
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
        ฉบับที่  6/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   5  เมษายน   พ.ศ. 2547 

 ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   แตงตั้ง
   รองศาสตราจารย   ดร. ธัชชัย   สุมิตร 

ใหดํารงตําแหนง  อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวันที่   1  เมษายน   2543   ตามประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่    20  มีนาคม   2543  นั้น 
เนื่องจาก  รองศาสตราจารย   ดร. ธชัชัย   สุมิตร 

ดํารงตําแหนงมาครบวาระในวันที่   31  มีนาคม  2547 
และทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยไดสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคนใหม   คือ 
ศาสตราจารย  ดร. สุชาดา   กีระนันทน    สบืแทน 

ตั้งแตวันที่    1  เมษายน   2547
 

แตงตั้งอธิการบดีจุฬา ฯ 



 

 
 ขอแสดงความยินดี 
 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีแด   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ   ในโอกาสไดรับ
แตงตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนกรรมการ     เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต   1   ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีทั้งหมด  7   คน คือ 
  1.  รองศาสตราจารย รุจพร    ชนะชัย 
  2. นายเจต   ประภามนตรีพงศ 
  3. นายกฤช   กาญจนาภา 
  4. คุณหญิงพวงรัตน    วิเวกานนท 
  5. นายแพทยภาวิต   ปุญญฤทธิ์ 
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์    ศิริบรรณพิทักษ 
  7. นางพรรณี   เพ็งเนตร 
 
 และเมื่อวันที่   29   มีนาคม   2547   มีการเลือกประธาน   ผลปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์    
ศิริบรรณพิทักษ  ไดรับเลือกเปนประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต  1   (เขต 1   มีจํานวน
ทั้งส้ิน 18   เขต   ดังนี้  พระนคร  บางซื่อ  พญาไท  ดุสิต  ราชเทวี  บางรัก  บางนา  วัฒนา  พระโขนง  ปทุมวัน  ยานนาวา  
สาทร  หวยขวาง   สัมพันธวงศ   บางคอแหลม   ปอมปราบ   บางเสาธง   คลองเตย)   นอกจากนี้ยังไดรับเลือกและแตงตั้ง
เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนวัดสุทธิวนาราม  
 
 
 
   
 ครุศาสตร   จุฬา  ฯ   ไดแตงตั้งหัวหนาอาจารยนิเทศวิชาเอกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหัวหนาศูนย
ประสบการณวิชาชีพโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ป การศึกษา    2547   ดังนี้   รองศาสตราจารย  ดร. ดวงเดือน   ออนนวม   
เปนหัวหนาอาจารยนิเทศวิชาเอกประถมศึกษา    ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สันติ   คุณประเสริฐ   เปนหัวหนาอาจารย 
นิเทศกวิชาเอกศิลปศึกษา    และอาจารย กนกพร   วิบูลพัฒนวงศ   เปนหัวหนาอาจารยนิเทศกวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
 
รับสมัครงาน 
 
 คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ      รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   (หมวดเงินอุดหนุน)   
ตําแหนงเจาหนาที่บริการงานชาง  (คอมพิวเตอร)  ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาคอมพิวเตอร. ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาที่เกี่ยวของ  (โดยมีความรูดานคอมพิวเตอร) 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   ฝายบริหาร   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม      
โทร.  02-218 - 2314  ในวันและเวลาราชการ    ตั้งแตบัดนี้  - 15    เมษายน    2547 
 
 

แตงต้ังหัวหนาอาจารยนเิทศก 



 
 
 
 

                      
 

        
 
 
 
 เมื่อวันที่   26  มีนาคม   2547  เวลา   06.30  น.  คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   
สินลารัตน)   พรอมคณะผูบริหารและบุคลากร  รวมพิธีวางพุมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย  สมเด็จพระปยมหาราช  
และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา  และรวมพิธีตักบาตร   ณ  บริเวณรอบเสาธงขางหอประชุมจุฬา ฯ   เนื่องในโอกาสครบรอบ  
87  ป  แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

