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          ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งและประกาศเกียรติคุณ ดังนี้  
 
 
 

 
   

  

 
 

 

          

       จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์                     
                                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสเสด็จฯ  ไปทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔ 

 

 
 

  ฉบับท่ี  1/2560    วันจันทร์ที ่ 2   มกราคม   พ.ศ. 2560 

    “...คณาจารย์ทั้งหลายย่อมต้องมีความเมตตาต่อลูกศิษย์  ย่อมต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดี  
ต้องการให้ลูกศิษย์ได้ มีความสามารถที่จะมาท าหน้าที่   มาท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ไม่อย่างนั้นอาจารย์ต่าง ๆ ทั้งหลายคงลาออกไปหมดแล้ว  ที่อาจารย์ท้ังหลายไม่ลาออก  ไม่ใช่
เพราะว่าอาชีพครูมีเงินมีทองดี  ตรงข้ามมาเป็นครูสตุ้งสตางค์ก็ไม่ค่อยดี  แต่ว่าเพราะอยาก  
ที่จะให้ความรู้ความสามารถแก่ลูกศิษย์และเห็นแก่บ้านเมืองแก่ส่วนรวมที่ว่าต้องการมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีคนที่มีความรู้จึงไม่ทิ้งหน้าที่  ...” 

 

 

ขอแสดงความยินดี 
 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์   
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ภาคีสมาชิก  

ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางสารัตถะ  

จากราชบัณฑิตยสภา  
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช  
ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น    

"อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์  ประจ าปี 2559"  
ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่อุทิศตน 

เพ่ือส่วนรวมเป็นแบบอย่างทางด้านการสอน 
ให้กับนิสิตในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

โดยสภาคณาจารย์จะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  

 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  
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คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ จะจัดงานวันครู ประจ าปี 2560 ในวันจนัทร์ที่ 16 มกราคม 2560  ซึ่งในปีนี้มีคณาจารย์ที่ได้รบั

การประกาศเกียรติคุณเป็นคณาจารย์อาวุโส จ านวน 5 ทา่น คือ  
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชิโนกุล 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 

3.  อาจารย์ ดร.พรทิพย์    อันทิวโรทัย 
4.  อาจารย์ ดร.อมรวิชช์    นาครทรรพ 

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศรี  สวนไพรินทร์ 

คณาจารย์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณาจารย์ดีเด่น จ านวน 3 ท่าน คือ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ ์ ละออปักษิณ  คณาจารย์ดีเด่นระดับภาควชิา 

       2.   รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์   มั่นใจตน   คณาจารย์ดีเด่น 
     ระดับโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา โกรศุภมิตร  คณาจารย์ดีเด่น 
     ระดับโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายประถม 

การประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น จ านวน  3  ท่านคือ 
1. นางสาวอารี  อิ่มสมบัติ    ได้รับการคัดเลือกเป็นนสิิตดีเดน่ 

ด้านคุณลักษณะความเป็นครูระดับดุษฎีบัณฑิต 
2. นางสาวสุหัทยา  เชยดี   ได้รับการคัดเลือกเป็นนสิิตดีเดน่ 

ด้านคุณลักษณะความเป็นครูระดับมหาบัณฑิต 
3. นางสาววนาลี  ชาฌรังศรี     ได้รับการคัดเลือกเป็นนสิิตดีเดน่ 

ด้านคุณลักษณะความเป็นครูระดับปริญญาบัณฑิต 
 

ก าหนดการงานวันครู  ประจ าปี  2560   วันจันทร์ที่  16  มกราคม  พ.ศ.2560 
  
พิธีสงฆ ์  
07.00  น.  ถวายภัตตาหารเชา้พระสงฆ์  จ านวน  9 รูป  

     ณ   ห้องชมรมอาจารย์   อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  (อาคาร 2) 
07.30 – 08.00 น. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์  จ านวน  9 รูป 

            เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารยผ์ู้ล่วงลบั   
    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์
                                              ณ   โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  

08.00 – 09.00  น. ผู้ร่วมงานรบัประทานอาหารเช้า   
                                              ณ   โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  
        คณาจารย์อาวโุส   คณาจารย์ดีเด่น  นิสติดีเด่น   นสิิตทีไ่ด้รับรางวัลประกวด 

ค าขวัญและค าประพนัธ์  ประจ าปี  2560  ลงทะเบียน 
ณ   โถงอาคารประชุมสุข   อาชวอ ารุง    (อาคาร 3) 

ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจ าปี 2560 
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พิธีการ   ณ   ห้องดวงเดือน  พิศาลบุตร  อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
09.00 – 10.30 น.   ผู้ร่วมงานพร้อมกัน  ณ  ห้องดวงเดือน พิศาลบตุร 

          -  ประธาน (ศาสตราจารย์กิตตคิุณอ าไพ  สุจริตกุล)  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                        -  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) กลา่วรายงาน 
                                        และกล่าวไว้อาลยัคณาจารย์ผู้ลว่งลับ 

     -  ประธานในพิธีกลา่วเปิดงาน 
          -  ผู้แทนคณาจารย์อาวโุส  น าอ่านค าฉนัท์บชูาบูรพาจารย์ 

                                           -  นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์  (รองศาสตราจารย์รุจิระ  สุภรณ์ไพบูลย์) 
มอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 

          -  ผู้แทนคณาจารย์อาวโุสมอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 
        พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส 
          -  ประกาศเกียรติคุณคณาจารยอ์าวุโส  
          -  คณาจารย์อาวโุสรับของที่ระลึกจากประธาน  

