
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  2/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   31   มกราคม   พ.ศ. 2548 

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดี 
กับคณาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี ้

 1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กรรณกิาร  สัจกุล 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่  9  มกราคม  2547 
 2.  อาจารย  ดร. ชญาพิมพ   อุสาโห 

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ต้ังแตวันที่  8  กรกฎาคม  2547 

 3.  อาจารย  กวินทพิย    บรรยายกิจ 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่  26  กรกฎาคม  2547 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย   วนิดา    เอกแสงศร ี

  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย 
    ต้ังแตวนัที ่ 12  พฤศจกิายน  2547

5.  อาจารย  ดร. อภิภา    ปรัชญพฤทธิ์ 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่   27  กรกฎาคม   2547 

ขอแสดงความยินดี 
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 คณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ)   และคณะผูบริหาร นํากระเชาผลไม
คารวะแดผูบริหารจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  และอดีตคณบดีคณะครุศาสตร   เนื่องในโอกาสวนัขึ้นปใหม    
พ.ศ.  2548 
 
 

อวยพรปใหม ผูบริหารและอดีตคณบดี 
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ตอนรับผูเขาประชุมวชิาการ 
ของมูลนธิิ ศาสตราจารย   มล. จิรายุ    
 
 
 
 
    
 
   

    
 
 
 
 
   
  

 
เมื่อวันที่   22   ธนัวาคม   2547  เวลา  08.45  น.  ณ  หองประชมุ  101   อาคาร  3  คณบดี 

คณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ ์   ศิริบรรณพิทักษ)    กลาวตอนรับผูเขาประชุมวิชาการ   
เร่ือง “สอนภาษาไทยใหสนกุ   ผูเรียนเปนสุขกับการเรียน”   ซึง่จัดโดยคณะครุศาสตรรวมกับ มูลนธิิ
ศาสตราจารย  มล. จิรายุ – ศาสตราจารย  ทานผูหญงิพนูทรพัย  นพวงศ  ณ  อยธุยา  ซึง่คณบดีกลาวถงึ 
การจัดประชุมคร้ังนี้วา   คณะครุศาสตรมคีวามภาคภมูิใจที่มลูนิธ ิฯ  ไดใหคณะมีโอกาสรวม
จัดบริการวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพครู  โดยเฉพาะดานภาษาไทยซึ่งถือเปนมรดกทางวฒันธรรม
แสดงถึงเอกลักษณของความเปนชาติ   โดยมทีั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเปนที่ยอมรับของทั่วโลก 
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ตอนรับรัฐมนตรีกัมพูชา  และคณะ 
 

 เมื่อวันที่   22  ธันวาคม  2547  เวลา  10.30  น.  ณ  หอง  405  อาคาร  3   คณะครุศาสตร   
คณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ)   พรอมรองคณบดีและผูชวยคณบดีใหการตอนรับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา  เยาวชน  และกีฬา  ราชอาณาจักรกัมพูชา   และคณะ   ในโอกาสมา
เยี่ยมชมคณะครุศาสตรและพบปะกับคณะผูบริหาร   โดยคณบดีกลาวตอนรับบรรยายสรุปหลักสูตรและ 
การดําเนินงานของคณะครุศาสตร  จากนัน้เปนการเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
ฝายประถม  และฝายมธัยม   กิจกรรมของหนวยงานตาง  ๆ  รวมทั้งกจิกรรมการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาบัณฑิต  และบัณฑิตศึกษาของคณะครุศาสตร 

 
คณบดี คณะครุศาสตรจุฬา ฯ ช้ี 

คณะครุศาสตรตองเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางอิงของแผนดิน 
ทางดานการจัดการศึกษา 

 
 รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ   คณบดี  กลาวในที่ประชมุคณาจารยและ
เจาหนาที่สาย ข. และ ค. เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2547  ณ หอง 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตรวา การกําหนด
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตรใน 4 ปขางหนาจะตองพิจารณาปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายในประกอบกันใหสอดคลองกบัความตองการของประเทศในฐานะที่คณะครุศาสตรเปน
สถาบนัอุดมศึกษาดานครุศึกษา ตองมีสวนรวมสรางสรรคการศึกษาในภาพรวมของประเทศอยางนอย 
ในเรื่องของการผลิตครูใหมและการพฒันาครูประจําการใหมีพลงัในการทําใหเกิดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
ที่พงึประสงคใหมากขึ้น  คณะครุศาสตรสามารถเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางองิชั้นนําในดานครุศาสตร/ 
ศึกษาศาสตรและการจัดการศึกษาของแผนดิน เพื่อใหประชาชนมีความรูและความสามารถในการพัฒนา 
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ศึกษาศาสตรและการจัดการศึกษาของแผนดิน เพื่อใหประชาชนมีความรูและความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังนั้น
โครงสรางการบริหารคณะครุศาสตรจึงจําแนกตามกลุมภารกิจหลัก  มีหนวยงานสนับสนุนและผูกํากับดูแล
ของแตละกลุมมีภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมการศึกษามุงสูการพัฒนา
ประเทศใหเขมแข็งและยั่งยืน     เพื่อสนับสนุนวาระแหงชาติที่คณาจารยและเจาหนาที่สาย ข. และสาย ค. 
ทุกคนตองรวมมือกันทํางานอยางใกลชิด   
 สําหรับในสวนของคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ที่ยังไมมีรายชื่อสังกัดภาควิชา ขณะนี้กําลังอยูใน
ระหวางหารือกับมหาวิทยาลัยโดยไดขอยุติในขั้นตนวาจะจัดรายชื่อคณาจารยของโรงเรียนที่เปนขาราชการ
สังกัดภาควิชาและจะกระจายไปทุกภาควิชาเพื่อชวยกันทํางานในสาขาที่เกี่ยวของมากขึ้น สําหรับอาจารยที่
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการตอไปโดยใชหลักการเดียวกัน    โดยจะมีหมายเหตุไววาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียนสาธิต 
 นอกจากนี้รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ  ไดเสนอวาอยากใหมองถึงเรื่องคณาจารยจะ
สามารถมีกิจกรรมเขาสูวิสัยทัศนและพันธกิจไดมากนอยแคไหน เนื่องจากเรามีวิสัยทัศนและพันธกิจที่วางไว
คอนขางมาก  ขณะที่อาจารยรุนเกาเริ่มนอยลงและมีอาจารยรุนใหมมากขึ้น การจะไปถึงจุดที่วางไวจะมีมาก
นอยแคไหน  อยากใหคํานึงจุดนี้ดวย หากมีอุปสรรคจะมีวิธีการแกไขอยางไร  รวมทั้งการที่มีการตั้งศูนย
คอนขางมากจะเชื่อมโยงกับภาควิชาอยางไร  ทั้งนี้ควรระบุวาการบริหารงานใน 2 ปแรกควรมีการทําอะไรที่
เนนและเห็นภาพใหชัดเจน รวมทั้งกําหนดประเด็นสําคัญ 5 - 6 เร่ืองสูสาธารณะในปแรกดวย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จมุพล พูลภทัรชีวิน  ฝากขอสังเกตวาควรเพิ่มเติมจิตวญิญาณของความ
เปนครู   คุณธรรม และจริยธรรมดวย 
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87  ป  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ดร.ประชุมสุข   อาชวอํารุง 
 
