
ฉบบัตอนรบัวนัคร ู ๒๕๕๐
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วันครูที่ครุศาสตร

เมือ่วนัที ่๑๖  มกราคม ๒๕๕๐  คณะครศุาสตร จดังานวนัคร ูประจำป ๒๕๕๐   ซึง่นอกจาก
จะมพีธิสีงฆ พธิปีระกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุสการอภปิราย เหมอืนกบัปทีผ่านมาแลว  ในปนีเ้ปน
ปทีค่ณะครศุาสตร ไดรบัการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ป ในฐานะสถาบนั
อุดมศึกษาที่ทำหนาทีผ่ลติบณัฑติออกไปประกอบวชิาชพีครโูดยตรง
เหน็วาวาระสำคญันีค้วรจดักจิกรรมทีเ่สรมิสรางบรรยากาศทางวชิาชพี
ครตูลอดเดอืนมกราคม ๒๕๕๐   โดยจดัใหมกีารประกวดบทประพนัธ
เกี่ยวกับครู หรือวิชาชีพครูสำหรับนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  การจดันทิรรศการเกีย่วกบัคร ูและวชิาชพี
คร ูการจดัฉายภาพยนตรเกีย่วกบัคร ู ดวย

สมเดจ็พระพฒุาจารย วดัสระเกศ  รวมงานพธิสีงฆเนือ่งในโอกาสวนัคร ูทีค่ณะครศุาสตรพรอม
ทั้งกลาวอนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีที่คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมงานวันครูเปนประจำทุก ๆ  ป
นบัเปนสิง่ทีด่งีาม ซึง่เกดิมาจากจติทีด่ ีความรสูกึทีด่ ีเมือ่เกดิขึน้จะเปนเหตใุหแสดงออกมาทางการกระทำ
และการพดูทีม่าจากจติใจ  พรอมทัง้ไดยกตวัอยางในโลกยคุปจจบุนัทีเ่ดอืดรอนเพราะความรสูกึในใจ
กบัการพดูไมตรงกนั ถงึแมโลกจะเจรญิกาวหนาทางดานเทคโนโลยไีมวาจะเปนเครือ่งเอก็ซเรยหรอื
คอมพวิเตอร แตสิง่เหลานีก้ย็งัไมสามารถจบัความคดิของคนไดทำใหโลกสบัสนมปีญหา

นอกจากนีย้งัไดกลาววา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไดยกยองอาชพีครเูหมอืนกบัปดทอง
หลงัพระ ใครจะเหน็หรอืไมกป็ดไปเรือ่ย ๆ   ยงัรกัษาหนาทีข่องครทูีด่ ี พรอมทัง้ยงัตัง้ขอสงัเกตวาปจจบุนั
การจดังานวนัครกูรอยแตกตางจากงานวนัเดก็ทีค่นใหความสำคญัมากกวา แตอยางไรกด็คีณะครศุาสตร
จฬุา ฯ ถอืวาเปนคณะที่เปนแบบอยางยังคงเสนคงวาไมเปลี่ยนแปลง วันครู
ดไูมกรอยยงัเหมอืนเดมิ
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ศาสตราจารย ทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา เปนประธานในพธิเีปดงานวนัครคูณะครศุาสตร
โดยกลาววาวนัครเูปนงานทีส่ำคญั ครมูหีนาทีส่ำคญัคอืสรางคน คณะครศุาสตรมหีนาทีส่ำคญัคอืสรางคร ู  ผลงาน
ที่คณาจารยคณะครุศาสตรทำไปทำใหเรามีผูบริหารที่สำคัญระดับประเทศชาติหลายคน เชน ศาสตราจารย
ดร.วจิติร ศรสีอาน รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร  ในอนาคตหวงัวาจะมคีรขูองคณะทำหนาทีเ่ปนบคุคล
สำคญัของกระทรวงศกึษาธกิารตอไป

หลงัจากพธิเีปดแลว รองศาสตราจารย ดร.สทุธน ู ศรไีสย ผแูทนคณาจารยอาวโุสนำอานคำฉนัทบชูา
บูรพาจารย  รองศาสตราจารย รุจิระ  สุภรณไพบูลย ผูแทนประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตรมอบ
พมุดอกไมคารวะปชูนยีาจารย   จากนัน้เปนพธิปีระกาศเกยีรตคิณุคณาจารยอาวโุส พรอมทัง้มอบของทีร่ะลกึ
แกคณาจารยอาวโุส จำนวน ๙ ทาน ดงันี้

