
                 คนดี คนเกง 

 
 
 
 

 
      กําหนดวัน  และสถานที่ศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
      สําหรับคณาจารย (ครั้งที่ ๗ และ ครั้งที่ ๘) 
  
                       เลขานุการโครงการศึกษาดงูานการศึกษาและเยี่ยมเยียนนิสิตเกา (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุรภี  รุโจปการ)  แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาดูงาน ฯ  เมื่อวันที ่๗ มกราคม ๒๕๕๑   ได
กําหนดวนัจัดโครงการและสถานที่ศึกษาดูงาน  ดังนี ้
                      วันที ่๑ – ๕  เมษายน  ๒๕๕๑   โครงการศึกษาดงูานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
สําหรับคณาจารย คร้ังที่ ๗   จัดไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนกลาง 
ประกอบดวยเมืองดานัง  เว และฮอยอัน 
                     วันที ่๕ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๑   โครงการศึกษาดงูานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
สําหรับคณาจารย คร้ังที่ ๘   จัดไปศึกษาดงูานประเทศไตหวนั  ซึ่งมมีลูนิธทิี่นาสนใจ คือ มูลนิธิฉือจี้ 
อัน เปนมูลนิธทิางศาสนาทีป่ระสบความสําเร็จอยางยิง่ดานการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ  
                     สําหรับโครงการในรายละเอยีด รวมถงึคาใชจายอยูระหวางการจัดทํา และจะแจงให
คณาจารยไดทราบตอไป 
 
 
 
 
อาจารยไดรับรางวัล 
                         ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดี  อาจารย ดร.รังสพิันธุ  แข็งขนั  ในโอกาส
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเดนสกว. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐  จากผลงานวจิยัดีเดน
ประจําป ๒๕๕๐  เรื่อง “การวิจารณในฐานะพลงัทางปญญาของสังคมรวมสมัย” จากสาํนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    
 
 
 

ฉบับที่  ๔    ประจําสัปดาหที่  ๔     วันจันทรที่   ๒๘   มกราคม ๒๕๕๑    



 ๒

             กิจกรรมดานบริหาร  
 
 
                
   บริจาคเงินสรางอาคาร ๒ 
  เมื่อวันที่   ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  คณะครุศาสตร      

คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  และรองคณบดีดานแผน งบประมาณและ
การบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  รับมอบเงินจํานวน  ๑๒๓,๐๐๐ (หนึ่งแสน
สองหมื่นสามพันบาทถวน)  จากผูแทนนิสิตครุศาสตรรุน  ๑   พรอมทั้งรับมอบเงิน จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) จาก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.รัตนา  สังขวณิช  พุมไพศาล   
เพื่อสมทบทุนในการสรางอาคารเรียนอาคาร ๒  ทดแทนอาคารเดิม   
 
 

       
               

และในวนัที่ ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร  รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณ และการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  รับมอบเงนิจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  (หาแสนบาทถวน) จากคณะกรรมการสมาคมครุศาสตรสัมพันธ    ซึง่คณะกรรมการ ฯ มีมติให 

 

                               



 ๓

มอบเงินจํานวนดังกลาว ใหกับคณะครุศาสตรเพื่อสมทบทุนในการสรางอาคารเรียนอาคาร ๒ ทดแทน
อาคารเดิม     โดยไดจากการจัดงานสายสัมพันธหาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ  และการหารายไดจาก
โบวล่ิงการกุศลที่ผานมา  ซึ่งเมื่อรวมกับการบริจาคกอนหนานี้อีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)  
แลว  สมาคมครุศาสตรไดรวมสนับสนุน รวมเปนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน)   
 

 รักษาราชการแทนคณบด ี
คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ)  ไดรับเชิญจาก 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ   เดนิทางไปประเมนิสภาพจรงิ เพื่อการรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๘ – ๒๙  มกราคม ๒๕๕๑  ณ สถาบนัการพลศึกษา วทิยา
เขตสุโขทัย  จ.สุโขทัย       สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตลําปาง  จ.ลําปาง  และ   สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเพชรบูรณ  จ.เพชรบูรณ 
  ดังนัน้ ในชวงเวลาดังกลาว รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง  รองคณบดดีาน
แผน งบประมาณและการบริหาร  เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  
   