  
   
 
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม   2547  ณ  หองศนูยสารนิเทศ   คณะครุศาสตรรวมกับสมาคมครุศาสตร
สัมพันธ จัดงานแสดงมทุิตาจิต   87  ป  ศาสตราจารย  กิตติคุณ  ดร.ประชุมสุข   อาชวอาํรุง  มีผูบริหาร
มหาวิทยาลยั    อดีตคณบดี  และคณาจารยมารวมงานจํานวนมาก 
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   นโยบายที่เด็กไทยตองการ 
 
 เมื่อวันที่  5  มกราคม  2548  เวลา  08.30  น.  ณ  หองประชุมนานาชาติ  คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง  “นโยบายที่เด็กไทยตองการ”  โดยมี   
คณบดีคณะครุศาสตร  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  กลาวนําการประชุมวาคณะ
ครุศาสตรมีความภาคภูมิใจในการเปนเวทีสําหรับผูสนใจและผูรูเร่ืองเกี่ยวกับเด็กที่จะกลั่นกรองความคิดเพื่อ
เสนอรัฐบาลและองคกรภาคประชาชน   ถึงเวลาแลวที่ภาครัฐและภาคประชาชนจะตองรวมมือในการ
ผลักดันใหเด็กไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและเติบโตอยางมีคุณภาพ  มองปญหาเด็กในภาพรวมไมแยก
เปนสวน ๆ  สนใจที่จะดูแลทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษ   เด็กดอยโอกาส   เด็กยากจน   เด็กหางไกล  
ขณะเดียวกันก็ไมละทิ้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  เพราะเด็กที่มีความสามารถพิเศษหากไมไดรับการ
พัฒนาใหเต็มศักยภาพจะกลายเปนผูดอยโอกาสกลุมใหมได   ดังนั้น  จึงจําเปนตองใหความสําคัญและ
พัฒนาเด็กทุกคน   โดยการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  การประชุมคร้ังนี้
คาดวาจะไดความคิดที่เบงบานและไดขอเสนอที่จะนําไปเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ
เพื่อประเทศไทยที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 
 
 
  

 

หลังกลาวนํา  ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี  (นายจาตุรนต  ฉายแสง)   ไดปาฐกถาพิเศษ   เร่ือง 
นโยบายที่เด็กไทยตองการ   โดยมองถึงปญหาเรื่อง  เหลา   บุหร่ี  ยาเสพติด  โดยเฉพาะการศึกษาและครู
จะตองสงเสริมใหเด็กเรียนเปน  รูจักวิเคราะหไมใชเอาความรูมาก ๆ  ใสสมองเด็กใหหมด  จะมีวิธีการ
อยางไรใหการขับเคลื่อนในการแกปญหาเด็กเปนไปอยางมีพลังตอเนื่อง   และมีผลมาก  ๆ  การแกปญหาแต
ละเร่ืองจะตองเชื่อมโยงกัน  ตองจัดระบบองคกร   จัดระบบการขับเคลื่อน  ทําอยางไรใหมีพลังมาก  ๆ  
ปญหาเด็กทั้งหลาย  มีองคกร  กลุมคนเขาใจ  แตจะจัดกระบวนการทํางานอยางไรใหนโยบายชัดเจนมี
มาตรการ  มีการตรวจสอบ 
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 จากนั้นเปนการเสวนาโตะกลม   “10  นโยบายสําคัญเพื่อเด็กไทยทุกคน”   โดยผู เสวนา
ประกอบดวย    แมชีศันสนีย    เสถียรสุต   ดร.สิริกร   มณีรินทร   สว.วัลลภ   ตังคณานุรักษ   อาจารย ดร. 
อมรวิชช   นาครทรรพ   คุณสุภาวดี  หาญเมธี    และ พญ. พรพิมล   หลอตระกูล  มี  รองศาสตราจารย  ดร. 
สมพงษ    จิตระดับ    ผูดําเนินการเสวนา    ผูเสวนาไดเสนอหลักสําคัญที่รัฐบาลควรกําหนดเปนนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนดําเนินการดังตอไปนี้     
 

 
1. การกําหนดนโยบายดานเด็ก   ตองกําหนดเปนวาระแหงชาติที่มีเปาหมายตรงกัน  รัฐบาล

จําเปนตองแกไขปญหาสําคัญของกระทรวงทบวงกรมในเรื่อง  “ตางคนตางทํา”   ในภาคประชาชน  “ทํากัน
คนละไมคนละมือ”   ใหทั้งหมดทํางานเชื่อมโยงอยางเปนระบบและตอเนื่องในรูปของ  “กระบวนการจัดการ
แกไขอยางเปนระบบ”  

2.  การสงเสริมรายการโทรทัศน   วิทยุ   สื่อมวลชน    ตองมีรายการเพื่อเด็กเยาวชน  
ครอบครัว   และการศึกษาในชวง  Prime  Time   อยางเพียงพอและมีคุณภาพ  ควรมีชองเฉพาะ
รายการสําหรับเด็ก   โดยรัฐสงเสริมภาคเอกชน   ครอบครัว   เด็ก   เขามาดําเนินการ จัดรายการ  และเปน
ผูผลิตรายการได 

