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จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
       ฉบับที่  9/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   14  มิถุนายน   พ.ศ. 2547 

คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย   ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน) 
เปดเผยวา   ปจจบุันทั่วโลกตางเนนความเปนเลิศและการแขงขันซึ่งกันและกัน 
การจัดการศึกษาถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูความเปนเลิศและ 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ    การผลิตครูเพื่อความเปนเลิศ 

จึงเปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความสนใจ  และใหความสําคัญเพราะจะนําไปสูการสรางคน 
ที่มีคุณภาพสูง   พรอมท่ีจะเขาสูโลกแหงการแขงขัน  และตอบรับตอส่ิงทาทายใหม ๆ 

ไดเปนอยางดี   คณะครุศาสตร  จฬุา  ฯ  จึงไดจัดประชมุนานาชาติ 
เร่ือง   “การจัดการครุศึกษาเพื่อความเปนเลิศ” 

(Managing  Teacher  Education   for  Excellence)  ขึ้น  ในโอกาสครบรอบ 
การกอต้ังคณะ   47  ป   ในวันที่   11 – 14  กรกฎาคม   2547   ณ   คณะครุศาสตร 

จุฬา  ฯ     โดยความรวมมือกบัสภาคณบดีครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 
สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาอดุมศึกษาของซมีีโอ      มูลนิธฟิุลไบรท   มหาวิทยาลัย
การศึกษาเกียวโต     มหาวิทยาลัยเมลเบิรน   และมหาวิทยาลัยแหงชาติเวียดนาม 

ในการประชมุจะมีผูเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ    ญีปุ่น    ออสเตรเลีย   เวียดนาม 
มาเลเซีย    สิงคโปร  และจีน    จะมาเปนผูบรรยายและเสนอผลงานวิชาการ 

เกี่ยวกับเร่ืองการจัดการครุศึกษา   ในยุคโลกไรพรมแดน  ภาวะผูนํา 
ในชวงเปลี่ยนผานในครุศึกษา   และรูปแบบใหมในการจัดการครุศึกษา  รวมถึง

ผลงานวิจัยหลัก  ๆ    ของอาจารยคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของไทยเรา 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมคัรไดที่ 

ฝายวิเทศสัมพันธ   คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  โทร. 02-218-2710 - 11 

คณะครุศาสตรจัดประชุมนานาชาต ิ
เฉลิมฉลอง  47   ป 
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 ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย  ดร. สุวิมล   วองวาณิช  และศาสตราจารยกิตติคุณ  
ดร. นงลักษณ   วิรัชชัย   ที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหดําเนิน
โครงการวิจัย  เรื่อง    “การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545”   จํานวน  
500,000  บาท    มีกําหนดระยะเวลา  6  เดือน คือตั้งแตเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน  2547 

ในการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวคณะครุศาสตรจะไดรับเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการเปนเงิน  50,000   บาท 
 
 
 
 

ฝายวิเทศสัมพันธ  คณะครุศาสตร  จัดโครงการสัมมนาคณาจารยคณะครุศาสตร  เรื่อง   "Educational  Leadership"   
ซึ่งจัดระหวางวนัที่    12  - 16  กรกฎาคม    2547   ณ   หอง   405   อาคาร   3   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคณาจารย
ภาควิชาสารัตถศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา และภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   ตลอดจนผูสนใจจาก
สถาบันการศึกษาอื่นไดฟงการบรรยายเรื่องพัฒนาการขององคความรูดานภาวะผูนําทางการศึกษา ตลอดจนแนวความคิดและ
ทฤษฎีรวมสมัย แนวโนมและทิศทางในการศึกษาวิจัย   จากอาจารยมหาวิทยาลัย  Standford  พรอมทั้งไดแลกเปล่ียนความรู 
ความคิดเห็นและประสบการณกับวิทยากรและผูเขารวมสัมมนาอื่น ตลอดจนไดศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดรูปแบบความ
รวมมือในการจัดการศึกษาดาน  Educational   leadership  รวมกับ   Standford   University   และสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศ    

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   ฝายวิเทศสัมพันธ   คณะครุศาสตร    โทร. 02-218-2710 
 