   แตงต้ังผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษาเพื่อสรางสรรค 
  คณะครุศาสตร ไดแตงตั้งให รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ  กลุพิจิตร 

เปนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการศกึษาเพื่อสรางสรรค  ต้ังแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑  
โดยมีวาระ ๒ ป    
 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิจยัและพัฒนาการเรียนรูทางอารมณและสังคม 
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศกึษาสาํหรับผูที่มี

ความสามารถพิเศษ 
๓. คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการศูนยตาง ๆ คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
๔. คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาสําหรับพอแมและทักษะ

ชีวิต 
๕. คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตโครงการการศึกษาเพือ่พัฒนาความสามารถทางการ

เรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  
ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๖. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการ 



 ๔

เรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
(เพิ่มเติม)   

๗. ประกาศผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวลัคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
ประจําป ๒๕๕๑ 

๘. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตดีเดนดานคุณลักษณะความเปนครู ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๑   
๙. ประกาศรายชือ่ผูที่ไดรับรางวัลการประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับวนัครู 
๑๐. ประกาศอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑.  ประกาศอัตราการเบกิจายเงินประเภทตาง ๆ ของคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๒.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิตระดับสาขาวิชาและวิชาเอก 
๑๓.  แตงตั้งคณาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
๑๔.  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร 
๑๕.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจยัและพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางสรรค 
๑๖.  แตงตั้งคณะกรรมการจดัการประชุมนานาชาติ (Organizing  Committee)  
        การจัดประชุมนานาชาติ เร่ือง Education  at  the  Dawan  of  the  Century :  
        In Pursuit  of  Quality  and  Sustainability” 
๑๗. แตงตั้งคณะกรรมการวางแผน (Planning  Committee) การจัดประชมุนานาชาติ  
        เร่ือง Education  at  the  Dawan  of  the  Century : In Pursuit  of  Quality   
        and  Sustainability 

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

  การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
 หนวยบริหารทรัพยากรมนษุย  แจงวา  ขณะนี้ใกลจะถงึกําหนดเวลาที่จะยืน่การขอไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิม่พนูความรูทางวิชาการ  สําหรับขาราชการสายวชิาการ   หากคณาจารยทานใดมีความประสงค
จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๑   จะตองยืน่แบบฟอรม  
ป.พ.๑  ที่หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  งานบริหารทั่วไป  ภายในวันจันทรที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  
เพื่อจะไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 



 ๕

 รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับและประกาศ พ.ร.บ.จุฬา ฯ   
 

             
 
           เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๒.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๖   
อาคาร ๒  คณะครุศาสตร  ไดเปดเวทีกําหนดการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับและ
ประกาศพ.ร.บ.จุฬา ฯ   โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา และ เลขานุการคณะ 
ครุศาสตร   (นางรัตติกร  เอกษมานนท)  ในฐานะคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประจําคณะ 
ครุศาสตร เปนผูดําเนินการ    

              
   

และในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร ๒ 
คณะครุศาสตร   ผูชวยอธิการบดี (อาจารย ณรงคเดช  สรุโฆษิต)   บรรยายสรุปเกี่ยวกับรางพ.ร.บ. 
จุฬา ฯ พ.ศ. ..... พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว 
 

 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเขา 

เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๑  โดยผูสมัคร
ตองมีคุณสมบัติ คือ เกิดต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
  จําหนายใบสมัครที่หองการเงิน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม ต้ังแตวันจันทรที่  
๔  กุมภาพันธ – วันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ยกเวนวันหยุดราชการ 