3.  การมีระบบขอมูลอยางถูกตอง   ตองมีการเฝาระวังสถานการณและปญหาของเด็กและ
เยาวชนทุกจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ   เพื่อเปนขอมูล  ดัชนีบงชี้ในการกําหนดนโยบายที่ถูกตองและตรง
กับขอเท็จจริงมากที่สุด 

4.  การสรางสังคมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก    ตองมีการควบคุมปราบปรามสื่อลามกอนาจาร     
ยาเสพติด   การจัดโซนนิ่ง   รานอินเตอรเน็ตคาเฟ   ความรุนแรงจากเกม   มอเตอรไซคซิ่ง  และอื่น ๆ  เพื่อได
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก 

5.  การสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกัน   ตองใหทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส  ยากจน   
เด็กพิการ  2. 9  ลานคน  การกูยืมเรียนในระดับอุดมศึกษา   การมีสวนรวมในกิจกรรม  การใชเวลาวางอยาง
สรางสรรค  การมีสภาเด็กและเยาวชนในทางการเมือง 
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6.  การสงเสริมระบบคุณธรรมและสติปญญา   ตองใหความสําคัญแกเด็กตั้งแตอยูในครรภ  
ระดับสติปญญาที่สูงขึ้น  การมีคุณธรรมอยางราเริงเบิกบาน   มีระบบนิเวศเชิงลึกของศาสนาและวัฒนธรรม
ในการอบรมเลี้ยงดูของแตละครอบครัว 
 7.  การมีนโยบายใหเด็กทํากิจกรรมและทํางานในระหวางการเรียนรู  ตองมีระบบหลักสูตร
การศึกษาที่ยืดหยุนเชื่อมโยง   กรณีคลื่นสึนามิ  มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาจํานวนมากเกิดสภาวะ  “จิตอาสา”  
และ  “จิตสาธารณะ”   ชวยเหลือประชาชน  6  จังหวัดภาคใต   การทํากิจกรรมทําใหเด็กเกิดการเรียนเปน
เรียนดวยตนเองจนเกิดสิ่งที่ดีมีคุณคาทางดานจิตอาสาเกิดขึ้นได 
 8.  การบังคับการใชกฎหมาย   ตองมีการปราบปรามฉอราษฎรบังหลวง   การเขมงวดการขาย
บุหร่ีและสุราแกเด็กอายุตํ่ากวา  18  ป   แหลงมั่วสุม   ผับ  คาเฟ   รานขายหนังสือการตูน วีซีดีโปเปลือยตอง
หางจากโรงเรียน   สถานศึกษา   การดูแลเด็กตาม  พ.ร.บ.  คุมครองเด็ก  และอื่น  ๆ   
 9.  การสงเสริมพิพิธภัณฑการเรียนรู   ตองมีการจัดพิพิธภัณฑระดับ  World   Class   ที่เนน
กิจกรรมและความหลากหลายแกครอบครัวมาศึกษารวมกันได   อุทยานการเรียนรู   ศูนยดรุณธรรม   เปด
พื้นที่สีขาวใหเด็กไดแสดงออกตามศักยภาพแตละคน 

10.   การสรางและเพิ่มพลัง  (Empowerment)   ตองสงเสริมใหสถาบันครอบครัว  ชุมชน    
และศาสนา     ใหกลับมามีบทบาทในการสรางทักษะชีวิต   เติมเต็มความรัก  ความอบอุน   การสรางวินัย   
ความรับผิดชอบ  ความมุงมั่น   การมีจิตใจงดงาม   มีน้ําใจ  สถาบันและหนวยยอยนี้ตองเตรียมตัวเรื่อง   
ครอบครัวศึกษา  ศาสนาที่พึ่ง  ชุมชนชวยกันดูแลในเชิงบูรณาการใหได 
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 คณบดีพบนิสิต 
 

 

 
เมื่อวันที่   7  มกราคม  2548  เวลา  12.00  น.   ณ  หองประชุม   101 อาคาร  3  รองศาสตราจารย  

ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ   คณบดีไดเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิตทุกชั้นปเขาประชุม
เพื่อแนะนําผูบริหารและรับทราบวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร   คณบดีไดกลาวกับ
นิสิตวา การประชุมลักษณะนี้นาจะเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิตและคณาจารยเพื่อนิสิตจะไดมี
โอกาสเรียนรูเพิ่มเติมไดอยางรอบดานมากขึ้น   นิสิตทุกคนเปนสมาชิกชุมชนวิชาการ   ดังนั้น  ควรจะใชชีวิต
ในชุมชนวิชาการแหงนี้ใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่   เพื่อเรียนรูส่ิงใหม ๆ   หวังวานิสิตที่มาในวันนี้กวาครึ่ง
หองประชุม   เปนแกนกลางไดเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ  ที่มีความหมายและมีคุณคาตอชีวิตเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้  
ขอใหเปนแกนกลางที่ทําใหเกิดการประชุมลักษณะนี้ทุก  ๆ  เดือนหรือทุกสองเดือน  โดยคณะกรรมการนิสิต
ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษามาประชุมวางโปรแกรมไวลวงหนาตลอดปตอไป  
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คณะครุศาสตร  จัดงานปใหม 
       

 เมื่อวันที่  7  มกราคม  2548   เวลา  16.00  น.   คณะครุศาสตร  จัดงานเลี้ยงในโอกาส 
วันขึ้นปใหม   2548  ใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ งานดังกลาวประกอบดวย  สไลดมัลติวิชั่น  
การแสดง   พรอมทั้งการจับฉลากของขวัญ   ซึ่งในปนี้มีรางวัลมากมาย  อาทิ  โทรทัศน   
สรอยคอทองคํา   หมอหงุขาว   พัดลม   โดยผูไดรับรางวัลสรอยคอทองคํา   3  รางวลั  ไดแก   
น.ส.ชนัญญา   หอมสุวรรณ    นายชชัวาล   ขันตคิเชนทรชาต ิ และนายภทัรพณ   ติดตารัมย    
ผูไดรับรางวัลโทรทัศน  
ไดแก     น.ส. วนิดา   
ครองภูมินทร 
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วันครูที่คณะครุศาสตร 

