
            

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
        ฉบับที่  7/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   3  พฤษภาคม   พ.ศ. 2547 

 รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สนิลารัตน 
(คณบดีคณะครุศาสตร) 

ขอเชิญคณาจารยทุกทานเขารวมประชุมอาจารย
ในโอกาสเปดภาคการศึกษา   ประจาํปการศึกษา   2547 

ในวันพฤหัสบดีที่  27  พฤษภาคม   2547 
ณ  หองประชุม   101   อาคาร  3 

เวลา   15.30 – 17.30  น. 
เพื่ออาจารยจะไดรับทราบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบาย

ในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร 
สําหรับกําหนดการและรายละเอียด
คณะครุศาสตรจะแจงใหทราบตอไป

 

ขอเชิญประชุมคณาจารย
ในโอกาสเปดภาคการศึกษา 



     
 
 ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  แตงตั้ง   ศาสตราจารย  ดร.  สุชาดา   กีระนันทน   
ดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬา ฯ  ตั้งแตวันที่   1  เมษายน   2547  เปนตนไป   เพื่อใหการปฏิบัติงานของจุฬา ฯ  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  (7)   แหงพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. 2522    สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  650  เมื่อวันที่   25  มีนาคม  2547   จึงมีมติแตงตั้งใหผูมีนาม
ตอไปนี้ดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี
 1.  ศาสตราจารย   ดร. เกื้อ   วงศบุญสิน   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานบริหาร   
 2.  ศาสตราจารย  นายแพทย   สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานการวิจัย 
 3.  รองศาสตราจารย  จุมพล   รอดคําดี   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานกิจการนิสิต  
ศิลปวัฒนธรรม    และสารนิเทศ 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์     อุดมกิจเดชา  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานการศึกษา 
 5.  รองศาสตราจารย  ดร.วีระ  สัจกุล  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานการบริหารระบบกายภาพ 
 6.  รองศาสตราจารย  ทันตแพทย  นายแพทย  ดร. สิทธิชัย   ทัดศรี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการ
ดานแผนและงบประมาณ 
 7.  รองศาสตราจารย  ดร. บุญสม   เลิศหิรัญวงศ   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานการจัดการ
ทรัพยสิน 
 8.  ผูชวยศาสตราจารย  ดุษฎี   สงวนชาติ   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดานการคลัง   การบัญชี  
และการเงิน 
 9.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กมเลศน    สันติเวชชกุล   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในราชการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตําแหนงผูชวยอธิการบดี 
 1.  รองศาสตราจารย  วันเพ็ญ  กฤตผล   ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย   ดร. พสุ   เดชะรินทร   ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการการบริหารกลุยทธ 

3.  ศาสตราจารย  นายแพทย สุรศักดิ์    ฐานีพานิชสกุล    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับ 
รองอธิการบดีในราชการการวางแผนและงบประมาณ 

 4.  รองศาสตราจารย  ดร.  ยุบล    เบ็ญจรงคกิจ   ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดีใน
ราชการสารนิเทศ 

5.   รองศาสตราจารย  ดร. อนงคนาฏ   เถกิงวิทย    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดี 
ในราชการบริหาร 

6.   รองศาสตราจารย   แพทยหญิง  ปรียาจิต    เจริญวงศ    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรอง
อธิการบดีในราชการบริหาร 

7.   รองศาสตราจารย  ดร. รัชนา    ศานติยานนท    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดี 
ในราชการบริหาร 

แตงต้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 



 

8.   รองศาสตราจารยอารณี    อึ๊งภากรณ     ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดีในราชการ
ดานการศึกษา 

9.   รองศาสตราจารย  วัลภา    ประกอบผล     ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดีในราชการ
กิจการนิสิต 

10.   ผูชวยศาสตราจารย  ประเสริฐ    อัครประถมพงศ    ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดี
ในราชการการประกันคุณภาพ 

11.   ผูชวยศาสตราจารย   ดร. สุดาพร   ลักษณียนาวิน   ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดี
ในราชการวิชาการดานการวิจัย 

12.   ผูชวยศาสตราจารย  ศิริมา  บุนนาค     ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดีในราชการ
กิจการนิสิต 

13.   ผูชวยศาสตราจารย   น.ท. ไตรวัฒน   วิรยศิริ     ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดี 
ในราชการบริหารระบบกายภาพ 

14.  อาจารย รศนาภรณ   วีรวรรณ  ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการรวมกับรองอธิการบดีในราชการกิจการนิสิต 
 ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่   1   เมษายน    2547    เปนตนไป 
 