คณะครุศาสตร  รวมงาน  87  ป   
แหงการสถาปนาจฬุา ฯ  



 
 
 

   
 

             
 
  

เมื่อวันที่   24   มีนาคม   2547   เวลา  14.00   น.  ณ  หอง  405   คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  
ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน)   ใหการตอนรับคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเจาหนาที่ระดับสูงจากทวีป 
แอฟริกา  ในโอกาสมาพบผูบริหารและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย  และหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ 

 
 

แขกตางประเทศเยีย่มชมคณะครุศาสตร



 
 
       
 

            
 

              
 
 
เมื่อวันที่   19   มีนาคม   2547   เวลา  14.00   น.  ณ  หอง  405   คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  

ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน)   ใหการตอนรับคณาจารยและนักศึกษาจาก   Ipoh  Teacher’s  College,  Malaysia   
จํานวน   26  คน    ในโอกาสมาพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสถาบัน 

 
 
 

แขกตางประเทศเยีย่มชมคณะครุศาสตร



 
 
 

         
 

         
 
 
เมื่อวันพุธที่   17  มีนาคม  2547   เวลา   09.30  น.  ณ หองประชุมนานาชาติ  405    ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะครุศาสตร  รวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง   Multidimensional Scaling   โดย  Prof. Dr. Mark  Davison จาก  Department  of 
Educational   Psychology,  University  of   Minnesota   เปนวิทยากร    มีผูสนใจเขารวมฟงการบรรยาย 
ประมาณ   50   คน 

 
 

บรรยายพิเศษ 



 
 
 

        
 

       
 
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  มีนาคม   2547  เวลา   13.00   น.  ณ  หองประชุมนานาชาติ  405  รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ  (รองศาสตราจารย  ดร.  ศิริเดช   สุชีวะ)   ผูอํานวยการศูนยทดสอบทางการศึกษา  (รองศาสตราจารย  
ดร. ศิริชัย   กาญจนวาสี)   และผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   (นางสาวสุวิมล   ธนะผลเลิศ)  ได
ตอนรับคณะอาจารย และนักศึกษาปริญญาโท จากภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รวม  35  คน  ที่มาศึกษาดูงานดานการวิจัย และคนควาขอมูลในหองสมุดของคณะครุศาสตร   
จุฬา ฯ  

 
 

ครุศาสตรตอนรับอาจารยและนักศึกษา
จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 
 
 
 

 
 
 
 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ   วิรัชชัย  ภาควิชาวิจัยการศึกษา  ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทอาจารยดีเดน   ประจําป  2546   โดยไดรับเงินรางวัลอาจารยดีเดนระดับมหาวิทยาลัย 
สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   ซึ่งอาจารย  ดีเดนจะไดรับเงินรางวัล   50,000  บาท  หนวยงานที่สังกัด   30,000  
บาท     และภาควิชาที่สังกัด   20,000   บาท   พรอมโลประกาศเกียรติคุณ   และ 

อาจารย ดร.วรรณี  แกมเกตุ   ภาควิชาวิจัยการศึกษา   ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดน  กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช  ประจําป  2546    ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลเรื่อง “การพัฒนาตัวบงชี้ความสามารถในการพึ่งตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนชนบท”  โดยไดรับเงินรางวัล  60,000   บาท  พรอมกิตติบัตร 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยไดรบัรางวลัยกยองเชิดชูเกียรติ 

ประชุมอาจารยประจําปการศึกษา   2547   
 27   พ.ค.  2547 

เวลา  15.00 – 17.30  น. 
ณ  หองประชมุ   101  อาคาร  3 

 
 

หลังจากปดการประชุม  ขอเชิญรับประทานอาหารเย็น  เวลา  18.00 น. 