 
 
 

 
 
 
 
 

 เมื่อวันที ่  16  มกราคม  2548   คณะครุศาสตร จัดงานวนัครู ประจาํป  2548   ประกอบดวย พิธี
สงฆ และพธิปีระกาศเกยีรติคุณคณาจารยอาวุโส ซึ่งในปนี้มีคณาจารยอาวโุสจํานวน 10 ทาน คือ รอง
ศาสตราจารย  ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน     รองศาสตราจารย   ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ  รองศาสตราจารย
ดร.บุญมี  เณรยอด  รองศาสตราจารย  เอกชัย กี่สุขพนัธ   รองศาสตราจารย  พรอมพรรณ  อุดมสิน    ผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.กมลพร  บัณฑิตยานนท  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  พูลภัทรชวีนิ  ผูชวย
ศาสตราจารย    กัตติกา   ตังธนกานนท   ผูชวยศาสตราจารย   วรวรรณ   เปลี่ยนบุญเลิศ      และ อาจารย  
สุกัญญา  กาญจนกิจ    โดย คณบด ี (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิรบิรรณพทิักษ) ไดกลาว
รายงานการจัดงานวนัครวูา  " กิจกรรมวันครูเปนกิจกรรมหลักที่สําคัญของคณะ  ซึง่จัดใหพวกเราที่อยูใน
วิชาชพีเดียวกนักับนิสิตที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพครูในอนาคตไดมารวมกนัระลึกพระคุณครูและภารกิจของครู  
รวมทั้งระลึกถึงบรมครูและคณาจารยที่ลวงลับ วันครูในปนี้มีการเปลี่ยนแปลงในวงการวิชาชีพครูอันเนื่องมาจาก
การปฏิรูปการศึกษาคือครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทําใหคณะมีความจาํเปนตองปรับบทบาทเพื่อ
สามารถเปนผูนําในวงการวชิาชีพครูมากขึ้นตอไป"   จากนั้นศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรพัย นพวงศ 
ณ อยุธยา  ในฐานะประธานในพิธกีลาววา  "แมประเทศเรามวีนัสําคัญแหงชาติมากมาย แตสําหรับ
ตนเองเห็นวาวันครูเปนวนัสาํคัญที่สุด เพราะครูเปนผูสรางคน และคนเหลานีจ้ะสรางชาติตอไป  วนัครูเปน
วันที่เตือนคนที่เปนครูใหทาํอะไรใหสมเกยีรติที่ไดรับ  ใหอะไรกับสวนรวม  เตือนจิตใจใหครูระลึกความสาํคัญ
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ของตน  และเตือนครูทัง้หลายในฐานะที่เปนครูวาเราจะทําอะไรใหศิษยหรือองคกรที่เกี่ยวของใหดียิง่ขึ้น    
รูสึกประทับใจและดีใจที่เหน็คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมหลายอยางเกี่ยวกับวนัครู” หลังจากเสรจ็พิธี
ประกาศเกียรติคุณแลว เปนการเสวนาเรื่อง "วิสัยทศันคณะครศุาสตรในทศวรรษหนา"   นําเสวนาโดย   
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย  ดร.วิจิตร  ศรีสอาน    ศาสตราจารย กติติคุณ  สุมน  อมรววิัฒน  ศาสตราจารย  ดร.สมหวงั 
พิธิยานวุัฒน  ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.นงลกัษณ  วิรัชชัย  ศาสตราจารย อุนตา นพคุณ  รองศาสตราจารย 
ดร.ประสาร  มาลากุล  ณ  อยุธยา     และรองศาสตราจารย  ดร.อุมา  สุคนธมาน    ดําเนินการเสวนาโดย 
รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทกัษ   มีคณาจารย  นิสิตปจจุบัน  และนิสิตเการวมเสวนา   จนถงึ
เวลา 16.00 น.   สมาคมครุศาสตรสัมพันธจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยอาวุโส พรอมทั้งประชมุ
ใหญสามัญประจําป  มีการเลือกตั้งนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ     ซ่ึงอาจารยชัยธวัช ไทยง  ไดรับ
การเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธอีกวาระ  
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 ในเวลา 18.00 น. ณ ลานจอดรถคณะครุศาสตร เปนงานเลี้ยงคืนสูเหยาชาวสีเพลิง   มคีณาจารย 
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน รวมงานจาํนวนมาก 
 