 
 
 
 คณะครุศาสตร   ขอแสดงความยินดีกับ   ศาสตราจารย  ดร.อุทุมพร  จามรมาน   และศาสตราจารย   
ดร. ปทีป   เมธาคุณวุฒิ   เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน   ศาสตราจารยกิตติคุณ    ตั้งแตวันที่   
26  มีนาคม   2547  เปนตนไป  

 รับสมัครงาน 
 
 คณะครุศาสตร     จุฬา  ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนี้ 
 1.  ตําแหนงอาจารย     ประจําภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน    จํานวน  1  อัตรา  วุฒิปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกทางการศึกษา  สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน   การศึกษาผูใหญ   การศึกษาตอเนื่อง   การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย   การพัฒนาชุมชน   มีความรูดานภาษาอังกฤษ  โดยไดคะแนนขั้นต่ําจากการสอบ  CU – TEP  
ของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬา ฯ  ตั้งแต  76  คะแนนขึ้นไป   หรือผลสอบ   TOFEL   ยอนหลังไมเกิน  2  ป  
โดยไดคะแนนตั้งแต   550  คะแนน  ขึ้นไป  หรือสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ หรือผาน
การสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบไดกับ   TOFEL  คะแนน   550 
  สมัครไดตั้งแตบัดนี้ -  30  เมษายน   2547    ในเวลาราชการ 

2. ตําแหนงเจาหนาที่บริการสารสนเทศ  (บรรณารักษ) วุฒิปริญญาโทบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ     
และตองมีพื้นฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
  สมัครไดตั้งแตบัดนี้ -  10  พฤษภาคม   2547   ในเวลาราชการ 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยการเจาหนาที่   คณะครุศาสตร   จุฬา  ฯ    
โทร.  02 -218 - 2432 

แตงต้ังศาสตราจารยกิตติคุณ 



 
 

ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดปฐมนิเทศนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในวันที่    3  พฤษภาคม   2547    
ณ  หองประชุม   101  อาคาร 3 คณะครุศาสตร   กําหนดการ ดังนี้ 
         08.00 -  8.30 น.    ลงทะเบียน (รอบเชา) 
    08.30 -  9.00 น.    คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดการปฐมนิเทศ  
         09.00 -  9.30 น.    การจัดปฏิบัติการวิชาชีพครู  และการเตรียมตัวของนิสิตกอนฝกสอน  

ปการศึกษา 2547    โดย  ผูชวยศาสตราจารย ปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ  
ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพ 

         09.30 - 11.30 น.    การบรรยายเรื่อง  “คุณธรรมและจริยธรรมของการปฏิบัติการวิชาชีพครู” 
                    โดย   พระภาวนาวิสุทธิคุณ  เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม 
       11.30 - 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  
       12.45 - 13.00 น.    ลงทะเบียน (รอบบาย)     
       13.00 - 15.00 น.    เสวนาเรื่อง ”เทคนิคสารพัดที่พึงปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการวิชาชีพครู ” 
                               โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ  เดชะคุปต  
                                      ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี          ตังคณานุรักษ   

                                     อาจารย พ.ต.ราเชน                 มีศรี                
และในวันที่   4  พฤษภาคม   2547  ประชุมอาจารยนิเทศก   ณ  หองประชุม  106 อาคาร  2  กําหนดการดังนี้    

08.00 – 08.30  น.   ลงทะเบียนรับเอกสารนิเทศ 
08.30 – 09.00  น.  ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพ รายงานการจัดปฏิบัติการวิชาชีพครู  

ปการศึกษา     2547   
09.15 – 09.45  น.   คณบดีกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงนโยบายการจัดปฏิบัติการวิชาชีพครู   

และบรรยายพิเศษ   เรื่อง    “ปฏิบัติการวิชาชีพครูกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแนวทางในการนเิทศนิสิต ”    

 09.45 – 10.00   น.   พักรับประทานอาหารวางรวมกัน  
10.00 – 10.15   น.   ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพชี้แจงกอนแยกกลุมยอยสาขาวิชา/วิชาเอก                               
10.15 – 11.30  น.   อาจารยนิเทศกสาขาวิชาแตละวิชาเอกของคณะครุศาสตร                                     

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม,  ฝายมัธยม    
                                         แยกประชุมตามหองสาขาวิชา/วิชาเอก ที่จัดไว อาคาร  2  ช้ัน 2  ดังนี ้
    - การศึกษาปฐมวัย, ประถมศึกษา    หอง      209   
             -  ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน  หอง      207    
        -  ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนฯ, คอมพิวเตอร,  หอง     211 
                                            ธุรกิจศึกษา, ดนตรีศึกษา, ศิลปศึกษา  