 ๖

  กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  

  ผูปกครองยื่นใบสมัครที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม ในวันเสารที่ ๒๓ และ อาทิตย
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ตามวัน เวลาที่ระบุไวในใบสมัคร   
  กําหนดการทดสอบความพรอม  วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ตามหองสอบที่กําหนดในวันสมัคร   
  ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทรที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียน 
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  หรือติดตามไดที่ http://satit.edu.chula.ac.th  
  
 
 
 
 

  ตอนรับนักศกึษาจากตางประเทศ 
 เมื่อวันที่ ๙  มกราคม ๒๕๕๑   ณ หอง ๔๐๓  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   Dr. Ruthanne  
Kurth – Schai  และคณะนกัศึกษาจาก Macalester  University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดมาศกึษาดู
งานและรับฟงการบรรยาย    โดยมีรองคณบดีดานวิรัชกจิและกิจการพเิศษ     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ชื่นชนก  โควนิท)  และผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา 
ชินวรรโณ)   ใหการตอนรับ      
            

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

    กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  
 

 เวทีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา 
  ศูนยวิจัยและพัฒนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ขอเชิญผูสนใจเขารับฟงการ
บรรยายเวทีศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา   CEE Forum 1st   “หลากวิถี รวมเสนทางสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน”  โดย รองผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ผูชวยศาสตราจารย 
อรรถพล อนันตวรสกุล)  ในวันที่ ๓๐  มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๕ 
อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง     
 ผูสนใจแจงความประสงคที่ ศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา ชั้น ๒ อาคาร ๒  โทร. ๐๒ – 
๒๑๘๒๔๖๒   
 

 การประเมินผลงานนวัตกรรมในโครงการการสรางความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
และการเรียนรูรวมกัน สาํหรับบุคลากร จัดโดยศนูยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู 
 ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู ไดจัดโครงการการสรางความรูดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และการเรียนรูรวมกัน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดแก บุคลากรหองสมุด และบุคลากรศูนยเทคโลยีการศึกษา คณะ
ครุศาสตร และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมและมัธยม จํานวนทั้งส้ิน ๔๘  ทาน โดยดําเนินการ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูและพัฒนาบุคลากรให
สามารถสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัตงาน  และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในโครงการ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการความรูไดจัดวันประเมินผลงานนวัตกรรมขึ้นในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑   โดยมีรศ.ดร.อรจรีย ณ 
ตะกั่วทุง   ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาโครงการใหการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้   ในการประเมินผลงานนวัตกรรม     
ทางศูนยฯไดเรียนเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาตรวจประเมินผลงาน  และผลการประเมินผลงานนวัตกรรมอยูในขั้นที่
ประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยมและสามารถพัฒนาบุคลากรไดตามวัตถุประสงคที่โครงการตั้งไว     
 

 
 
 
 
 
 
 
      

บุคลากรหองสมุด(กลุม ๙)นําเสนอผลงานนวัตกรรม                    ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท ที่ปรึกษาศูนย ฯ 
              มอบของที่ระลึกแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน 
              หองสมุด                   



 ๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรศูนยเทคโนโลยีการศึกษา(กลุม ๓)นําเสนอผลงาน       กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศูนยเทคโนโลยี
การศึกษานวัตกรรม                                                                            ประเมินผลงานนวัตกรรม 
 

   รัฐและทองถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชน 
  เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชมุ ๔๐๕  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร รวมกับ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย   
องคการยนูิเซฟประเทศไทย (UNICEF)  จัดเสวนาเรื่อง รัฐและทองถิน่เพื่อเด็กและเยาวชน   โดยมี  
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ (ประธานคณะกรรมาธิการกจิการเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอาย ุและ 
ความมัน่คง สนช.)  เปนประธานในพธิีเปดและบรรยายนาํเรื่อง  นโยบายรฐับาลใหมกับเด็กและ 
เยาวชน ๒๕๕๑ 
 

                           
                                                                              
