
เชิญรองอธิการบดีใหความรูประเด็นการทำวิจัย
ตามที่คณะครุศาสตร  จัดตั้งศูนยตาง ๆ  ขึ้น โดยมีภารกิจเพื่อการทำวิจัยและ

บรกิารวชิาการเชงิรกุตามยทุธศาสตรการพฒันาคณะ  โดยแตงตัง้คณาจารยของคณะครศุาสตร
ใหดำรงตำแหนงผอูำนวยการศนูยวจิยัตาง ๆ จำนวน ๓ กลมุใหญ ไดแกกลมุศนูยบรกิารการศกึษา
(Centers for Educational Service : CES) กลมุศนูยบรกิารวชิาการ (Centers for Academic Services : CAS)
และกลมุศนูยความเปนเลศิทางการศกึษา (Centers for Excellence in Education : CEE)   ซึง่มี
การประชมุเมือ่วนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ เพือ่กำหนดแผนยทุธศาสตรในการดำเนนิการ นัน้
เพือ่ใหการดำเนนิงานเปนไปอยางตอเนือ่ง   คณะครศุาสตร จงึเรยีนเชญิศาสตราจารย นาย
แพทยสทุธพิร จติตมติรภาพ รองอธกิารบด ีบรรยายพเิศษเกีย่วกบัประเดน็การวจิยัตามนโยบาย
และแผนยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยัและของประเทศ ตลอดจนแหลงเงนิทนุทีส่นบัสนนุ  ในวนั
พุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ คณะครุศาสตร อาคาร
พนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา (อาคาร ๑)

ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารยและเจาหนาที ่ดงันี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.อรจรยี  ณ ตะกัว่ทงุ  ไดรบัแตงตัง้เปนรองผอูำนวยการศนูย

เทคโนโลยีการศึกษา
๒.  อาจารย ธรีวด ี ถงัคบตุร  ไดรบัแตงตัง้เปนผชูวยผอูำนวยการศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา
๓. อาจารย วราเดช  กลัยาณมติร  ไดรบัแตงตัง้เปนรองผอูำนวยการดานวริชักจิและ

กจิการพเิศษ   โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม
๔.  นายไชยา  ลขิติสารวทิย  ไดรบัแตงตัง้เปนหวัหนางานเทคโนโลยกีารศกึษา

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

ขอแสดงความยนิดี

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับนางสาววันทนี  หิรัญสุข  ที่ ไดรับเลือกเปน
ประธานชมรมบุคลากร ประจำป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

ทัง้นี ้นางสาววนัทน ีไดกลาววา ตนขอขอบคณุทกุคนทีใ่หความไววางใจ ในการปฏบิตัหินาทีป่ระธานชมรม ฯ
ขณะนี้ตนไดจัดตั้งคณะทำงานไวแลว ไมวาจะเปนเหรัญญิก   สวัสดิการ  ฝายจัดหาทุน  ปฏิคม  สถานที่และ
แสงสเีสยีง   นายทะเบียน  ประชาสัมพันธ  นันทนาการ ฯลฯ  ตนและทีมงานพรอมที่จะทำงานใหชมรมบุคลากร
อยางเตม็ที ่  ภายใตนโยบาย "สงเสรมิเพิม่ทนุ   เกือ้หนนุสวสัดกิาร  บรหิารงานชมรม ฯใหมัน่คงสบืไป"

นอกจากนี้ ประธานชมรม ฯ ไดฝากวา ชมรมบุคลากรไดจำหนายเสื้อ (สีเหลือง) เฉลิมพระเกียรติ
ในราคาตวัละ ๑๘๐ บาท ณ บรเิวณโถงอาคาร ๒  วนัจนัทร - ศกุร เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. หรอืสอบถามรายละเอยีด
ไดที่ โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๑๘

ประธานชมรมบคุลากรคนใหม



๒

คณะครุศาสตร มีประกาศ/คำสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้
๑.  แตงตั้งรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร เปนผูตรวจสอบแบบ

ก.พ.ว.๒ (แบบตรวจสอบการขอตำแหนงทางวิชาการ)
๒.  แตงตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรผูขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

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

ประกาศ/คำสัง่

กิจกรรมดานบริหาร

กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง
รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ คณบดี เปนประธานเปดโครงการประชมุวชิาการเพือ่เผยแพร
ผลการวิจัย  การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความร ู  โดยกลาวแสดงความยินดีและ
ชื่นชมโครงการวิจัยดังกลาว  โดยเห็นวาโครงการวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่สรางสรรค สามารถนำไปใชให
เปนประโยชนตอการศึกษา โดยเฉพาะในกลุมของโรงเรียน  ดังนั้นคณะวิจัยควรศึกษาระเบียบวาดวยการ
จดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้เพื่อเปนการทำใหเกิดมูลคาเพิ่มและสามารถนำไปผลิตเพื่อใช
ในวงกวางตอไป