-   กลุมวิทยาศาสตร                                   หอง 213                                        
-  คณิตศาสตร     หอง      214 

11.30-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

ปฐมนิเทศนสิิตวิชาปฏิบัติการวชิาชพีครูและอาจารยนิเทศก 



สําหรับนิสิตในวันที่   4  พฤษภาคม    2547  
 

12.00  น.   นิสิตทุกคนลงทะเบียนหนาหองประชุม 101 อาคาร 3    
12.05  น.   นิสิตฝกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม  เขาประชุมหอง  101   

พบอาจารย วัฒนิตา  นําแสงวานิช 
12.45  น. นิสิตฝกสอนทุกคนเขาหองประชุม 101  พบอาจารยนิเทศกประจําโรงเรยีน 

เพ่ือนัดหมายวันเวลาสถานที่สงตัว  กอนทําหนาที่ฝกสอนจริงยังโรงเรียนตาง ๆ  
  13.00 – 16.00  น.   นิสิตพบหัวหนาอาจารยนิเทศกสาขาวิชา/วิชาเอก และอาจารยนิเทศก  

เพื่อรับการแนะนํากอนออกปฏิบัติการวิชาชีพครู(ฝกสอน)  
                  (ตามตารางเวลาและหองที่จัดไว) 
 
    **************************************** 

ตารางการจดัประชุมกลุมยอยของอาจารยนเิทศกและนิสิต 
วันที่  4  พฤษภาคม 2547  เวลา 13.00-16.00 น. 

*********** 
 

 สาขาวิชา/ วิชาเอก    เวลา  หอง/ อาคาร 3 จํานวนนิสิต (คน) 
 การศึกษาปฐมวัย     13 – 15  น.         507   18  
 ประถมศึกษา   13 – 15  น.         508   27  

ดนตรีศึกษา   13 – 15  น.         510   21  
 ศิลปศึกษา   13 – 15  น.         511   35  
 ธุรกิจศึกษา                  13 – 15  น.         505   17  
                ภาษาไทย   13 – 15  น.         503   18  
 สังคมศึกษา   13 – 15  น.         504   12  

ภาษาเยอรมัน   13 – 15  น.         603     8  
ภาษาฝรั่งเศส   13 – 15  น.         604   11  
ภาษาอังกฤษ   13 – 15  น.         611   39  

 วิทยาศาสตร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา 13 – 15  น.         602   76  
 คณิตศาสตร   13 – 15  น.         606   21  
 คอมพิวเตอร                                       13 – 15  น.         402     ภาควิชาโสต ฯ     17                     
 เทคโนโลยีทางการศึกษา  13 – 15  น.         409      อาคาร 4 ชั้น4      15  

จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว 13 – 15  น.         610    18  
 การศึกษาพิเศษ     13 – 15  น.       3               

พลศึกษา    13 – 15  น.  ศูนยประสบการณคณะฯ อาคาร 1   1    
 



ปฐมนิเทศนสิิตใหมระดับบัณฑิตศกึษา 
ปการศึกษา   2547 

ในวันที ่   4  พฤษภาคม   2547 
เวลา  08.00 – 12.00  น.  ณ  หองประชุม  101   อาคาร    3 

 
 
08.00 – 08.30  น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.30 – 09.00  น.  คณบดีกลาวตอนรับ 
09.00 – 09.45  น.   ชมวิดีทัศน   “แนะนําการเรียนบัณฑิตศึกษา   คณะครุศาสตร”    
09.45 – 11.15  น.  “การเตรียมตัวเพื่อเปนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ” 
   โดย รองคณบดีฝายวิชาการ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุลักษณ     ศรีบุรี) 
    รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  (ผูชวยศาสตราจารย   เพียงใจ   ศุขโรจน) 
    ผูชวยศาสตราจารย   ดร. พันธศักดิ์   พลสารัมย    (หัวหนาภาควิชาอุดมศึกษา) 
    อาจารย  ดร. สรอยสน   สกลรักษ  (ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ)    ผูดําเนินการ 
    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เอมอร  จังศิริพรปกรณ  (ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ) 
13.00  น.  ปฐมนิเทศของแตละภาควิชา 
 
    ****************************************************** 

 
 
 
 
 
อาจารย  ยุทธนา    ฉัพพรรณรัตน     อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  ไดสงวง  

