
เมือ่วนัที ่ ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๙  เวลา
๑๖.๐๐ น.  ณ บรเิวณลานไทร   คณะครศุาสตร จดั
งาน สงทายปเกา ตอนรบัปใหม  ใหแกเจาหนาที่
สายสนบัสนนุโดยในปนีม้ขีองรางวลัมากมายไมวา
จะเปนสรอยคอทองคำ  โทรทศันส ี เงนิสด  นาฬกิา
ฯลฯ ทัง้นีเ้จาหนาทีต่างแชมชืน่ทีไ่ดรบัของรางวลักนั
ทกุคน ขอขอบคณุผสูนบัสนนุรางวลัทกุทาน มา ณ
ทีน่ี้



๒
และในวนัที ่  ๒๗   ธนัวาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  ณ  หองสมัมนา  ชมรมอาจารย    คณะครศุาสตร จดังาน สงทายปเกา

ตอนรบัปใหม  ใหแกคณาจารยของคณะ

เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใหม  พทุธศกัราช   ๒๕๕๐   ผบูรหิารคณะครศุาสตร  นำของขวญัคารวะอดตีคณบดแีละผบูรหิาร
มหาวทิยาลยั

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫



๓

วนัองัคารที ่ ๑๖   มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๐
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชาและเครือ่งไทยธรรมแดพระภกิษสุงฆ  จำนวน  ๒๙  รปู

เพือ่อทุศิสวนกศุลแกคณาจารยผลูวงลบั  ณ  หองสมัมนา  ๑
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐  น. รบัประทานอาหารเชา  ณ   หองชมรมอาจารย
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐  น. คณาจารย   นสิติ  และผมูเีกยีรต ิ พรอมกนัทีห่องประชมุ   ๑๐๑  อาคารประชมุสขุ   อาชวอำรงุ

- คณาจารยอาวโุส   ประจำป  ๒๕๕๐  ลงทะเบยีน
- คณบดจีดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั
- คณบดกีลาวรายงานและกลาวไวอาลยัคณาจารยผลูวงลบั
- ประธานในพธิกีลาวเปดงาน
- ผแูทนคณาจารย  นำอานคำฉนัทบชูาบรูพาจารย
- ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครศุาสตร  มอบพมุดอกไมคารวะปชูนยีาจารย
- ประกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุส  ประจำป   ๒๕๕๐
 - คณาจารยอาวโุสรบัของทีร่ะลกึจากประธาน
- ผแูทนคณาจารยอาวโุสมอบพมุดอกไมคารวะประธานในพธิี
 - นายกสมาคมครศุาสตรสมัพนัธ  มอบของทีร่ะลกึแดคณาจารยอาวโุส
-  ผแูทนคณาจารยมอบพวงมาลยัคารวะคณาจารยอาวโุส
-  ผแูทนนสิติบณัฑติศกึษา  ผแูทนนสิติปรญิญาบณัฑติ  และผแูทนนกัเรยีน  มอบพวงมาลยัคารวะ
   คณาจารยอาวโุส
-  พธิมีอบรางวลัแกผชูนะการประกวดบทประพนัธเกีย่วกบัครแูละวชิาชพีครู

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. อภปิรายเรือ่ง "คณุธรรมนำความร ู:  จากครสูสูงัคม"
โดย   ศาสตราจารย กรีต ิ บญุเจอื  และ
ศาสตราจารยพเิศษ จำนงค  ทองประเสรฐิ
ดำเนนิการอภปิราย โดย อาจารย อจัฉรา ไชยปูถมัภ
ณ  หองประชมุ  ๑๐๑  อาคารประชมุสขุ   อาชวอำรงุ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. ประชมุใหญสามญัประจำป  สมาคมครศุาสตรสมัพนัธ
และรบัประทานอาหารกลางวนั  หอง  ๑๐๖  อาคาร  ๒
โดยการสนับสนุนของสมาคมครุศาสตรสัมพันธ



ในโอกาสวนัคร ู ๑๖  มกราคม   ๒๕๕๐  ซึง่ในปนีเ้ปนปทีค่ณะครศุาสตรครบรอบการสถาปนา ๕๐ ป     จงึถอืโอกาสนีจ้ดังาน
วนัครเูพือ่เปนการเฉลมิฉลองในโอกาสดงักลาวเปนพเิศษ   โดยจะมกีจิกรรมตลอดเดอืนมกราคม ๒๕๕๐  ดงันี้