 นอกจากนี ้ยงัมีการรวมเสวนาในประเด็น “ศักยภาพและรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ในการพัฒนาและคุมครองเด็กและเยาวชน” นําเสนอรูปแบบ Best Practice ของ อบจ. เทศบาล และ 
อบต.  โดย รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ และคณะ 
 
 
 



 ๙

     กจิกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

                    นานาขาว  

 
 
 

 ตอนรับอาจารยตางประเทศ 
 

      
 

เมื่อวันศกุรที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๑     ณ หองประชมุนานาชาติ ๔๐๗   อาคารประชมุสุข  
อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา  ไดรับเกยีรติ
จาก  Professer  Dr.David  W.Phelps  (อดีตอาจารยทีป่รึกษา  ของ รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  
วัฒนบุรานนท)    และ  Ms. Edie N.Blakley  จาก  Oregon  State  University,   Oregon, U.S.A.      
ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอยางไมเปนทางการ   โดยมาสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในเรื่อง  
“Curriculum, Instruction and  Student  Exchange  Programs”    ใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา  
      
 
 
 

   การประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดสรรทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา 
               สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการประชาสมัพันธกิจกรรมการจัดสรร
ทุนภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพือ่การผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอดุมศึกษา ประจําป 
๒๕๕๑  เพื่อเปนการสรางความเขาใจและใหขอมูลเกีย่วกับการดําเนนิการจัดสรรทนุ รูปแบบทนุและ
เงื่อนไขในการรับทุน รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะพรอมทั้งตอบปญหาขอซักถามเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปใน
ทิศทางเดียวกนั จงึจัดการประชาสัมพนัธไปยังมหาวิทยาลัยสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมกีําหนดการ 
ดังนี ้



 ๑๐

 

                     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต      
                     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          มหาวิทยาลัยนเรศวร 
             วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                    วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑      เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.          มหาวิทยาลัยขอนแกน  
            วันที่   ๗  กุมภาพันธ ๒๕๕๑   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
           วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
           วันที่   ๑๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                          สามารถดูรายละเอยีดไดที่ http://www.research.mua.go.th  
 

   การเสนอผลงานประดิษฐคิดคนเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป ๒๕๕๒ 
           สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.)   จัดใหมีรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจําป ๒๕๕๒   โดยผูประสงคเสนอผลงานประดิษฐคิดคนเพื่อขอรับรางวัล  จัดทาํรายละเอียดตาม
ขอกําหนด (ดูรายละเอียดไดที่ www.nrct.net)   
           ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ สวนวิจัยเกยีรติคุณ  ภารกิจบริหาร
จัดการผลงานวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จตุจักร กท. ๑๐๙๐๐  โทร. ๐๒ – 
๕๗๙๒๒๘๘ , ๐๒ – ๕๖๑ – ๒๔๔๕  ตอ ๕๓๐ และ ๕๓๙  ในวนัและเวลาราชการ 
 

                          ความรูเลิศล้ํา      คุณธรรมกาวหนา   
             คนดีมีปญญา       เกิดขึ้นมาเพราะคุณครู 
                        

          รางวัลชนะเลิศ คําขวญัภาษาไทย  
                         เด็กหญิง  ปณณพร  ตรีนวรัตน ม.๓/๒      
                         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๓ 
             เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” 
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  (๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทําหนังสือพระเกียรติ 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระองคทานทางดานทัศนศิลปและการออกแบบ โดยจําหนายราคาเลมละ ๑,๙๘๐ บาท  รายได
จากการจําหนายนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
            ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๐๒ – 
๘๘๐๗๗๓๐   



 ๑๒

 

 
 

   สัมมนาทางวิชาการ “กาวใหมในโลกธุรกิจ” 
                  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
“กาวใหมในโลกธุรกิจ”   วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ หอง ๒๐๑ 
อาคารมหิตลาธิเบศร   
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ ๕๗๖๓  
 

    ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
 เสวนาพิเศษ 

        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมกับสถาน 
เอกอัคราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย  จะจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งตนเองของมหาตมา คานธี”  (His  Majesty  the  King’s 
Philosophy  of  Suffciency  Economy  vis- a –vis Mahatma  Gandhi’s  Self-Sufficiency Ideas)  
เพื่อเทิดพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกยอง
ทานมหาตมา คานธี  เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งรอยป “สัตยาเคราะห” และครบรอบ ๖๐ ป อสัญกรรม
ของทานมหาตมา  คานธี  ในวันจันทรที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
 สอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๒ – ๘๐๐๒๓๐๘ ถึง ๑๔ ตอ ๓๒๐๑       
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
ประจําป ๒๕๕๑ 

 
 เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑ คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปน
ครู เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารยที่ปฏิบัติงานการเรียน       การสอน การพัฒนานิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการ
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษ มีความมุงมั่น เสียสละ และทําประโยชนตอวง
วิชาการ และสรางชื่อเสียงใหแกคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการดําเนินงาน       ดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค คณะครุศาสตรจึงประกาศรายละเอียดในการดําเนินการใหรางวัลดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ คุณสมบัติของคณาจารยท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ  
  ๑.๑  เปนคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควิชาหรือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย
ประถมและฝายมัธยม 



 ๑๔

  ๑.๒  ไมเปนผูบริหารระดับรองคณบดี/หัวหนาภาควิชาขึ้นไป ในขณะที่อยูในกระบวนการพิจารณา 
 ขอ ๒ เกณฑการพิจารณา 
  ๒.๑  มีภาระงานขั้นต่ําตามประกาศคณะครุศาสตร 
  ๒.๒  เปนผูครองตนตามจรรยาบรรณของคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
  ๒.๓  มีความสามารถและกระตือรือรนในการสอน ถายทอดความรู เกื้อหนุน ผูเรียนใหเกิดความรู 
  ๒.๔  มีความเมตตาตอผูเรียน เสียสละเวลาให  อบรมสั่งสอนและชี้นําทางที่ถูกตอง เปนแบบอยาง
ใหแกผูเรียน 
  ๒.๕  มีความรับผิดชอบในการสอน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
  ๒.๖  มีความเที่ยงธรรม เสียสละเพื่อสวนรวม รับผิดชอบตอผูอื่น และสงเสริมความสามัคคีในหมู
คณะ 
 ขอ ๓ การเสนอชื่อและการพิจารณาตัดสิน 
  ๓.๑  การเสนอชื่อ 
          ๓.๑.๑ ภาควิชา ๔ ภาควิชา เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา       ภาควิชา ผูสมควรไดรับยก
ยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงาน
ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๓ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
  ๓.๒ การพิจารณาตัดสิน 
         คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๔ รางวัล 
  จํานวน ๓ รางวัล ไดแก ดีเดนระดับภาควิชา ๑ รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียน   สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 
๑ รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ๑ รางวัล                             รางวัลละ ๒๐,๐๐๐.- บาท พรอมโล
ประกาศ 
  
 
 
 

ขอ ๕ กําหนดเวลา 
  ๕.๑  หนวยงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
พรอมประวัติและสรุปผลงานดีเดนและเกณฑการคัดเลือกใหคณะกรรมการ      ประจําคณะครุศาสตร ภายในวันที่  ๒๘  
ธันวาคม  ๒๕๕๐  
  ๕.๒  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร จะพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัล    ยกยองเชิดชูเกียรติ
คณาจารยดีเดนดานความเปนครูทั้ง ๓ รางวัล ภายในวันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๑ 
  ๕.๓  ประกาศผลรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู     ภายในวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๐ 



 ๑๕

 ขอ ๖  การรับรางวัล 
  ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ 
 

 
      ขอเชิญรวมประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญเนื่องในโอกาสวันครู 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธ์ิ

ทอง)  แจงวา เนื่องในโอกาสวันครูประจําป ๒๕๕๑        คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการจัดการประกวด
แตงคําประพนัธและคําขวญัเกี่ยวกับครู  เพื่อใหนักเรยีนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และ
นิสิตคณะ 