วิสัยทัศนคณะครุศาสตรในทศวรรษหนา 

 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง วิสยัทัศนคณะครุศาสตรใน

ทศวรรษหนา   เนื่องในโอกาสวนัครู ประจําป 2548  เมื่อวนัที ่ 16 มกราคม 2548  โดยเชิญคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒนิําเสวนาสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรสีอาน   มองวา  สถาบันครูเร่ิมออนแอลง สถาบันที่ทาํหนาที่ผลิตครู
ขณะนี้มีมาก เราตองถามตวัเองวาจะผลติเหมือนเขาและทําใหดีกวา หรือเลือกทําในส่ิงที่เขาทําไมไดและทํา
ในสิ่งที่เขาทําไดดวยแตตองชัดเจนวาเราทาํไดดีกวา นอกจากนี้ยงัมองวาการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด 
 ศาสตราจารยกิตติคุณ สมุน อมรววิฒัน  มองวา ภายในพทุธศักราช 2558  คณะครุศาสตรจะ
เปนสถาบันชัน้เลิศของการบมเพาะ  การฉลาดรู   เปนตนแบบการพัฒนาบัณฑิตใหมีศรัทธาและปญญาใน
ศาสตรแหงวิชาชีพ  เปนศนูยกลางของการสรางงานวิจยัและนวัตกรรมการเรียนรูทีพ่ัฒนาคนทุกชวงวัย มี
ความเชีย่วชาญในหลักวิชาการ เปนผูนาํในกิจกรรมบูรณาการพรอมดวยพืน้ฐานทางคุณธรรมและวัฒนธรรม
ไทยมีความทนัสมัยกาวไกลสูมาตรฐานสากล 
 ศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน    มองวา  จะมีวิธกีารอยางไรจะใหอาจารยวิจยัในเรื่องที่
สอน  สอนและบริการเรื่องที่วิจยัไดมา   เพราะเปนผลงานที่เราสรางองคความรูข้ึนมาไมใชเอาของเขามา
สอน  ส่ิงที่นานําไปพจิารณาคือคณะเรามอีะไรที่เปนองคความรูของเราเอง   อาจารยควรรวมพลังและสราง
ใหเขมแข็งอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ควรมีการเอาใจใสดูแลและสงเสริมครูของครู  ตองทาํใหไดคุณภาพ 
หันมารวมมือกันทํางานลดทิฐิ ผนึกกําลงัอยางจรงิจังชวยกนัสรางคณะตอไป 
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 ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย  มองวา ตองกลบัมาทบทวนในความเปนคร ู  ทุก
คนเปนครูได  สอนได ตองสอนไดดีกวาเขา และลกูศิษยประสบความสําเร็จมากกวาเขา นาจะตองเรงวจิัยเรื่อ
ศาสตรของครูอยางจรงิจัง 
 รองศาสตราจารย ดร.ประสาร  มาลากลุ ณ อยุธยา มองวาคณะนาจะสรางวฒันธรรมและ
นวัตกรรมขึ้นมา ควรจะทาํอะไรที่สถาบนัอื่นทําไมได และแสดงศักยภาพของเราดวยการสรางฐานความรู 
การวิเคราะห และเอกลักษณของตนเอง รวมทัง้ความแข็งแกรงทางวชิาการ  มีขอมูลที่เปนแหลงความรูพึ่งพงิ
อยางแทจริง รูปแบบการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ ควรมีการวเิคราะห รวบรวมวิจัย สรุป นําขอความรู
ทั้งหลายมาประมวลรวมเปนแหลงอางองิ ควรปฏิบัติหนาที่ใหดีอยางแทจริงไมใชใชชื่อของ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแบรนดเนม 
 ศาสตราจารย อุนตา นพคุณ   มองวา การที่เราจะบรรลุพันธกิจไดตองอาศัยการยอมรับความเปน
จริง ทกุคนจะตองทํางานใหเปนไปตามพนัธะที่ตกลงไว จากการประเมินประกนัคุณภาพ ขอใดที่มคีะแนนต่ํา
ควรจะรวมมือกัน ยอมเหนื่อยในการแกปญหาและยอมรับความจริง  
 รองศาสตราจารย ดร.อุมา สุคนธมาน  มองวา ควรหาวิธีการผูกใจนิสิตที่เขามาศึกษาเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวมีความรักในคณะ และเกิดความรูสึกที่ดี  เพิ่มวธิีการในการมีวิชาการทีใ่หประสบการณตรงกับ
นิสิตหรือเปดวสัิยทัศนใหกับนิสิต เพื่อใหเกิดทัศนคตทิี่ดีตอความเปนครู  ทัง้นี้ใหคํานึงถงึปจจัยในการ
สนับสนนุดวย รวมทั้งเหน็วานาจะมกีารจดัระบบจัดการศูนยบริการวิชาจิราย ุ - พนูทรัพย ใหสมยัใหมและ
เปนอาชพีเพื่อเปนรายไดเสริมเขามา 
 
  คณะครุศาสตรรวมบริจาคแกผูประสบมหันตภัย 
 

 
 ฝายกิจการนิสิต  คณะครุศาสตร  รวมกับคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต  ต้ังศูนยรับบริจาค
ปจจัยสิ่งของที่จําเปน   เพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนาม ิ ต้ังแตวันที่  29 – 30  ธนัวาคม  
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2547  วันที่  4  และวนัที่   6   มกราคม  2548   โดยไดรับยอดบริจาคทัง้สิ้น   364,575  บาท    พรอมกันนี้ 
ไดมอบเงินทั้งหมดใหอาจารย  ดร. อมรวิชช  นาครทรรพ   เพื่อนําไปซือ้หนงัสือแบบเรียน   อุปกรณการเรียน   
ศิลป  ดนตรี  อุปกรณกีฬา   และชุดนักเรียน  1,000  ชดุ    โดยอาจารย  ดร.อมรวิชช   ไดนํานิสิตจํานวน   15  
คน   รวมเดนิทางไปบริจาคสิ่งของเมื่อวันที่  6 - 10  มกราคม  2548    ซึง่ไดรับความอนุเคราะหรถบัสจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยการประสานของนายสรณะ   ฉายประเสริฐ  นิสิตเกา 
        
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

เมื่อวันที่  19  มกราคม  2548   เวลา  12.00 น.    ณ  หองประชุม  101  อาคาร  3     
คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดมาพบนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา เปนครั้งที่  2   โดยมีสาระสาํคัญ   2  เร่ือง  คือ  หนึง่  เชญิชวนใหนิสิตใชชีวิตการเรียนรูใน
มหาวิทยาลยัใหมีคุณคามากที่สุด   โดยการเรียนรูจากสงัคมโลกกวางทัง้สังคมระดับคณะ  มหาวทิยาลัย  
และสังคมนอกมหาวทิยาลยั  การเขารวมกิจกรรมสําคญั ๆ  เชน  ครุศาสตรคอนเสิรต  ฟุตบอลประเพณี   
จุฬา ฯ วิชาการ  และกฬีามหาวิทยาลัย   เปนตน    ลวนแตทําใหนิสิตไดเรียนรูอยางรอบดานและสมดุลยิ่งขึ้น  
นอกจากนี ้ กรณีธรณีภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามทิางภาคใต  มีคณาจารย  เจาหนาที ่ นิสิต    และผูมีจิตศรัทธา
ทั่วไปไดรวมกนับริจาคทรพัยสิน   และสิง่ของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย  รวมทัง้การชวยเหลือครอบครัวของ
นิสิตคณะครุศาสตรไดรับผลกระทบตอภัยพิบัติคร้ังนี ้ และการทีม่ีคณาจารยและนิสิตจํานวนหนึง่ประมาณ   
20  คน  นาํสิ่งของไปบริจาคใหนักเรียนทางภาคใต  โดยมีอาจารย  ดร.อมรวชิช  นาครทรรพ  และ
อาจารย   ดร.วีระเทพ   ปทุมเจริญวฒันา    เปนผูดูแลการเดินทางดังกลาว   คณะผูเดินทางไดถายภาพ
กิจกรรมที่ไปรวมฟนฟูในครั้งมาใหนิสิตรับชมและรับทราบดวย  ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี ้
 
