสตราจารย   ดร. เทียนฉาย   กีระนนัทน 

10.30 - 10.45  น. พัก 
10.45 - 12.00  น.  ประชุมกลุมยอย  (ตามปรับโครงสรางภาควิชาใหม)
12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00  น.  ประชุมกลุมยอย   (ตอ) 
14.00 - 16.00  น. สรุปผลการประชุมกลุมยอย   (ตอ) 

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศกึษา 
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 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ    แจงวา   ตามที่คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   ไดจัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยใน
กองทุนคณะครุศาสตร  นั้น    ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร  ปงบประมาณ   
2547   (ครั้งที่  2)  ไดอนุมัติจัดสรรทุน   2  โครงการ  คือ    1. โครงการวิจัยเรื่อง   การศึกษากระบวนการสราง
งานภาคนิพนธอิเล็กทรอนิกส  สําหรับวิชาศิลปนิยมในระดับอุดมศึกษา   จํานวนเงินทุน   52,000   บาท   
รองศาสตราจารย   ดร.  ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย   เปนผูดําเนินการวิจัย   2.  โครงการวิจัยเรื่อง   ภาพสะทอน
ของการพิจารณาไตรตรองในศาสตรการสอน  :   พหุกรณีศึกษาครูเช่ียวชาญและครูไมเช่ืยวชาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ   จํานวนเงินทุน   35,000  บาท     ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  สุมาลี   ชิโนกุล  เปน
ผูดําเนินการวิจัย     และ   3.  โครงการวิจัยเรื่อง   การวิเคราะหแนวคิดและปรัชญาของการศึกษาปฐมวัยรวม
สมัยในประเทศไทย    จํานวนเงินทุน   30,000  บาท    รองศาสตราจารย  ดร.  อุดมลักษณ   กุลพิจิตร   เปน
ผูดําเนินการวิจัย    

    
 
 
 ดวยระเบียบจุฬา ฯ  วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร  พ.ศ.  2544  ขอ  15    ไดระบุวา  
เพื่อประโยชนในการเตรียมการและการบริหารโรงเรียนสาธิตในระยะยาว   กําหนดใหขาราชการทุกหนวยงาน  
ลูกจางประจําเฉพาะที่มีตําแหนงเปนอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ตําแหนงเปนอาจารย 
ในหนวยงานกลุมภารกิจหลัก  จะตองมีอายุงานครบ  1  ปมาแลว    โดยผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
ไดรับการตอสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 3  ป   และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนระดับ   P1  
ถึง   P7   ในหนวยงานกลุมภารกิจหลัก   จะตองแสดงศักยภาพใหเห็นผลการปฏิบัติงานกอนไดรับสิทธิเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา  3  ป  และจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากอยางนอย  1  ครั้ง   
ที่จะนําบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   จะตองแจงความจํานงใหเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ใหเปน 
ไปตามระเบียบ  และหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   เปนรายปการศึกษาตอไป 
 ดังนั้น  ขอใหขาราชการทุกหนวยงาน  ลูกจางประจําเฉพาะที่มีตําแหนงเปนอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ตําแหนงเปนอาจารยในหนวยงานกลุมภารกิจหลัก   และพนักงานมหาวิทยาลัย   ระดับ P1  
- P7  ที่ประสงคจะนําบุตรที่เกิดระหวางวันที่  1  ธันวาคม  2545 ถึงวันที่   30  พฤศจิกายน  2546  (เฉพาะบุตร 
คนที่  1 – 3)   ซึ่งอยูในเกณฑเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1   ในปการศึกษา  2552   
แจงความจํานงเพื่อขอรับสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากรจุฬา  ฯ   ภายในวันพุธที่   31  มีนาคม  2547  
ณ   สายงานทะเบียนและบริการ    สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย    
 ในกรณีที่บิดาและมารดาของบุตรรับราชการในจุฬา ฯ ทั้งคู  ใหบิดาเปนผูใชสิทธิ์ในการแจงความจํานง
เทานั้น   แตถาปรากฏในภายหลังวาบิดาตองพนจากราชการในจุฬา ฯ  ขอใหบิดาหรือมารดาติดตอแจงเปลี่ยนแปลง
ใหมารดาเปนผูแจงความจํานงแทน  สําหรับผูที่มิไดปฏิบัติราชการตามปกติ  เชน  ไปชวยราชการอื่น  หรือลาศึกษา  
ฝกอบรมในชวงที่รับแจงความจํานง  ใหหัวหนาหนวยงานรวบรวมรายชื่อ สถานที่ติดตอหรือตัวแทนที่จะติดตอให
มหาวิทยาลัยทราบ 
 