 
 
อาจารยไดรบัเงินอุดหนนุการวิจัย 
จากแหลงทนุภายนอกใหดําเนินโครงการวิจัย 
 
 

ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับทุนในการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
 -  รองศาสตราจารย  ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ  ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก    สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ใหดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนเงิน
จํานวน  400,000  บาท  มีกําหนดระยะเวลา  7  เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม -  เดือนกันยายน   2547 
 -  รองศาสตราจารย  ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง และ  รองศาสตราจารย ดร. จรูญศรี มาดิลกโกวิท 
ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ใหดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ
สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนเงินจํานวน  200,000 บาท  มีกําหนดระยะเวลา  6  เดือน 
ตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม   2547    

- รองศาสตราจารย   ดร.  ศิริชัย  กาญจนวาสี  (หัวหนาโครงการ) และคณะประกอบดวย ที่ปรึกษา 
โครงการ ไดแก รองศาสตราจารย ดร.  ไพฑูรย สินลารัตน   กรรมการบริหารโครงการ ไดแก รองศาสตราจารย 
ดร. ดิเรก  ศรีสุโข    รองศาสตราจารย  ดร.  ทวีวัฒน  ปตยานนท    รองศาสตราจารย  ดร.  ศิริเดช   สุชีวะ    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.  สุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ  
ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ใหดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบและจัดดําเนินการประเมินบุคคล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เปนเงินจํานวน 1,438,000  บาท  มีกําหนดระยะเวลา  4  เดือน  ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม  2547  

- รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  (หัวหนาโครงการ) และคณะประกอบดวย ที่ปรึกษา 
โครงการ ไดแก   รองศาสตราจารย ดร.  ไพฑูรย สินลารัตน   กรรมการบริหารโครงการ ไดแก รอง
ศาสตราจารย  ดร. สุกัญญา  โฆวิไลกูล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.  สุชาดา  บวรกิติวงศ   ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. วชิราพร  อัจฉริยโกศล   อ.ดร.สุพจน  เกิดสุวรรณ   และ อาจารย  กอบกุล  พฤกษะวัน    ไดรับเงินอุดหนุน
การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให
ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบและจัดดําเนินการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  เปนเงินจํานวน  1,000,000 บาท  มีกําหนดระยะเวลา 4  เดือน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – เดือน
พฤษภาคม  2547  
 - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ    รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล  วองวาณิช  และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอมอร  จังศิริพรปกรณ   ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ใหทําการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการติดตามและประเมินสถานภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายวาดวยการรับนักเรียนเขา
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  เปนเงินจํานวน 300,000  บาท  มีกําหนดระยะเวลา  6  เดือน  ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ -  
เดือนกรกฎาคม  2547   

ในการดําเนินโครงการทัง้  5 โครงการดงักลาว คณะครุศาสตรจะไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ  รวม
เปนเงินทัง้ส้ิน  333,800  บาท   

 



 
 
 
 

 
 

ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นายศิริ   เลิศรัตน    สังกัดหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
คณะครุศาสตร   ในโอกาสไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปนขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป
พุทธศักราช    2546   กลุมลูกจางประจํา  ในนามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เนื่องในวันขาราชการพลเรือน   ทั้งนี้  
นายศิริ  เลิศรัตน    ไดรับเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ   (ครุฑทองคํา)   และหนังสือที่ระลึก  จาก    
รองนายกรัฐมนตรี   (ดร. วิษณุ    เครืองาม)  เมื่อวันที่  1  เมษายน   2547  ณ  หองแกรนดไดมอน  บอลรูม    อิมแพ็ค   
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร   เมืองทองธานี 
  
 
 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินหรือส่ิงของเครื่องใชประจําวันตาง  ๆ 
เชน  เส้ือผา   ผาเช็ดตัว   อาหารเสริม   เพื่อจัดเปนชุดของขวัญมอบใหแดผูสูงอายุ    เนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ   
(13  เมษายนของทุกป)    
 ผูมีจิตศรัทธาบริจาคไดที่   สํานักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
โทร.  02 - 659 - 6272-5    