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

โดยมศีาสตราจารย ทานผหูญงิพนูทรพัย  นพวงศ ณ อยธุยา เปนผมูอบ

รองศาสตราจารย ดร.สทุธน ู ศรไีสย
ผูแทนคณาจารยอาวุโส มอบพุม
ดอกไมคาระวะศาสตราจารย ทาน
ผหูญงิพูนทรพัย  นพวงศ ณ อยธุยา
ประธานในพธิี

นายกสมาคมครศุาสตรสมัพนัธ มอบของทีร่ะลกึแดคณาจารยอาวโุส

ผแูทนคณาจารย  ผแูทนนสิติบณัฑติศกึษา   ผแูทนนสิติปรญิญาบณัฑติ และผแูทนนกัเรยีนมอบพวงมาลยัคารวะ
คณาจารยอาวโุส
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และพธิมีอบรางวลัการประกวดบทประพนัธเกีย่วกบัครใูนโอกาสวนัคร ู ดงันี้
ระดบัอดุมศกึษา  ประกวดคำประพนัธ หวัขอ "เศรษฐกจิพอเพยีงสหูองเรยีนของครมูอือาชพี"

รางวลัชนะเลศิ ไมมผีไูดรบัรางวลั
รางวลัรองชนะเลศิ  ม ี๓ รางวลั ไดแก

๑.  นายเพชร วจิติรนาวนิ
๒.  นางสาวพรรณาราย ธนะสตัยสถติย
๓.  นายอนิทรวธุ เกษตระชนม

รางวลัชมเชย
๑.  นางสาวพรรณนภา เพิม่พนู
๒.  นายเฉลมิลาภ ทองอาจ
๓.  นายอดสิรณ เรอืงจยุ

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกวดบทรอยกรอง เรือ่ง ครใูนดวงใจ
รางวลัที ่๑ นายธนสนิ ชตุนิธรานนท ชัน้ ม.๖/๕
รางวลัที ่๒ นางสาวกติติกา ตรีณสาร ชัน้ ม.๕/๗
รางวลัที ่๓ นายณฐัดนยั อดุาการ ชัน้ ม.๔/๖

นายณฐัพงศ หาวเจรญิ ชัน้
รางวลัชมเชย

นายสขุธชั โชคคณาพทิกัษ ชัน้ ม.๔/๑
นางสาวศศพนิทุ สทุธบิณุยพนัธ ชัน้ ม.๕/๓
นายมิง่ ปญหา ชัน้ ม.๖/๕

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ประกวดคำขวญั เรือ่ง ครใูนดวงใจ
รางวลัที ่๑ ด.ช. สหพรหม นามะโน ชัน้ ม.๒/๔
รางวลัที ่๒ ด.ญ. มนัตา อำนวยโรจน ชัน้ ม.๑/๗
รางวลัที ่๓ ด.ญ.จฑุาพร ชยัเดชสรุยิะ ชัน้ ม.๓/๗
รางวลัชมเชย

ด.ญ. ภทัรา เดชอรญั ชัน้ ม.๓/๑
ด.ญ. สนิธีร บญุญาธกิาร ชัน้ ม.๒/๔
ด.ญ. พมิพสริิ ตัง้ยนืยง ชัน้ ม.๑/๕
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ระดบัประถมศกึษา ประกวดความเรยีง  หวัขอ ลกัษณะของอาจารยแสนดทีีฉ่นัประทบัใจ
                     และครนูัน้หรอืคอืแมคนทีส่อง

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่๑-๓
รางวลัที ่๑ ด.ญ.ชตุมิณฑ เสง็สกีลุ ป.๑/๖
รางวลัที ่๒ ด.ช. สรวศิ ตงัถาวรสริกิลุ ป.๑/๓
รางวลัที ่๓ ด.ช. กฤตพงษ โสมาภา ป.๓/๑
รางวลัชมเชย

ด.ช. กนัตพงษ ทองสงิข ป.๓/๔
ด.ญ. ศภุสิรา จงึววิฒันาภรณ ป.๒/๑
ด.ช.  ภมีชยั เสวกสรุยิวงศ ป.๒/๑
ด.ช. ณฐัภมูิ นยิมเสถยีร ป.๒/๓
ด.ญ. ปทมาภรณ เจยีงไพศาล ป.๓/๒
ด.ช. วรชัญ อาภรณวริตัน ป.๑/๑
ด.ญ. แพรวมกุข อาทติยเรอืงสริิ ป.๒/๓
ด.ช.  กษดิศิ คณุปุการ ป.๒/๓

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปที ่๔-๖
รางวลัที ่๑ ด.ญ. กมลนนัท รดุดษิฐ ป.๖/๕
รางวลัที ่๒ ด.ญ.ศศธร ตงิศภทัยิ ป.๕/๒
รางวลัที ่๓ ด.ญ.ณชิา รอดอนนัต ป.๖/๕
รางวลัชมเชย