รับสมัครสอบวิชาทั่วไป 

  
ศูนยทดสอบทางการศึกษา    คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เปดขายใบสมัครสอบวิชาทั่วไป   วิชาทักษะ 

พื้นฐานทางการวิจัย   และความถนัดทางวิชาการ   สําหรับผูสนใจจะสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  ตั้งแตวันที่  14   
มิถุนายน  -30  กรกฎาคม 2547  และจะสอบในวันที่  21  สิงหาคม  2547 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   ศูนยทดสอบทางการศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   โทร.  02 - 218 - 2546    
ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)   ไดจัดใหมีทุนองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาและทุนพัฒนาวิจัย  

เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ – 14   กรกฎาคม  2547  คณาจารยที่สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่  www.trf.or.th  หรือติดตอไดที่  
คุณจิรยุทธ   เจริญวุฒิขจร   โทร. 02 - 218 -0455   หรืออานรายละเอียดไดที่ภาควิชา  และฝายวิจัยและบริการวิชาการ    
คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ   

 

คณะครุศาสตรจัดโครงการสัมมนา
คณาจารยคณะครุศาสตร 

อาจารยไดรบัเงินอุดหนนุการวิจัย 

ประกาศทุนวจิัย 
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ศูนยประสบการณวิชาชีพ ไดจัดประชุมนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครู    ปการศึกษา   2547  ทุกวันศุกรสัปดาหเวน
สัปดาห   ตั้งแตเวลา  13.00 - 15.00 น.   รวม  6  ครั้ง   กอนนิสิตจะไปพบอาจารยนิเทศกแตละวิชาเอก ในการประชุม
แตละครั้งไดจดัการบรรยายเพื่อเสริมความรูใหแกนิสิต    ดังนี ้
 
กําหนดการฟงบรรยาย  ในเวลา   13.30 - 14.30  น.  ณ  หองประชุม   101   อาคาร   3  
ครั้งที่   1     วันศุกรที่   11   มิถุนายน   2547    

เรื่อง    “ขอปฏิบตัิของนิสิตระหวางฝกสอน/ฝกงาน ในฐานะเปนตัวแทนของคณะครุศาสตร จุฬาฯ”       
โดย     ผูชวยศาสตราจารย ปนิดา    ศิริกุลวิเชฐ   

ครั้งที่   2     วันศุกรที่   25   มิถุนายน  2547    
เรื่อง   “เทคนิคการนําเขาสูบทเรียนและการเลือกใชส่ือการเรียนการสอน” 

                 โดย    อาจารย ขัณธชัย    อธิเกียรติ             
ครั้งที่   3     วันศุกรที่   9  กรกฎาคม  2547    

เรื่อง   “กลยุทธการสอนโครงงาน”     
โดย    ผูชวยศาสตราจารย   ดร.  อลิศรา   ชูชาติ  

ครั้งที่   4    วันศุกรที ่  23   กรกฎาคม   2547  
   เรื่อง    “นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนิสิตฝกสอน/ฝกงาน”     

โดย    อาจารย   พ.ต .ราเชน    มีศรี 
ครั้งที่   5    วันศุกรที่   6   สิงหาคม    2547   

เรื่อง    “การวิจัยในชั้นเรียน”    
โดย    รองศาสตราจารย   ดร.  สุวิมล   วองวาณิช 

ครั้งที่   6    วันศุกรที่  20  สิงหาคม  2547 
  เรื่อง  “เตรียมตัวสอบสอนและทรรศนะคติของนิสิตตอวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู” 

              โดย    ผูชวยศาสตราจารย   ปนิดา    ศิริกุลวิเชฐ 
 
ศูนยประสบการณวิชาชีพ เรียนเชิญอาจารยนิเทศกและผูสนใจทุกทาน เขารับฟงไดตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยประสบการณวิชาชพีจัดประชุม
นิสิตปฏบัิติการวิชาชีพคร ู    
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เมื่อวันที่   24   พฤษภาคม   2547   เวลา  09.00 - 12.00  น.   ณ  หองประชุม  101   ฝายวิชาการ   คณะครุศาสตร    
จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาบัณฑิต   ปการศึกษา   2547  โดยคณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   
สินลารัตน)  กลาวตอนรับ จากนั้นเปนการชมวิดีทัศนแนะนําคณะครุศาสตร   และฟงการบรรยายเรื่อง  “ชีวิตกับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย”   โดย รองคณบดีฝายวิชาการ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุลักษณ    ศรีบุรี)   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต   
(อาจารย  ดร. วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา)   หัวหนาภาควิชามัธยมศึกษา  (รองศาสตราจารย  ดร.สุวัฒนา   เอี่ยมอรพรรณ)     
โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  (อาจารย  ดร. สรอยสน   สกลรักษ)     เปนผูดําเนินรายการ 
 