ขาราชการพลเรือนดีเดน 

เชิญชวนจัดหาของขวัญผูสูงอาย ุ



“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

  ขาวฝากจากคณะกรรมการนสิิตปรญิญาบัณฑิต 
  และฝายกิจการนิสิตคณะครุศาสตร 
 
 ผานไปแลวกับอีกหนึ่งปการศึกษา...ชวงปลายปนี้ก็ยังคงมีขาวสารดี ๆ จากคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 
(กนค.) มาเลาสูกันฟงอีกเชนเคย เริ่มจากเมื่อวันที่ 6  มีนาคม   2547   ฝายกิจการนิสิตคณะครุศาสตร ไดจัดงาน
ปจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเปนการอําลาแกนิสิตผูจบการศึกษาของคณะทุกคน งานนี้วาที่บัณฑิตใหมพรอมใจกันมาใสบาตร           
และรับพรตั้งแตเชา อีกทั้งฝายกิจการนิสิตคณะครุศาสตร ยังไดเชิญสถาบัน John Robert Powers มาใหความรู         
“การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือกาวสูวิชาชีพ” กับวาที่บัณฑิต ชวงบายยังมีพ่ีเกาไดมาพูดคุยสังสรรค พรอมทั้ง รศ.
สุนีย   สินธุเดชะ ไดใหเกียรติมาบรรยายในเรื่องเกียรติภูมิจุฬาฯ   ชวงทายไดมีพิธีบายศรีสูขวัญและใหปจฉิม
โอวาท      โดย รศ.ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล  รองคณบดีฝายบริหาร   และในชวงบรรยากาศยามเย็นไดมีการแสดง
ในชุดตาง ๆ ของเหลาวาที่บัณฑิต บรรยากาศในงานเต็มเปยมไปดวยรอยยิ้ม คงความสนุกสนาน และความอบอุนจาก
คณาจารย ทายสุดนี้สมาคมครุศาสตรสัมพันธและคณะฯ ยังไดจัดทําหนังสือปจฉิมพรอมแกวเปนของที่ระลึกกับ
วาที่บัณฑิตดวย 
  และในชวงวันที่ 11 – 13   มีนาคม     2547   ฝายกิจการนิสิตคณะครุศาสตร ไดจัดนิสิตเขารวมโครงการ
พัฒนาจิตและเจริญปญญา รุนที่  9  ณ  วัดปญญานันทาราม  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  ซึ่งในการจัดกิจกรรม
ในชวงนี้ไดรับเกียรติจากทางสถานีกองทัพบกชอง 5  บันทึกเทปโทรทัศน เพื่อออกอากาศในรายการ “วัยใสชาวพุทธ” 
ตั้งแตเวลา 06.30 – 07.00   น.   ในวันเสารที่   27   กุมภาพันธ   และวันเสารที่  3   มีนาคม    2547    
  จากขาวงานปจฉิมก็มาถึงขาว กนค.  2547   นองใหมไฟแรงกันบาง หลังจากที่ไดรับตําแหนงก็เตรียม   
ความพรอมเต็มที่ พากันไปสัมมนาคณะกรรมการนิสิตเปนที่เรียบรอยแลว   เมื่อวันที่  28 - 30   มีนาคม   2547  ที่ผานมา 
งานนี้ไปไกลถึงเพชรริมธารรีสอรท  อ. ทายาง  จ. เพชรบุรี  ซึ่งไดรับเกียรติจาก   อ.ดร.วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา 
บรรยายในชวงจิตวิญญาณผูนํา 
  ทายสุดนี้ฝายกิจการนิสิตคณะครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับนายจุฑา   ธรรมชาติ  หัวหนานิสิต
คณะกรรมการปริญญาบัณฑิต และนายนภมณฑล   สิบหมื่นเปยม  หัวหนานิสิตปริญญาบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับรางวัล
นิสิตดีเดนแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา   2546   นอกจากนั้นยังไดรับรางวัลนิสิตความ
ประพฤติดี   เขารับกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ   ประจําป   2547  เนื่องในวันวิสาขบูชา ของพุทธสมาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
 ปดทายปลายปดวยขาวนายินดีอยางนี้ หลายคนคงจะยิ้มแกมปริไปตาม ๆ กัน แตจะมีขาวดีอะไรตอไปบาง      
คงจะตองติดตามกันตอไป 
            
  
 
 
 
 
 
 
 

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 