๑.  ประกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุสของคณะครศุาสตร
๒.  จดักจิกรรมเกีย่วกบัคร ู ไดแก

๒.๑  ฉายภาพยนตรเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิาชพีครู
๒.๓  ประกวดบทประพนัธเกีย่วกบัครหูรอืวชิาชพีครู
๒.๔. การบรรยายพเิศษเรือ่ง "คณุธรรมนำความร ู: จากครสูสูงัคม"

๓.  ใหนสิติรวมเปนกรรมการจดังานวนัครู
๔.  จดัพมิพหนงัสอืวนัครู

ทัง้นี ้มกีารประกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุส จำนวน ๙ คน คอื
๑.  รองศาสตราจารย ดร.มลวิลัย     ลบัไพรี
๒.  รองศาสตราจารย ดร.ศริชิยั       กาญจนวาสี
๓.  รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ    จติระดบั
๔.  รองศาสตราจารย ดร.สทุธน ู     ศรไีสย
๕.  รองศาสตราจารย ไขสริิ   ปราโมช ณ อยธุยา
๖.  ผชูวยศาสตราจารย ดร.สมบรูณ     อนิทรถมยา
๗.  ผชูวยศาสตราจารย ฉตัรชยั     ยงัพลขนัธ
๘.  ผชูวยศาสตราจารย ภญิโญ     ตาโนวนั
๙.  อาจารย ชชูยั    รตันภญิโญพงษ

โดยมกีำหนดการในวนัที ่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐  ดงันี้





คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จดัทำประกาศ เรือ่งระบบการบรหิารภาควชิา พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพิม่เตมิ
พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ใหแตละสาขาวิชามีเลขานุการสาขาวิชา ซึ่งหัวหนาภาควิชาเปนผูแตงตั้งตามวาระของ
ประธานสาขาวชิา  และใหประธานสาขาวชิาจดัใหมีการประชมุคณาจารยในสาขาวชิาอยางนอยภาคการศกึษาละ ๒ ครัง้

(ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)

๔

สำนกังานวจิยัและบรกิารวชิาการ โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม จดัโครงการบรกิารทางวชิาการประชาคมวชิาชพีครู
เพือ่นอมถวายเปนราชสกัการะแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป  ในวนัเสารที ่๒๕
พฤศจกิายน ๒๕๔๙  รวม ๒ กจิกรรม คอื

๑)  การสอนสงัคมศกึษาบนพืน้ฐานการวจิยัและการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม โดยมวีทิยากรดงันี้
รองศาสตราจารยกติพิงษ  เทยีนตระกลู รองศาสตราจารยทศันยี ผลเนอืงมา
ผชูวยศาสตราจารย กญัญา  คงคานนท ผชูวยศาสตราจารยวภิาว ีมณเีนตร
ผชูวยศาสตราจารย ประณาท  เทยีนศรี อาจารยเกรยีงไกร  นะจร และ
อาจารยปยฉตัร      ฆงัฆะ



⌫

๒)  เทคนคิการจดักจิกรรมการเรยีนรคูณติศาสตร เรือ่งบทประยกุต และเรขาคณติชวงชัน้ที ่ ๒ โดยมวีทิยากร ดงันี้
ผชูวยศาสตราจารย สมุาล ี ตงัคณานรุกัษ
ผชูวยศาสตราจารย ภคนนัท  อนุแจม
อาจารยพมิพพร  อสมัภนิพงศ   และอาจารยเกรียงไกร  ปยะเมธาง





⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยนิดกีบั คณาจารยทีไ่ดรบัโปรดเกลาใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย ดงันี้
๑.  รองศาสตราจารย ดร.ศริชิยั  กาญจนวาส ี ดำรงตำแหนงศาสตราจารย ระดบั ๑๐
๒.  รองศาสตราจารย ดร.สวุมิล  วองวาณชิ  ดำรงตำแหนงศาสตราจารย ระดบั ๑๐