ครุศาสตรไดพัฒนาความสามารถในการแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครู และไดมีโอกาสยก
ยอง 
เชิดชูเกยีรติคุณครู  โดยไดกาํหนดรายละเอียดในการดําเนินการประกวด   ดังตอไปนี้   

๑.ประเภทการประกวด 
 การประกวดแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก การประกวดคําขวัญ และการประกวดการแตงคําประพันธ ดังมี
รายละเอียด คือ 

๑.๑ การประกวดคําขวัญ  แบงเปน ๒ ระดับ 
    ๑.๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑.๑.๑ คําขวัญภาษาไทย  
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๑-๓ 
๑.๑.๑.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษ 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชวงชั้นที่ ๒-๔ 

      ๑.๑.๑.๓ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๔ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๕ คําขวัญภาษาจีน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๖ คําขวัญภาษาญี่ปุน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

      ๑.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา 
๑.๑.๒.๑ คําขวัญภาษาอังกฤษ  
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๒ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 



 ๑๖

    สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๓ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
              สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

  
๑.๒ การประกวดแตงคําประพันธ  แบงเปน ๒ ระดับ 

        ๑.๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กลอนสุภาพ (ความยาว ๒ บท) 
       สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

         ๑.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา 
   ๑.๒.๒.๑ กลอนสุภาพ (ความยาวอยางนอย ๘ บท) 
         สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร 
 
๒. หัวขอที่ใชในการประกวด 
 ทุกรายการใชหัวขอเดียวกันในการประกวด คือ “เชิดชูคร”ู 
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวด 
 ๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ เปนนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๔. สถานที่สงผลงานเขาประกวด 
 ๔.๑ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๓ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ และกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ สงที่กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๔ คําขวัญภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจีนสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ 
สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๕ กลอนสุภาพสําหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบัณฑิตศึกษา สงที่หองธุรการ  ภาควิชาหลักสูตรการ
สอนและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารครุศาสตร ๔ ชั้น ๒ 
 
๕. กําหนดการการสงผลงานและการประกาศผลการตัดสิน 

วันสุดทายของการสงผลงานเขาประกวดทุกรายการ  ๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
ประกาศผลการตัดสิน    ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

“การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด” 
๖. ประเภทรางวัล 



 ๑๗

 การประกวดทุกรายการมี ๔ รางวัลไดแก รางวัลชนะเลิศรายการละ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชยรายการละ ๓ 
รางวัล ดังมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้ 

๖.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๖.๑.๑ ชวงชั้นที่ ๑-๒ 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
    ๖.๑.๒ ชวงชั้นที่ ๓-๔ 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
๖.๒  ระดับอุดมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

 
๗. การรับรางวัล 
 ผูที่ไดรับรางวัลจะตองเขารับรางวัลในงานวันครูของคณะครุศาสตร วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ (ผูไมมารับ
รางวัลในวันดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) 
 
 
    คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู  
 รองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา ไลทอง)  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑  แจงวา  คณะครุศาสตรมีนโยบายสงเสริมและให
กําลังใจใหกับนิสิตคณะครุศาสตรที่มีความประพฤติดี  กริิยามารยาทงามและมีระเบยีบวินยัในตนเอง  จึง
ไดจัดใหมกีารคัดเลือกนิสิตดีเดน  เพื่อยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีงามของนิสิต  และเพื่อปลูกฝงคานิยมที่
ดีงามและถูกตองใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีคณุคาและเปนผูนําที่มีคุณภาพของสังคม  โดยไดกําหนดการ
คุณสมบัติคัดเลือกนิสิตดีเดน ดังนี ้

๑. เปนนิสิตคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
๒. เปนนิสิตที่ไมเคยถูกทําทัณฑบนหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
๓. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
๔. เปนผูที่มีคุณลักษณะของความเปนครู 
๕. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 