 

สาระสําคัญของรายการนสิิตพบคณบดี   ครั้งที่  2 
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คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    ไดจัดโครงการเรงดวนในการชวยเหลอืเด็กนักเรียนผูประสบภัย
คลื่นยักษสึนามิในพืน้ที่จังหวัดระนอง    พงังา    กระบี่  ภูเก็ต   ตรัง   สตูล  โดยเฉพาะโรงเรียน 
ที่เสียหายหนกัและตองการความชวยเหลือฉุกเฉินดานแบบเรียน ชุดนักเรยีน และอปุกรณการ
เรียน  โดยมีตัวแทนอาจารยและนิสิตรวม 20 คน เขารวมปฏิบัติงานเฉพาะกจิเรงดวนในครั้งนี้  โดยไดเดิน
ทางเขาไปยงัพื้นที่ที่ประสบภัยรวม 2 คร้ังคือ 
 
 
 
 
  
  
      
 ครั้งที่ 1  ระหวางวันที ่ 6 - 9 มกราคม 2548  คณะเดินทางประกอบดวยนิสิตครศุาสตร 
จํานวน 18 คน และอาจารย 2 คน  ภารกิจแจกจายสิง่ของที่จาํเปนสําหรับการเรียน เชน หนงัสอืแบบเรียน  
ชุดนักเรียน  ส่ือการสอน  อุปกรณกีฬา และทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อการชวยเหลือระยะยาว ซึง่ได
ปฏิบัติการตั้งจุดแจกสิ่งของใหโรงเรียนทีป่ระสบภัยรุนแรงใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวดัระนอง  โรงเรียนบาน
บางเบน   โรงเรียนบานทะเลนอก    จังหวดัพังงา โรงเรียนบานปากจก โรงเรียนบานทุงละออง  โรงเรียนบาน
เกาะมอรแกน  โรงเรียนบานน้าํเค็ม     โรงเรียนบานบางสัก โรงเรียนบานทับละมุ    จังหวัดกระบี่  โรงเรียน
บานพีพ ี   จังหวัดภูเก็ต   โรงเรียนบานกะหลิม  โรงเรยีนบานกมลา  โรงเรียนบานไสน้ําเยน็ โรงเรียนบาน
เกาะสิเหร  เปนตน 

 ภารกจิ
ที่  2 ระหวางวันที่ 14 - 15 มกราคม 
2548 คณะเดินทางประกอบดวยนิสิตครุศาสตร 4 คน  
และอาจารย 1 คน เปนภารกิจมอบสิ่งของสําหรับโรงเรียนทีข่อความชวยเหลือเฉพาะเชน อุปกรณ
คอมพิวเตอร  ส่ือการสอนในวิชากลุมการงานพืน้ฐานอาชีพ  และเครือ่งดนตรี โดยปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ
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จังหวัดระนอง และจังหวัดพงังา  ไดแก จงัหวัดระนอง  โรงเรียนบานทะเลนอก  โรงเรียนบานหาดทรายดาํ  
จังหวัดพงังา โรงเรียนบานน้ําเค็ม 
 ในภาพรวม มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ประสบภัยไดรับส่ิงของอุปกรณการเรียนรวมทั้งสิน้ 33 
โรงเรียน  ทัง้นี ้ โดยไดประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัดลวงหนาทุกแหงเพื่อใหทราบ
ความตองการฉุกเฉินที่ชัดเจน ทาํใหสามารถนําสิง่ของทีเ่ด็กนักเรยีนตองการไปถงึมอืไดทันเวลา และตรงตอ
ความตองการ ภารกจินี้ประสบความสาํเร็จสูงเพราะความเรว็ในการตัดสนิใจของทางคณะครุศาสตร
ที่ใหลงพื้นทีไ่ปในวนัที ่ 6 มกราคม เนื่องจากเปนวันที่เด็กทยอยกลับมาเรยีนตามปกติ และในขณะ
ที่ขาวของเครื่องเรียนแมแตชุดนักเรียนยังสูญหายหรือชํารุดเกอืบหมดในโรงเรียนที่เสียหายหนกั
เหลานี้อุปกรณการเรียน ตําราชุดนกัเรียนจากคณะครุศาสตร จุฬา ฯ ก็ไปถึงมือพอดี  คําพูดของ
ครูใหญบางคนทีว่า "เรากําลังงงวาจะสอนกนัยังไงดีเพราะไมมีอะไรเหลือเลย  ไดแตนั่งคุยกับเดก็เฉย ๆ ก็
พอดีของทางจฬุา ฯ เขาไปพอดี"   "มาไดทนัใจพอดีคะ เพราะของทางรัฐยังเพิง่จะสาํรวจขอมูลความเสียหาย 
ไมมีของจากทางรัฐเขามาเลยมีแตของทางเอกชนกับทางมหาวิทยาลยันี่แหละ"    "ถาทางมหาวทิยาลัยไมเขา
มาพอดวีันนั้น (วันที่ 7)  เด็กคงเควงควางมากเพราะกําลังพยายามปรับตัวกลับมาสูการเรียนปกติ ถาไมได
เรียนก็คงเควงควางกลับไปคิดถึงเรื่องคลื่นยักษอีก"  เปนบางตัวอยางที่ทาํใหคณะเดินทางที่ไปปฏิบัติภารกิจ
คร้ังนี้แทนชาวครุศาสตรและชาวจฬุา ฯ รูสึกดีใจที่ไดชวยเหลือเด็ก ๆ เหลานี้อยางทนัเวลา 
 