เมือ่วนัที ่  ๒๒   ธนัวาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หองประชมุ ๑๐๑ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ
คณบดคีณะครศุาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานในพธิเีปดการสมัมนาวชิาการ
เทดิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป  เรือ่ง "เปดประตสูมูหาวทิยาลยั
และกาวทนัสภาวะแวดลอมโลก" ซึง่จดัโดยคณะครศุาสตร จฬุา รวมกบัสมาคมสตรอีดุมศกึษาแหงประเทศไทย
และสถานวีทิยจุฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  โดยกลาววา

"คณะครศุาสตร มคีวามยนิดแีละเตม็ใจอยางยิง่ทีจ่ะใหความรวมมอืในทกุรปูแบบทีส่ามารถทำได เพือ่
เสรมิสรางความเขมแขง็ทางปญญาใหแกผคูนในชาต ิการเรยีนรเูกีย่วกบัเรือ่งตาง ๆ เปนสิง่จำเปนและสำคญัยิง่
ของกระบวนการสรางปญญา ความรทูีฝ่งลกึอยใูนตวัคน คอืวทิยากรผเูชีย่วชาญดานตาง ๆ  ซึง่จะทำใหความรู
ทีม่อียถูายทอดออกมาสสูงัคม และความรนูีจ้ะมผีนูำไปประยกุตปรบัใชใหเหมาะสมกบับรบิทตาง ๆ ได  การจดั
สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรความรูจึงเปนกระบวนการสรางปญญา เพื่อใหเกิดการจัดการความรูในรูปแบบที่
เหมาะสมกับสังคมไทย ชวยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูสังคมความรูนำไปสูสังคมที่ผูคนจะมีการเรียนรูตลอดชีวิต
นอกจากนีย้งักลาวถงึเรือ่งการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืวา UNESCO ไดประกาศใหป ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๑๔
(พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๗)  เปนทศวรรษการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื  ทัง้นีก้ารพฒันาทีย่ัง่ยนืจะมอีงคประกอบ
๓ อยางคอื

๑)  การพฒันาสิง่แวดลอมธรรมชาตใิหมคีณุภาพทีย่ัง่ยนื
๒)  การพฒันาเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื
๓)  การทีส่งัคมอยดู ีมสีขุ  ซึง่เปนเปาหมายสงูสดุของการพฒันาทีย่ัง่ยนื
จากนัน้เปนการสมัมนาเรือ่ง "เปดประตสูมูหาวทิยาลยั"     หวัขอ "ระบบแอดมชิชัน่"   โดยผอูำนวยการ

สำนกัทดสอบการศกึษาแหงชาต ิ(ศาสตราจารย ดร.อทุมุพร  จามรมาน)   หวัขอ "ตดิเครือ่งแอดมชิชัน่ รทูนักอน
สอบ"  โดย  ผูผลิตรายการสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คุณนัทยา เพ็ชรวัฒนา)  ในชวงบายเปนการ
บรรยายพเิศษเรือ่ง "กาวทนัสภาวะแวดลอมโลก" หวัขอ "การอนรุกัษธรรมชาตผิานชวีตินกเงอืก"  โดยศาสตราจารย
ดร.พไิล  พลูศกัดิ ์ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล  และ หวัขอ "สภาวะโลกรอน : ผลจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ"  โดย รองศาสตราจารย ดร.ทววีงศ ศรบีรุ ี  ผอูำนวยการสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอม จฬุา ฯ

๕

     



เมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองศนูยสารนเิทศ  คณะครศุาสตร จดัการเสวนาโตะกลมเรือ่ง
ประเดน็วกิฤต :มหาวทิยาลยัในกำกบั ฯ VS มหาวทิยาลยัทีเ่ปนสวนราชการ
หัวขอการเสวนาประกอบดวย

๑.  มหาวทิยาลยัในกำกบั ฯ VS มหาวทิยาลยัทีเ่ปนสวนราชการแตกตางกนัอยางไร
๒.  มหาวทิยาลยัในกำกบั ฯ (ทัง้ในประเทศและตางประเทศ) มมีหาวทิยาลยัใดบาง
๓.  ขอดแีละขอดอยของมหาวทิยาลยัในกำกบั VS มหาวทิยาลยัทีเ่ปนสวนราชการ
๔.  มหาวทิยาลยัในกำกบั VS มหาวยิาลยัทีเ่ปนสวนราชการจะมผีลตอเรือ่งสำคญัตอไปนีอ้ยางไร