การเปลีย่นผานการศกึษาเขาสยูคุเศรษฐกจิฐานความรู

จากนัน้  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  สนิลารตัน  ในฐานะประธาน
โครงการวิจัย ไดบรรยายพิเศษ การเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ฐานความร ู โดยกลาวถงึความเปนมา  แนวคดิพืน้ฐาน และวธิกีารของโครงการ
ดงักลาว  อนันำมาสหูลกั ๗ ประการ หรอืทีเ่รยีกวา "สตัตศลิา"  ประกอบดวย
หลกัทีห่นึง่  คณุลกัษณะบคุคลทีพ่งึประสงค  ๔ ร.  หลกัทีส่องหลกัสตูรเสรมิสราง
ศกัยภาพของผเูรยีน ๔Fs  หลกัทีส่ามรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ CRP   หลกัทีส่ี่
การเสริมสรางโอกาสการเรียนรู ๓M  หลักที่หาการเสริมสรางการรูสารสนเทศ
(NET)  หลักที่หกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การ
ศกึษาและสถานศกึษา (iems)  และหลกัที ่๗ แนวทางการจดัการศกึษาเพือ่เขาสู
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Best Practice)   นับเปนนวัตกรรมทางการศกึษาที่
คณะผวูจิยัไดพฒันาขึน้ โดยความมงุหวงัวาจะเปนแนวทางหนึง่ในการเปลีย่นผาน
การศกึษาใหสามารถพฒันาคนใหไดเตม็ตามศกัยภาพ เพือ่เปนทรพัยากรทีม่คีา
ของประเทศ สามารถพัฒนาสังคมและประเทศใหกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจ
ฐานความร ูทีค่วามรเูปนฐานสำคญัของการผลติและบรโิภค เพือ่การแขงขนัโดยมี
พืน้ฐานความเปนไทย   จากนัน้เปนการนำเสนอผลการวจิยั โดยหวัหนาโครงการวจิยั
ยอย ๗ โครงการวจิยั และในชวงบายเปนการอภปิรายผลการวจิยัของภาคนีกัวจิยั
ในภมูภิาค  ดำเนนิการอภปิรายโดย ผชูวยศาสตราจารย ดร.พนัธศกัดิ ์ พลสารมัย



๓

เมือ่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชมุ ๑๐๑
อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ
คณบดี เปนประธานเปดงานการประชุมวิชาการเรื่อง "ทักษะชีวิต
กบัเดก็ยคุโลกาภวิตัน"  ซึง่จดัโดย สถาบนัรามจติต ิรวมกบัสำนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)  โดยกลาววาทกัษะชวีติ
เปนเรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะพัฒนาทักษะและความเทาทัน
ตอสิ่งตาง ๆ เปน "วิชาชีวิต"  ที่สอนใหเด็กสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนไดอยางมีความสุข

ทกัษะชวีติกบัเดก็ยคุโลกาภวิตัน

มาเยี่ยมมาเยือน

เมือ่วนัที ่ ๒๐   ธนัวาคม   พ.ศ.   ๒๕๔๙   สำนกังานวริชักจิและกจิการพเิศษ   ใหการตอนรบัรฐัมนตรชีวยวาการ
กระทรวงศกึษาธกิารและฝกอบรม ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม(H.E. Mr. Banh Tien Long) และคณะ ในโอกาส
ทีม่าเยีย่มชม   ศกึษาดงูานและเขารบัฟงการบรรยายพเิศษเรือ่ง   Current   Thai   Educational   System   and   Framework   of
Education   โดย   รองศาสตราจารย ดร.  ชนติา   รกัษพลเมอืง   หวัหนาภาควชิานโยบาย   การจดัการและความเปนผนูำทาง
การศกึษา  เปนวทิยากร   และเรือ่ง  Changes in Thai   Education:   Decentralization and Quality Assurance   โดยมี
ผชูวยศาสตราจารย ดร. ปองสนิ   วเิศษศริ ิ  ประธานสาขาวชิาบรหิารการศกึษา   เปนวทิยากร   ณ  หองประชมุนานาชาติ
อาคารประชมุสขุ   อาชวอำรงุ

ตอนรบัรฐัมนตรเีวยีดนาม



๔

ตอนรบัคณาจารยจากเกาหลี
เมือ่วนัที ่ ๑๕   ธนัวาคม   พ.ศ.   ๒๕๔๙   สำนกังานวริชักจิและกจิการพเิศษ

ใหการตอนรบัคณาจารยจาก   Seoul   National   University ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี
ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม   ศึกษาดูงานและเขารับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง
Teacher Education and Training at Chulalongkorn University  โดยมี
รองศาสตราจารย ดร. ณรทุธ  สทุธจติต   รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน
เปนวทิยากร  และเรือ่ง Current   System   and   Framework  of   Thai   Education
โดยมี   รองศาสตราจารย ดร. ชนิตา   รักษพลเมือง   หวัหนาภาควชิานโยบาย
การจดัการและความเปนผนูำทางการศกึษา  เปนวทิยากร   ณ  หองประชมุนานาชาติ
อาคารประชมุสขุ   อาชวอำรงุ

แนะนำหนังสือใหม

ศูนยตำราและเอกสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร   ขอแนะนำหนังสือใหม "กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสู
มาตรฐานการเรยีนร ู กลมุสาระการเรยีนรสูงัคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม" ซึง่ม ีผชูวยศาสตราจารย  ดร. วลยั   พานชิ
เปนบรรณาธิการ

เนือ้หาในหนงัสอืเลมนีน้ำเสนอกจิกรรมพฒันาผเูรยีนโดยเนนผเูรยีนเปนศนูยกลาง   มลีกัษณะการเรยีนรดูวย
การปฏิบัติจริง  มีการบูรณาการเปนกิจกรรมที่มีความหมายทาทายความคิด     ความรูความสามารถกอใหเกิด
ความสนใจ   ใฝร ู  พฒันาคานยิม   จรยิธรรม  รวมทัง้ทำกจิกรรมรวมกนั   ซึง่สามารถพฒันาผเูรยีนใหมคีณุภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการเรยีนรขูองกลมุสาระการเรยีนรสูงัคมศกึษา    ศาสนาและวฒันธรรม

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