                                           -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพนัธ์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์อาวุโส   
                                           -  ประธาน  คณบดี และคณาจารย์อาวุโส ถา่ยภาพร่วมกัน  

       พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น 
    -  ประกาศเกียรติคุณคณาจารยด์ีเด่น ประจ าปี  2560 

                                           -  คณาจารย์ดีเด่นรบัโล่จากประธาน  
                                           -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพนัธ์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์ดีเด่น  
                                           -  ประธาน  คณบดี  และคณาจารย์ดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน  

        พิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น 
    -  ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ประจ าปี  2560 

                                           -  นิสิตดีเด่นรบัโล่จากประธาน  
                                           -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพนัธ์ มอบของที่ระลึกแด่นสิิตดีเดน่  
                                           -  ประธาน   คณบดี  และนสิิตดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน  
          พิธีมอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์ 
        -    คณบดี มอบรางวลัการประกวดบทประพนัธ์เก่ียวกับครูและวิชาชีพครู  
 10.30 – 11.30  น. การบรรยายหัวข้อทางวิชาการ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดนิ” 

    โดย  ปลดักระทรวงวัฒนธรรม (ดร.วิมลลักษณ์ ชชูาติ) 
11.30  น.  สมาคมครุศาสตร์สัมพนัธ์ ประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

และเรียนเชิญคณาจารย์อาวุโส  คณาจารย์ดีเด่น  และคณาจารย์ 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญฯ  

13.00 - 16.00  น  การบรรยายพิเศษ  “Thailand  4.0 :  จากหลักการสู่แนวปฏิบัติทางการศึกษา”  
โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ ์   ตันเจริญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์     สิทธิไตรย ์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์          รัตนเดโช 

     ด าเนินรายการโดย     อาจารย์ ดร. ชนิศา  ตนัติเฉลิม 
 

 หมายเหตุ : พิธีกรช่วงเช้า        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิณดษิฐ์  ละออปักษิณ 
อาจารย์ ดร.รับขวัญ  ภูษาแก้ว 

         ------------------------------------------- 
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  คณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมอาจารย์และชมรมบุคลากร จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับชมรมอาจารย์และชมรมบุคลากร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560  

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมในรูปแบบส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่ด้วย “การให้” 
ตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเฉพาะในวันที่ 22 ธันวาคม 2559              
เป็นการจัดงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน และร่วมเป็น “ผู้ให้”  ด้วยการ
บริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือช่วยเหลือมูลนิธิฯ และหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กิจกรรมประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
หนึ่ง ให้การเรียนรู้ โดยจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       

อดุลยเดช  เกี่ยวกับ “การให้” “ครูและการศึกษา” และ “ส.ค.ส. พระราชทานตั้งแต่พุทธศักราช 2531-2559” และ 
ส.ค.ส. พระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2491   และการแสดงผลงานศิลปะของนิสิต  

 
 
 
 
 
 

สอง ให้สิ่งแวดล้อม  โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณคณะครุศาสตร์ และการเปิดตลาด “อ่ิมใจ” เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าปลอดสารพิษ (Green market)    

 
 
 
 
    
 
 
 สาม ให้ความสุข  โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ด้วยการเป็นผู้ให้  พร้อมทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการเป็น “ผู้ให้” ด้วยกัน   
ส่ี  ให้ศาสนา  โดยท าบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จ านวน 19 รูป และ  ห้า  ให้สังคม  โดยน าสิ่งของไปบริจาค                

แก่สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้ด าเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน  เนื่องจากอยู่ในช่วงการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ 
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อประเทศชาติและส่วนรวม 
 

  โครงการการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งท่ี 1  
 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงการ                
การจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่ อง การให้บริการห้องหลักสูตร/
แบบเรียน และการให้บริการห้องสื่อประสม โดยมีนางสาวสุกรรณภา คุ้มสุข และนางสาวสุรารักษ์  พรมยอด บุคลากร
ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร  การจัดโครงการครั้งนี้ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนา
บริการรูปแบบใหม่ ๆ สืบต่อไป 
 
  ต้อนรับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.          
ศิริเดช สุชีวะ) และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจ าประเทศไทย (Satu Suikkrari – Kleven) และ Miss Susanna 
Eltvik, Education Advisor จากสถานทูตฟินแลนด์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพ่ือปรึกษาหารือ
เรื่องความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  

 

 

 

 

ภาควิชา/หน่วยงาน 
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   พัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ จัดโครงการพัฒนาสุขภาพกายและใจส าหรับบุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ ประจ าปี 2560  เรื่อง “ธรรมมะ เดอะซีรีย์” ตอน “ส าคัญ ณ ปัจจุบันขณะ”  โดยในวันที่  28  ธันวาคม  2559  
เวลา  09.00–12.00 น. หัวข้อ  “กระทบแต่ไม่กระเทือน” เวลา 13.00–16.00 น.  หัวข้อ “จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้” 
และวันที่  29  ธันวาคม  2559  เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ “ตัณหาพาเพลิน”  และเวลา 13.00–16.00 น.   หัวข้อ “เล่า
เรื่องธรรม”  โดยมี อาจารย์อมร  ชุติมาวงศ์ เป็นวิทยากร  ณ ห้อง 502 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง  โครงการ
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ด้านจิตใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมน าหลักธรรมทาง              
พุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการท างานให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ               
ให้มีความสุขอย่างศานติและรักองค์กรอย่างแท้จริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 

 

 