๑.๑  คาเลาเรยีน
๑.๒  ความเปนเลศิทางวชิาการ
๑.๓ ความเปนธรรมทางการศกึษา

โดยไดรบัเกยีรตจิากผทูรงคณุวฒุทิางการศกึษาเปนผอูภปิรายนำ อาท ิ ศาสตราจารยพเิศษ จรญั ภกัดธีนากลุ
(ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)     ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน (ประธานสภาคณาจารย
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั)   รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ (คณบดคีณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั)
รองศาสตราจารย ดร.พรชลุ ี อาชวอำรงุ (คณาจารยสาขาวชิาอดุมศกึษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั)   ผชูวยศาสตราจารย
ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย (ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)      ดำเนินการอภิปรายโดย
รองศาสตราจารย ดร.ชนติา รกัษพลเมอืง (หวัหนาภาควชิานโยบาย การจดัการและความเปนผนูำทางการศกึษา)

การเสวนาดงักลาวมปีระเดน็ทีน่าสนใจคอื ไมวาจะเปนมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั หรอืมหาวทิยาลยัทีเ่ปน
สวนราชการ จะตองมีการทบทวนถึงปจจัยที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการใหมีความอิสระทางวิชาการ
สามารถกระจายโอกาสใหกบัผเูรยีนอยางเปนธรรม และมคีวามเปนเลศิทางวชิาการ

๖
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๗

เมือ่วนัที ่๒๑  ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๑.๓๐ น.  หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครศุาสตรรองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ
คณบด ี เปนประธานเปดงาน Step  into  Christmas ซึง่จดัโดย สำนกังานวริชักจิและกจิการพเิศษ รวมกบัสาขาวชิาศลิปะ
ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา จากนัน้เปนการบรรยายเรือ่ง  "ความหมายทีแ่ทจรงิของครสิตมาส"    โดย ผชูวยศาสตราจารย
ดร.คารนีา    โชตริวี  ภาควชิาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร จฬุา ฯ    การเดีย่วเปยโนและขบัรองเพลง "Rudolph the Red
- nosed Reindeer"    บรรยายนำความหมายของเพลง โดยผชูวยศาสตราจารย ดร.จนัทรทรงกลด  คชเสน ี   เดีย่วเปยโน
และขบัรอง โดยอาจารย ดร.ดนญีา อทุยัสขุ และนสิติสาขาวชิาดนตรศีกึษา

สำนกังานวริชักจิและกจิการพเิศษ  จะจดัสอนเสรมิภาษาองักฤษเพือ่สงเสรมิใหนสิติครศุาสตรทกุระดบัและสาขาวชิา
มโีอกาสไปศกึษาตอหรอือบรมในตางประเทศมากยิง่ขึน้ เพือ่พฒันาศกัยภาพและเพิม่พนูประสบการณ       ตลอดจนการเตรยีมตวัสอบ
ทัง้การสอบขอเขยีนและสอบสมัภาษณ ตลอดจนวธิกีารกรอกใบสมคัรเปนภาษาองักฤษและการเขยีน Statement of Purpose
โดยจะจดัสอนทกุวนัจนัทรระหวางเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๙ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ  โดยเริม่ตัง้แตวนัจนัทร
ที ่๘ มกราคม ๒๕๕๐  เปนตนไป  และสอนโดยอาจารยอดตีนกัเรยีนทนุฟลุไบรท ทนุปรญิญาขัน้สงู จฬุา ฯ และทนุธนาคารกรงุเทพ
จำกดั (มหาชน)

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดและกรอกใบสมคัรไดที ่สำนกังานวริชักจิและกจิการพเิศษ ชัน้ ๔ อาคารประชมุ
สขุ อาชวอำรงุ  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๕๐
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๘

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th

การจัดแสดงครั้งนี้ เปนการสงเสริมความเปนนานาชาติ
ของคณะครุศาสตร ดวยการใหความรูความเขาใจแกนิสิต
คณาจารยและบุคลากรของคณะดานประเพณีเทศกาลและ
วันสำคัญในวัฒนธรรมตะวันตก