การแจงความจํานงของนาํบุตรเขาศกึษาสาธิตจฬุา ฯ

ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุน  ครั้งที่  2
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 ตามที่จุฬา  ฯ   ไดจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรภายใน  ครั้งที่  26  ระหวางวันที่  20   กุมภาพันธ  -  12  
มีนาคม   2547   โดยจัดการแขงขันกีฬาทั้งหมด   14   ประเภท   ไดแก   เทนนิส   บิลเลียดและสนุกเกอร    
กีฬาทางน้ํา   กอลฟ  ฟุตบอล    แบดมินตัน   กีฬาฮาเฮ   วอลเลยบอล  เปตอง   โบวล่ิง   เทเบิลเทนนิส    
หมากกระดาน  ตะกรอ   และกรีฑา   ผลปรากฏวา   คณะครุศาสตรไดรับถวยรางวัล  ดังนี้ 
  
กีฬาโบวล่ิง   

ประเภททีมคูสไตรท – คี่สแปร    ทีมเพลิงชมพู   6   (อาจารยปรีชา  สุริยะ    อาจารยนิพนธ    จันทรมณี
อาจารยธนศักดิ์   แพทยานนท    และนายนพพร   เพ็ชรพล)   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ    2 

ประเภทบุคคลคูสไตรท – คี่สแปร  คะแนน  3  เกมสูงสุด   นายนพพร    เพ็ชรพล   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ  1 

ประเภทบุคคลคูสไตรท – คี่สแปร   เกมเดี่ยวสูงสุด  นายนพพร  เพ็ชรพล   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 

กีฬากอลฟ 
ทีมเพลิงชมพู   1  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุกรี   รอดโพธิ์ทอง    รศ.วิสนศักดิ์    อวมเพ็ง  และอาจารย 

สุธนะ    ติงศภัทย)  ไดรับถวยประเภท   Over   All   Low  Net   
ประเภทบุคคล      
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุกรี   รอดโพธิ์ทอง    ชนะเลิศ  Over   All   Low   Net  Flight  A 
อาจารย   สุธนะ    ติงศภัทย     ชนะเลิศ   Over   All   Low   Gross   Flight  B  
รองศาสตราจารย   ดร.  ชนิตา   รักษพลเมือง    ชนะเลิศ   Low  Net   Flight  Lady 
รองศาสตราจารย   พวงแกว   ปุณยกนก  ไดรางวัล    ถวยบูบี้ 
 

กีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร 
บิลเลียด 
ประเภทเดี่ยว   อันดับ   2   รองศาสตราจารย   ดร. ดิเรก    ศรีสุโข 
ประเภทเดี่ยว   อันดับ   3   รองศาสตราจารย   วิรุฬห    ลีลาพฤทธิ์ 
ประเภทคู        อันดับ   2   รองศาสตราจารย   วิรุฬห    ลีลาพฤทธิ์  และนายกําพล    ครุสาตะ 
ประเภทคู        อันดับ   3   รองศาสตราจารย   ดร. ดิเรก    ศรีสุโข  นายวีระ   นุชประไพ   นายไชยา   

           ลิขิตสารวิทย  และนายปริญญา   ขาวผอง 
 สนุกเกอร 
 ประเภทเดี่ยวทั่วไป       อันดับ   3     นายไชยา    ลิขิตสารวิทย 

ประเภทเดี่ยวสูงอายุ    อันดับ    3     รองศาสตราจารย   ดร. ดิเรก    ศรีสุโข 
ประเภทคูสูงอายุ          อันดับ   3    รองศาสตราจารย   วิรุฬห    ลีลาพฤกษ   และรองศาสตราจารย    

           ดร.  ดิเรก    ศรีสุโข 
วอลเลยบอล 

ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   2  ประเภททีมหญิง    

สรุปผลชนะเลิศประเภทกฬีาตาง ๆ  
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หมากรุกและหมากกระดาน 
 รางวัลชนะเลิศ    ประเภทหมากรุกไทย  มือใหม    นายอํานวย   รุงเรือง (อาจารยพิเศษสอนดนตรีไทย) 
 รางวัลรองชนะเลิศ    ประเภทหมากฮอส    นายภัทรพณ    ติดตารัมย 
 รางวัลรองชนะเลิศ   ประเภททีมหมากรุกไทย   (3  ถวยรางวัล)   ผูชวยศาสตราจารย   สงบศึก   ธรรมวิหาร   
นายอํานวย   รุงเรือง  และนายภัทรพณ   ติดตารัมย   
 

                    
 