 

ปฐมนิเทศนสิิตใหม ระดับปริญญาบณัฑิต  
 ปการศึกษา   2547 
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เมื่อวันที่   21   พฤษภาคม   2547   เวลา  09.00 - 12.00  น.   ณ  หองศูนยสารนิเทศ   ฝายวิชาการ   คณะครุศาสตร    

จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา  และหัวหนาวิชาเอก    โดยคณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย   สินลารัตน)   
กลาวเปดการประชุมและบรรยายเรื่อง  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2547)  กับบทบาทอาจารยที่ปรึกษา  
และหัวหนาวิชาเอก)   รวมกับรองคณบดีฝายวิชาการ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุลักษณ    ศรีบุรี)   โดยมีผูชวยคณบดีฝาย
วิชาการ  (อาจารย  ดร. สรอยสน   สกลรักษ)    เปนผูดําเนินรายการ 
 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ 
กับบทบาทอาจารยที่ปรกึษา   และหวัหนาวชิาเอก 
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 เมื่อวันที่   11   มิถุนายน    2547   เวลา  09.00 - 16.00  น.   ณ  หองประชุม  405  อาคาร   3  คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ  
รวมกับ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    และที่ประชุม  16  คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  (กลุม 16)  จัดสัมมนาวิชาการ  
เรื่อง  “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากับการพัฒนาวิชาชีพครู”  เนื่องในโอกาสครบรอบ  1  ป   ของ พรบ.  
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยคณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร. ไพฑูรย  สินลารัตน)  กลาวตอนรับ จากนั้น 
เปนการแบงกลุมยอย  3   กลุม คือ  มาตรฐานวิชาชีพครู/จรรยาบรรณวิชาชีพครู,  การรับรองปริญญาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  และ
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

คณะครุศาสตรจัดสัมมนาวิชาการ 
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   รร. สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม 
   หยุดการเรียนการสอน 
   

โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม   งดการเรียนการสอนในวันที่  5  – 9  กรกฎาคม   2547   เพื่อประชุมรวบรวม
ปญหาและวิธีแกไขสําหรับเตรียมการเรียนการสอนในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีการบริหารจัดการเรียนการสอน   
 
 
 
  

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  จัดโครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  กับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในชุมชนใกลเคียง  โดยจัดในรูปแบบการบริการวิชาการ   เพื่อเสริมทักษะคณิตศาสตรใหแกนักเรียนชั้น  ป. 6    
โดยจัดใหกับนักเรียนของโรงเรียน 9  แหงที่มีความสามารถสูงทางดานคณืตศาสตรเขามาเรียนรวมกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  ทุกวันเสาร  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ตั้งแตวันเสารที่  19  มิถุนายน – เสารที่   25  กันยายน  2547    
ทั้งนี้  เพื่อเปนการพัฒนาพื้นฐานและแนวคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนใหสามารถเขารวมกิจกรรมแขงขันคนเกงคณิตศาสตร 
ของสมาคมคณิตศาสตรตอไป  และเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียนที่อยูในชุมขนเดียวกัน 
  
 
 
  

สายงานบรรณสาร  ฯ  สวนบริหารจัดการกลาง   จุฬา ฯ แจงใหทราบวา  ตามที่อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นจตุตถจุลจอมเกลา  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม   2547   ซึ่งมีผลใหไดใชคํานําหนานามวา  
“คุณหญิง”  นั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526    และเพื่อใหงานดานสารบรรณ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน   จึงขอใหจัดพิมพหนังสือราชการเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม  ดังนี้ 
 -   กรณี หนังสือราชการภายใน  (บันทึกขอความ)    หนังสือส่ังการ  (คําส่ัง)   หนังสือประชาสัมพันธ  (ประกาศ)   ใหพิมพ
ชื่อเต็มวา      