  โครงสรางการบริหารคณะครุศาสตร 
  และการแบงสวนราชการภายในสาํนกังานเลขานกุาร 
 
 ตามประกาศคณะครุศาสตร  วนัที ่  12   มกราคม  2548   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ในการประชมุคร้ังที่  1/2548    วนัที ่  6  มกราคม   2548   ไดแบงหนวยภายในสํานกังาน
เลขานุการคณะ  ครุศาสตร  จุฬา ฯ     พ.ศ.  2547   ดังนี ้
 สํานกังานเลขานกุารคณะ 
 1.  งานหลกัสตูรและการสอน    ไดแก   หนวยทะเบียนและประเมินผล   หนวยหลักสตูรและการสอน
ระดับปริญญาบัณฑิต หนวยหลักสูตรและการสอนระดับบัณฑิตศึกษา    หนวยเอกสารการสอน  หนวย
บริหารหลกัสตูรนอกเวลาราชการ    หนวยกิจการนิสิต   หนวยนิสิตเกาสัมพนัธ   หนวยระเบียนกจิกรรมและ
พัฒนาการของนิสิต    หนวยหลักสูตรและการสอนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม  หนวยกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   หนวยหลักสูตรและการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม   และหนวย
กิจการนักเรียนโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม                 

2.  งานบรรณสารสนเทศ    ไดแก     หนวยธุรการบรรณสารสนเทศ    หนวยบริการบรรณสารสนเทศ   
หนวยเทคนิคบรรณสารสนเทศ   หนวยเทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ    หนวยหองสมดุโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ  
ฝายประถม  และหนวยหองสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  
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3.  งานวิจยัและบริการวิชาการ   ไดแก   หนวยสนับสนนุการวิจัย   หนวยสนับสนุนการบริการ
วิชาการ  หนวยขยายผลนวตักรรมการศึกษา  หนวยสงเสริมการเขียนตําราและวารสารทางวิชาการ   หนวย
วิจัยและบริการวิชาการโรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  และหนวยวิจยัและบริการวชิาการ  โรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ  ฝายมธัยม 

4.  งานแผนและงบประมาณ   ไดแก  หนวยแผนและงบประมาณ  หนวยประกนัคุณภาพและ
สารสนเทศ   หนวยแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  และหนวยแผน
งบประมาณและประกันคุณภาพ   โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม 

5.  งานบริหารทั่วไป  ไดแก  หนวยสารบรรณและธุรการ  หนวยบริการทรัพยากรมนุษย    
หนวยประชาสัมพันธ  หนวยผลิตเอกสาร   หนวยวิรัชกจิและบริการวชิาการนานาชาติ   หนวยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย   หนวยเครือขายการศึกษาและกิจการนิสิตตางประเทศ   หนวยสนับสนุนงานดาน
การศึกษาตามพระราชดําริ ฯ  หนวยบริการทั่วไปโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม  และหนวยบรหิารทัว่ไป
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม 

6.  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ   ไดแก  หนวยบริการหองเรียนและหองประชมุ     หนวยซอม
บํารุง  หนวยรกัษาความสะอาด  หนวยรักษาความปลอดภัย  หนวยสวนและสภาพแวดลอม  หนวย
ยานพาหนะ  หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะโรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   และหนวยอาคาร
สถานที่และยานพาหนะโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม 

7.  งานเทคโนโลยีการศึกษา   ไดแก  หนวยธุรการเทคโนโลยีการศึกษา   หนวยบรกิารเทคโนโลยี
การศึกษา  หนวยคอมพวิเตอรการศึกษา   หนวยผลิตสือ่ประสมและนวัตกรรมการศึกษา   หนวยเทคโนโลยี
เครือขายการศึกษา   หนวยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรยีนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม   และหนวยเทคโนโลยี
การศึกษา  โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม 

8.  งานคลังและพัสดุ   ไดแก   หนวยการเงิน   หนวยบญัชี   หนวยพสัดุ   หนวยการเงินและบัญชี
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   หนวยพัสดุโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  หนวยการเงนิและบัญชี
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม   และหนวยพัสดุโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม 
 
การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการวิจยัและพฒันา 
 
 เมื่อวันที่  21  มกราคม  2548  เวลา 09.00  น.  ณ  หองประชุม  101 อาคาร 3  คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)       เปนประธานในพิธีเปดการประชุมทางวิชาการเรื่อง  
"การปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนดวยการวจิัยและพัฒนา"  โดยความรวมมือกับสํานักงานกองทนุสนับสนนุ
การวิจยั (สกว.)   หลังจากนัน้เปนการบรรยายโดย ดร.สีลาภรณ  บัวสาย  ผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม  
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   พิธีมอบเกียรติบัตรแกนักวจิัยในชุดโครงการ วพร.   การนําเสนอ 
ผลการวิจยั : 2 ป แหงการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน  อภิปรายกลุมยอยปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนทาํได
อยางไร          
 ในวันที ่22 มกราคม 2548  เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม  มีพิธีเปด
นิทรรศการ  135  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู   โดย คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ)   
เปนประธานในพิธเีปด  จากนั้นเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ  
 การจัดประชุมทางวิชาการและการแสดงนทิรรศการและการประชุมปฏิบัติการครั้งนี ้เร่ิมจากการ 
ที่คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู ของกระทรวงศกึษาธิการและสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(สกศ.) ซึ่งมีศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี เปนประธานทั้ง 2 คณะ ไดรวมกันกําหนดนโยบาย
สงเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของคนไทย  โดยใชยุทธศาสตรการวิจยัและพฒันา ตามที่กาํหนดไว 
ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542  เพื่อตอบสนองนโยบายดงักลาว สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั 
(สกว.)  ดวยความรวมมือจากสภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรจึงไดสนับสนนุดานทนุวิจยัใหแกคณะ
นักวจิัยของคณะครุศาสตร จุฬา ฯ เพื่อดําเนินการชุดโครงการวิจยัและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู เรียกชื่อ
ยอวาชุดโครงการวพร. 
 คณะนักวจิัยของคณะครุศาสตร จุฬา ฯ ดําเนนิงานโครงการวิจยัแมบท ทําหนาที่ออกแบบ   
วางแผนการดําเนนิงาน และสนับสนนุการดําเนนิงานการวิจัยและพฒันาของโรงเรียนในโครงการวจิัยยอย 
เพื่อใหประสบความสาํเร็จในการปฏิรูปการเรียนรูทัง้โรงเรียน  ในขณะเดียวกนัก็ดําเนินการวจิัยและพัฒนา
เพื่อสรางองคความรูเกีย่วกบัการปฏิรูปการเรียนรูทัง้โรงเรียนควบคูไปดวย ในการดําเนนิงานโครงการวิจยั
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แมบท มีคณาจารยจากสถาบันครุศึกษา และศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน  ทาํหนาที่ประสานงานระดับ
ทองถิน่  ในสวนของโครงการวิจัยยอย ซึง่มทีั้งหมด 49 โครงการ  โรงเรียนเปนฝายดาํเนินการ แตละโครงการ
ประกอบดวยโรงเรียน 1 - 6 โรงเรียน  โรงเรียนในโครงการวพร. เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีทั้งระดับอนบุาล ประถมศึกษา  มธัยมศกึษา  และอาชีวศึกษา กระจายอยูทุกภูมภิาคของประเทศ   
ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก   ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  และขนาดใหญพิเศษ  รวมทั้งสิน้ 135 โรงเรียน  รวมจํานวน
บุคลากรในโรงเรียนที่มีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูเปนผูบริหาร 135 คน  ครูประมาณ 6,000 คน  
นักเรียนประมาณ 125,000 คน  รวมทัง้ผูปกครองของนกัเรียนดงักลาว  และคณะกรรมการสถานศึกษา  
นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการจากภายนอกโรงเรียน  เปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริม 
การดําเนินงานการวิจัยและพัฒนาของโรงเรียน และรวมเรียนรูกับโรงเรียนอีก 133 คน  เปนอาจารยจาก
มหาวิทยาลยั  46  คน และศึกษานิเทศก   87  คน 
 หลังจากที่โครงการวิจัยยอยดําเนนิการปฏิรูปการเรียนรูเปนเวลา 1 ป  โรงเรียนที่มีความพรอม 
ไดขยายผลไปยังโรงเรียนเครอืขาย  เทาทีม่ขีอมูลในปจจบัุน ไดมีการดําเนนิการไปแลว ประมาณ 50 แหง   
จึงอาจกลาวไดวา ชุด  โครงการ วพร. มีบุคลากรที่มีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูอยางนอยประมาณ 
200,000 คน 
 โครงการวิจยัยอยดําเนินการเปนเวลา 2 ป  ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2547  
โครงการวิจยัแมบทดําเนนิการลวงหนา 6 เดือน เพื่อเตรียมการและสรปุผลภายหลงัอีก 6 เดือน รวมเปนเวลา 
3 ป  ชวงเวลาของการดําเนนิงานชุดโครงการวพร.ทุกฝายทีเ่กี่ยวของไดเกิดการเรียนรู สรางสมประสบการณ
ตรงในการดําเนินการวิจยัและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน ไดนําประสบการณของตน มา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูเขารวมกิจกรรมอันเปนหนทางนําไปสูการขยายประสบการณ เกีย่วกบัการปฏิรูป
การเรียนรูของคนไทยใหกวางขวา  งยิง่ขึ้น 
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โครงการวิจยัเพื่อขอรับทนุสนับสนุน 
 
 คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ขอเชิญชวนคณาจารยประจําคณะครุศาสตรสงขอเสนอโครงการวิจยั 
เพื่อขอรับทุนสนับสนนุ  ดังนี้   

-  โครงการวิจยัทั่วไปและโครงการวิจยัของหนวยงาน  ปงบประมาณ  2548   
-  โครงการวิจยัเอกสาร   ปงบประมาณ  2548   

โครงการวิจยัทั่วไป  โครงการละไมเกนิ  50,000  บาท   โครงการวิจยัหนวยงาน  โครงการละไมเกนิ  
150,000  บาท  และโครงการวิจัยเอกสาร  โครงการละไมเกิน  50,000  บาท    
 คณาจารยผูสนใจติดตอขอรายละเอยีดและแบบฟอรมพรอมสงโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน
จํานวน  10  ชดุไดที่งานวิจยัและบริการวิชาการ   อาคาร  3  ชั้น  2  คณะครุศาสตร  โทร. 02-218-2550 
หรือดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th/resch  สมัครไดต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   
  กฬีาบุคลากร  ครั้งที ่ 27 
 
 คณะครุศาสตร  ขอเชิญชวนคณาจารย   เจาหนาทีทุ่กทานรวมการแขงขันกฬีาบุคลากร  คร้ังที ่ 27  
ระหวางวันที่   11  กมุภาพนัธ – 18  มีนาคม   2548   ณ  สนามกฬีาจฬุา  ฯ  มพีิธีเปดการแขงขันในวนัศุกร 
ที่  11  กมุภาพันธ  2548   โดยศาสตราจารย  ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนนัทน  อธิการบดีเปนประธาน    
โดยบุคลากรทกุคนจะรวมพลังเตนแอโรบคิเพื่อสุขภาพและสามัคคี  นอกจากนัน้ จะมีพิธจีุดไฟแสงอาทิตย  
วิ่งคบเพลิง   ขบวนพาเหรด  และการแสดงของหนวยงานตาง ๆ   โดยในปนีก้ีฬามทีั้งสิ้น  14  ชนิด  ไดแก  
เทนนิส  บิลเลยีดและสนุกเกอร   กฬีาทางน้ํา   กอลฟ   ฟุตบอล  แบดมินตัน  กีฬาฮาเฮ   วอลเลยบอล    
เปตอง   โบวล่ิง   เทเบิลเทนนิส   ตะกรอ   หมากกระดานและกรีฑา    
 สําหรับรายละเอียดการแขงขันจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 
ครุศาสตร จฬุา ฯ   จัดอภิปราย   
“ดูแลเด็กนอยใหรอยคนรัก”   

 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   ขอเชิญรวมอภิปราย  เร่ือง  “ดูแลเด็กนอย 

ใหรอยคนรัก”  โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ และผูเชี่ยวชาญในการทํางานดานปฐมวยั  ณ  หอง
ประชุมสัมมนา  1   คณะครศุาสตร  จุฬา ฯ   ในวันเสารที่  5  กุมภาพนัธ    2548   เวลา  08.00 – 12.00  น.    
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  คุณชอบ  โพธิน์ิ่มแดง  02 – 2182400  09 – 896 -3585   
01 -567-5345    ฟรีไมเสียคาใชจายใด ๆ ทัง้สิ้น 