“สิทธิเสนาะ”   ภายใตการสนับสนุนจากโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม   เขารวมประกวดดนตรีไทย  ระดับประชาชน 
ที่ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดประกวด   ผลปรากฏวา  วงสิทธิเสนาะ    ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ   1   
ระดับประเทศ   ประเภทขับรอง   และบรรเลงวงเครื่องสายไทย  (เครื่องเดี่ยว)   พรอมกันนี้ไดรับโล
เกียรติยศ   เกียรติบัตร  และเงินรางวัล   โดยผลงานในครั้งนี้ไดรับการเผยแพรทางสถานีโทรทัศนและหนังสือพิมพ
ดวย 
 สําหรับชื่อวง  “สิทธิเสนาะ”  นั้น   มีที่มา  มาจากราชทินนามของพระยาเสนาะดุริยางค  (แชม   สุนทรวาทิน)   
ซึ่งเปนบิดาของอาจารยเจริญใจ   สุนทรวาทิน  (ศิลปนแหงชาติ)   และเปนอาจารยของรองศาสตราจารย  พิชิต  ชัยเสรี  
อดีตอาจารยพิเศษและอาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬา ฯ   รวมกับยามของอาจารยประสิทธิ์   ถาวร (อดีต
อาจารยพิเศษและศิลปนแหงจุฬา ฯ   ซึ่งบุคคลเหลานี้ลวนมีสวนในการถายทอดองคความรูทางดานดุริยางคศิลปไทย
ใหแกอาจารย ยุทธนา  ทั้งส้ิน 

ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีมา  ณ   ที่นี ้
 
 
 

 

อาจารยสาธติชนะเลศิวงเครื่องสาย



                                 
 
 
 
 

          
   

                  
 
 
 เมื่อวันที่   12  เมษายน   2547    เวลา  11.00  น.     ผูบริหารและคณาจารยคณะครุศาสตรรวมพิธีรดน้ํา 
ขอพร    ศาสตราจารย   ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ   ณ  อยุธยา   เนื่องในโอกาสวันสงกรานต 
 
 

รดน้ําอวยพร  ศ.ทานผูหญิงพูนทรพัย   
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต 



 
 
 
 

       
  

      
       
  

เมื่อวันที่  19   เมษายน  2547   เวลา  09.00 น.   ณ  หองสัมมนา   1  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   รองคณบดี
ฝายบริหาร  (รองศาสตราจารย  ดร. สุกัญญา  โฆวิไลกูล)   เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมนักเรียนในพระราชา 
นุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่   13   โดยมีฝายกิจการนิสิต   คณะครุศาสตร   
เปนผูประสานงาน    
 
 
 

คณะครุศาสตรจัดอบรมนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห 



 
 
 
 

 
 

  
 
 
เมื่อวันที่   19  เมษายน    2547  เวลา  10.00 น.  ณ  หองประชุมนานาชาติ   407  อาคาร  3   

คณบดีคณะครุศาสตร   (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน)    ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชื่นชนก  โควินท     
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   ใหการตอนรับ   Professor   Dr. Le  Van  Anh   อธิการบดีของ  Hue   
College  of  Education   และคณบดีของคณะวิชาตาง ๆ   เขาพบคณบดีคณะครุศาสตร   

 
 
 

 



 
        
 

  
  

   
 

 
ประชาคมครุศาสตร   และคณะกรรมการวิชาการ  คณะครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย   

อารณี  อึ้งภากรณ   ในโอกาสไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   และในการนี้    
ฝายวิชาการ  คณะครุศาสตร   ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในฐานะเปนคณะกรรมการวิชาการดวยดีตลอดมา 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดี 



 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร   เปดใหเอกชนเขาจําหนายอาหาร   เครื่องดื่ม  อาหารวาง/ผลไม   และขนม  จํานวน  9  ราน  
ในบริเวณคณะ  ประจําปการศึกษา  2547   โดยขอรับใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้ – 14  พฤษภาคม  2547   ในเวลา  09.00 
– 16.00 น.   

ผูสนใจขอรับใบสมัครไดที่    งานบริหารและธุรการ  สํานักงานเลขานุการ  คณะครุศาสตร   หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่   โทร. 02 - 218 – 2433 
 
 
 
 
 

         “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 
 

รับสมัครบุคคลเขาจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม 

   ประชาคมครุศาสตร     จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วัตถุประสงค        :      1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
        โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                            2.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                            3.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
   สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธและการประชุม  โทร. 02 - 218 - 2417 โทรสาร  02 – 215 – 3558  