(ศาสตราจารย   ดร. คุณหญิงสุชาดา    กีระนันทน) 
     อธิการบดี 
 

 -  กรณี หนังสือราชการภายนอก    ใหพิมพชื่อเต็มวา     
 
(ศาสตราจารย  คุณหญิงสุชาดา    กีระนันทน) 
   อธิการบดี 

 
 
 

การจัดพิมพหนังสือราชการ 
เพื่อเสนออธกิารบดลีงนาม 

รร.สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  จัดโครงการความรวมมือ
ระหวาง รร. สาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  กับ รร.สังกัด กทม. 
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“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 
 

 

 
 
แนะนําหนังสือใหมจากศนูยตํารา ฯ 
 
วารสารครุศาสตร    ปที่  32  ฉบับที่  3 
บรรณาธิการประจําฉบับ   รศ. ดร.  จันทรเพ็ญ  เช้ือพานิช 
ราคา  70   บาท 
 วารสารครุศาสตรฉบับนี้เปนฉบับที่มีความพิเศษ คือ เปนทั้งฉบับสุดทายของปที่  32   และเปนฉบับแรกของป พ.ศ. 2547   
จึงขอตอนรับปใหม 2547 ดวยเนื้อหาสาระทางวิชาการที่หลากหลายจากหลายหลากภาควิชา อันประกอบไปดวย    แนวคิดทาง 
การศึกษา   มุมมองของนักทฤษฎี   และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนชวงชั้นตาง ๆ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
การอุดมศึกษา    และการศึกษานอกระบบโรงเรียนรวมไปถึงกระบวนการสอนดนตรี   ศิลปนิยมศึกษา   การเรียนรูในยุค
อิเล็กทรอนิกส    การประเมินโรงเรียน   และการเขียนรายงานการวิจัยอยางมีคุณภาพ สําหรับคอลัมนประจําอื่น ๆ ซึ่งไดแก  
มุมหองเรียน    แนะนําหนังสือ   หองวิจัยและเปดประเด็น   ก็ยังคงมีสาระเขมขน  
 
 
 สํานักบริหารระบบกายภาพ  จุฬา ฯ  แจงวา  ดวยในวันพฤหัสบดีที่  8   และวันศุกรที่  9  กรกฎาคม  2547   จุฬา ฯ  
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2546     ณ  หอประชุมจุฬา ฯ  ซึ่งที่ผานมา 
ไดมีบุคลากรของคณะ  หรือญาติพี่นอง  ซึ่งปกติจําหนายเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร  หรือซุมที่ไดรับอนุญาต    ในชวงวันรับ
ปริญญาบัตรที่ผานมาจะนําเครื่องดื่มออกมาจําหนายภายนอกทางเดินเทารอบ ๆ   คณะหรือหนวยงาน   เปนเหตุใหการสัญจร 
ทางเทาและรถยนตไมคลองตัว  และไมเปนระเบียบ   ดังนั้น  ในปนี้มหาวิทยาลัยขอความรวมมือหามนําเครือ่งดื่มออกมา
จําหนายนอกเหนือขอบเขตที่กําหนด 
 
 
 
 สายงานสวัสดิการ  สวนบริหารงานบุคคล   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   จุฬา ฯ  แจงวา  มหาวิทยาลัยเปดรับแบบ
แสดงความจํานงของขาราชการ   ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน   ลูกจางประจําเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  และ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่สนใจขอกูเงินสวัสดิการเพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกบานสรางใหม/ทดแทน
อาคารเดิมที่ทรุดโทรมมาก  ซื้อ  ไถถอน  ดัดแปลง   หรือซอมแซมที่อยูอาศัยแหงแรกของตน   

ผูสนใจสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดไดที่   สายงานสวัสดิการ  สวนบริหารงานบุคคล   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   
จุฬา ฯ   อาคารจามจุรี   5  ชั้น  5  โทร.   02-218-0163,  02 – 218-0181    ตั้งแตบัดนี้ -  24  มิถุนายน   2547 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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  

ขอความรวมมืองดจําหนายเครื่องด่ืมบนทางเทา 

การเปดรบัแบบแสดงความจํานง 
ขอกูเงินเพื่อเคหะสงเคราะหของมหาวทิยาลัย 