กีฬาฮาเฮ 
 รางวัลชนะเลิศ   วิ่งผลัดสวมกระสอบทีมหญิง 
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นอกจากจะไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ   แลว  คณะครุศาสตรยังประสบความสําเร็จ 
ในการไดรับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดกองเชียร  ในพิธีปดกีฬาบุคลากร   โดยรางวัลเปน  พัดลมตั้งพื้น  จํานวน  1  
ตัว  และพัดลมตั้งโตะ   จํานวน   1   ตัว    ซึ่งรางวัลดังกลาวนี้จะนําไปจับสลากในงานเลี้ยงปใหมของ
เจาหนาที่ตอไป 
 

                 
 

   
 
 หลังจากเสร็จส้ินพิธีปดการแขงขันบุคลากรแลว   คณะครุศาสตรไดจับฉลากผูโชคดีเพื่อรับสรอยทองคํา
หนัก  1  สลึง  3  เสน  โดยอภินันทนาการจาก  รองศาสตราจารย   ดร.  ไพฑูรย   สินลารัตน    รองศาสตราจารย   
ดร. สุกัญญา    โฆวิไลกูล     รองศาสตราจารย   ดร.  อัจฉรา   ประไพตระกูล   และรางวัลเงินสด  4,000  บาท   
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

จาก  อาจารยกอบกุล   พฤกษะวัน   จํานวน  2,000  บาท   นางเสงี่ยม  จิตจันทรเพ็ญ   2,000   บาท     และรางวัล
พิเศษ จาก  รองศาสตราจารย  วิสนศักดิ์   อวมเพ็ง   1,000   บาท  ผูโชคดีไดรับรางวัลสรอยทองคํา  ดังนี้    
นางสุบิน   ภาสาลี    นางพรทิพย   คงสุคน    และนายสมบูรณชัย   ชูสระนอย     ผูโชคดีรับรางวัลเงินสด  500  
บาท   8  รางวัล   คือ    นางกัญญา    อุนไทยแท   นางวิมล   สุบรรณพงษ   นางสาวโสพิณ    อังกูรทัศนียรัตน  
นางสาวมันตอง   แซพาน   นางสาวรัชดาพร    ยงคทอง   นางสาววันทนี     หิรัญสุข   นางสาวสุวิมล    ธนะผลเลิศ    
และนางสาว  อลิศรา    หะยีเด 

คณะครุศาสตรขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมใหงานประสบความสําเร็จในครั้งนี้    ไมวาจะเปนผูบริหาร   
คณาจารย  นักกีฬา   กองเชียรทุกทาน   ทําใหกีฬาบุคลากรครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง     และหวังวา 
จะไดรับความรวมมืออยางเต็มที่ตอไปในปหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอประวัติจุฬา ฯ  รวมกับ  ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร   จุฬา ฯ   จัดประชุมวิชาการเรื่อง    
“สรางคน   สรางชาติ   :  พระราชดําริสืบเนื่องส่ีรัชกาล”   ในวันที่  25  มีนาคม   2547  เวลา  08.30 – 12.00  น.  
ณ   หอง   105   อาคารมหาจุฬาลงกรณ   จุฬา ฯ  
 
 
 
 จากการที่ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ   เรื่อง   โรคเอดส  ครั้งที่   15   
ในวันที่  11 – 16   กรกฎาคม   2547   ณ   อิมแพ็ค   เมืองทองธานี    ในหัวขอ   “ACCESS  FOR  ALL”    
ซึ่งหมายถึงการเขาถึงบริการอยางครอบคลุม    ทั่วถึง  ทั้งทางดานการปองกันและการดูแลรักษาสําหรับทุกคน  
โดยผูจัดมีทุนสนับสนุนใหเฉพาะคนไทยที่ปฏิบัติงานดานโรคเอดสในประเทศไทย 
 ผูสนใจขอรับทุนไดที่  กองคลัง   กรมควบคุมโรค   โทร. 02 -590 – 3072 - 74  
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญประชุมวิชาการ 

ใหทุนประชมุนานาชาต ิ

ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    วัตถุประสงค        :   1.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
      โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                           2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                           3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :   หนวยประชาสัมพันธและการประชุม   โทร. 0 – 2218 – 2417   โทรสาร  0- 2215 - 3558 

ประชุมอาจารยประจําปการศึกษา    2547
ในวันพฤหัสบดีที่      27   พฤษภาคม   2547 

เวลา  15.00 – 17.30  น. 
ณ   หองประชุม   101  อาคาร   3    

 
หลังจากปดการประชุม  ขอเชิญอาจารยรวมรับประทานอาหาร    

เวลา  18.00  น. 