ด.ญ ภทัรารตัน เชงิเอีย่ม ป.๖/๖
ด.ญ. นพร สบืสงวน ป.๖/๗
ด.ญ. บรูณา ววิฒันานกุลู ป.๖/๗
ด.ช. ชวลัวทิย วชริปาณกีลู ป.๖/๖
ด.ญ. ธนยันนัท ชวนไชยะกลู ป.๖/๕
ด.ญ. วชิญาดา เมฆหริญัศริิ ป.๖/๕
ด.ญ. สชุญา ชมรตันสวุรรณ ป.๖/๕

(ดรูายละเอยีดการประกวดไดทีบ่อรดนทิรรศการ บรเิวณโถงอาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ)

เวลา ๑๐.๐๐ น.  เปนการอภปิราย เรือ่ง "คณุธรรมนำความร ู: จากครสูสูงัคม"
โดยศาสตราจารยกรีต ิ บญุเจอื   ซึง่กลาวในเรือ่งของคณุธรรมและจรยิธรรมในมมุมองของปรชัญา
และศาสตราจารยพเิศษ จำนงค  ทองประเสรฐิ  กลาวในเรือ่งของจรยิธรรมของครอูาจารย
ดำเนนิการอภปิรายโดยอาจารย  อจัฉรา  ไชยปูถมัภ
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หลงัจากนัน้เวลา ๑๒.๐๐ น.  หองประชมุ ๑๐๖ อาคาร ๒  สมาคมครศุาสตรสมัพนัธ จดัประชมุ
ใหญสามญัประจำป ๒๕๔๙ พรอมทัง้เลีย้งอาหารกลางวนัแกสมาชกิและผรูวมงานวนัคร ู   ซึง่ในปนี้
อาจารยชยัธวชัว  ไทยง ไดรบัเลอืกใหเปนนายกสมาคมครศุาสตรสมัพนัธ ชดุที ่๑๘

รายนามผรูวมทำบญุ, เครือ่งไทยธรรมและอาหารถวายพระ

๑. รศ.ดร..ใจทพิย  เชือ้รตันพงษ
๒. รศ.ดร.พรชลุ ี อาชวอำรงุ
๓. ผศ.เพยีงใจ   ศขุโรจน
๔. ผอูำนวยการและคณะกรรมการดำเนนิงานโรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม
๕. โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม
๖. สมาคมครศุาสตรสมัพนัธ
๗. สมาคมผปูกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ
๘. ภาควชิานโยบาย  การจดัการและความเปนผนูำทางการศกึษา
๙. ชมรมพฤทธาจารยคณะครศุาสตร
๑๐. ศาสตราจารยกติตคิณุ   คณุดวงเดอืน    พศิาลบตุร
๑๑. สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั
๑๒. ศนูยทดสอบและประเมนิเพือ่พฒันาการศกึษาและวชิาชพี
๑๓. สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน
๑๔. สาขาวชิาอดุมศกึษา
๑๕. ดร.อบุลวรรณ    หงษวทิยากร  + อ. มณรีตัน  ธารพชิญประเสรฐิ
๑๖. ผศ.กอบกลุ   พฤกษะวนั
๑๗. ผศ.ดร.อภภิา    ปรชัญพฤทธิ์
๑๘. รศ.พชัร ี  วรจรสัศร ี +  อ.ซอนกลิน่   วริตันโยสนิทร
๑๙. ศ.ดร.สมบตั ิ +  อ. สกุญัญา   กาญจนกจิ
๒๐. รศ.รจุริะ  สภุรณไพบลูย  + ผศ.  พราวพรรณ    เหลอืงสวุรรณ
๒๑. รศ. ดร. บญุม ี   เณรยอด
๒๒. ผศ.กวสิรา  รตันากร   +  ผศ.ทพิพด ี  อองแสงคณุ
๒๓. ศ. ประคอง  ตนัเสถยีร
๒๔. ศ.เกหลง   ปภาวสทิธิ์
๒๕. ผศ.วรรณ ี  ศริโิชติ
๒๖. รศ.สายใจ + รศ. ดร. สมุติรา + รศ. สจุติรา + ผศ.วาณี
๒๗. รศ. สภุทัรา   อกัษรานเุคราะห
๒๘. รศ. อมรา  + รศ.ไขสริ ิ+ อ.ดร.พรทพิย
๒๙. ผศ.สธุรรมา + ดร.บณุฑรกิา   บลูภกัดิ์
๓๐. ผศ.ดร.สมุาล ี+ ผศ.ดร.จนัทรทรงกลด + อ.พ.ต.ราเชน
๓๑. ผศ. สริฉินัท  สถริกลุ + นางพรทพิย  เฟองฟู
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คณะครศุาสตร มปีระกาศ/คำสัง่ในชวงสปัดาหทีผ่านมา ดงันี้
๑.  ประกาศเรื่องภาระงานขั้นต่ำของคณาจารยประจำและเกณฑการคิดภาระงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

(แกไขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่๑ พ.ศ.๒๕๕๐)  โดยมสีาระสำคญัคอื ขอ ๖.๔ (๘) "กรรมการประจำคณะ /อาจารยที่
ปรึกษาชมรม / บรรณาธิการวารสาร/ เลขานุการสาขาวิชา/ เลขานุการกลุมสาระการเรียนรู / เลขานุการ
คณะกรรมการ หรอื เลขานกุารทีป่ระชมุทีท่ำงานทกุสปัดาห เทากบัการทำงาน ๓.๕ ภาระงานตอสปัดาห"

๒.  ประกาศเรือ่ง ปรบัโครงสรางการบรหิารคณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๐
มสีาระสำคญัคอื ปรบัโครงสรางบรหิารตามแผนภมู ิ๑/๑  ๑/๒ และ ๑/๓

๓.  แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  ในสงักดัภาควชิานโยบาย การจดัการ
และความเปนผนูำทางการศกึษา

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

๑.   สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ๓๐๐

ประกาศ/คำสั่ง

ปจจัยทำบุญ

กิจกรรมดานบริหาร

การลาไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่พนูความรทูางวชิาการ

คณาจารยที่มีความประสงคจะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ในเดือนตุลาคม
๒๕๕๐  จะตองยืน่แบบฟอรม ป.พ. ๑  ทีห่นวยบรหิารทรพัยากรมนษุย  งานบรหิารทัว่ไป  ภายในวนัจนัทรที่
๑๙  กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เพือ่จะไดดำเนนิการตามขัน้ตอนตอไป

กิจกรรมดานบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอง ๔๐๕   อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง
คณะครศุาสตรใหการตอนรบัคณะศกึษานเิทศกสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุาษฎรธาน ีเขต ๑  ในโอกาส
ทีม่าศกึษาดงูานทีค่ณะ ม ีผชูวยศาสตราจารย ดร.พมิพนัธ  เดชะคปุต  บรรยายเรือ่ง "ดานหลกัสตูรและการ
เรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญั  ตลอดทัง้การสงเสรมิคณุธรรมนำความร ูยดึมัน่ในเศรษฐกจิพอเพยีง"
และในเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนการบรรยายเรือ่ง "ดานทกัษะนเิทศ"  โดยรองศาสตราจารย ดร.บญุม ี เณรยอด

ตอนรับคณะศึกษานิเทศก



ศนูยกฬีาแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จะจดัโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสญัจรตามหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในจฬุา ฯ  ระหวางวนัที ่๑ - ๑๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (บรกิารฟรตีลอดงาน)

นอกจากนีย้งัเปดใหบรกิารนวดเพือ่สขุภาพและไดพฒันารปูแบบการใหบรกิารทีห่ลากหลายเพิม่มาก
ขึน้  โดยเปดใหบรกิารทกุวนัจนัทร - ศกุร เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  และวนัเสารเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดไดที ่๐๒ - ๒๑๘ -๒๘๗๒

สาขาวชิาดนตรศีกึษา  ภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิปศกึษา จดัครศุาสตรคอนเสริต ครัง้ที ่๒๗
อสีติพรรษคีตราชัน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช   เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา

กจิกรรมดานศลิปวฒันธรรม กฬีา

๘

ครศุาสตรคอนเสริตครัง้ที ่๒๗

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสญัจร

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

      ⌫       



  ⌫
จัดโดย

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ  และคณะแพทยศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ภายใตการสนบัสนนุของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ (สปสช.)

กิจกรรมประกอบดวย :   เรยีนรแูละฝกทกัษะ  การเขารวมคายสขุภาพเชงิปฏบิตักิารอยางตอเนือ่ง
:   นดัพบผเูชีย่วชาญเฉพาะเพือ่ปรกึษาปญหาสขุภาพ
:   คปูองสำหรบัการออกกำลงักายเพือ่สขุภาพ  ณ   Wellness  Center  ตกึ อปร. ชัน้
:   กระเปาและคมูอืดแูลสขุภาพ

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดและสมคัรไดที ่ คณุเสวภา  ธมุาพนัธ  โทร.  ๐๒ - ๒๕๖ -๔๐๐๐ ตอ  ๓๕๓๙
         หรอื  ๐๘๙ - ๗๖๗ - ๗๖๙๑   หรอืดรูายละเอยีดไดที ่ http://www.wellness.md.chula.ac.th


