
คณะครศุาสตร จฬุา ฯ

พรอมเปดศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา

เมือ่วนัที ่ ๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ
อาคาร ๒  คณะครศุาสตร ศาสตราจารย ดร.วจิติร  ศรสีอาน
รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เปนประธานเปดศนูยความ
เปนเลิศทางวิชาการที่คณะครุศาสตรโดยมี ศาสตราจารย
ทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา เปนผกูลาวเปดศนูยฯ

การจดัตัง้ศนูยดงักลาวสบืเนือ่งจาก ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป  คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ นีร้วมทัง้เพือ่เปนการเพิม่ระดบัความสามารถในการแขงขนัของไทยในเวทโีลกดานการศกึษา
คณะครศุาสตร จงึมคีวามจำเปนเรงดวนในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหเปนแหลงเรยีนรแูละแหลงอางองิของ
แผนดนิในดานครศุาสตรศกึษาศาสตรและการจดัการศกึษา  ดวยเหตผุลดงักลาว คณะจงึไดปรบัเปลีย่นและจดัตัง้
ศนูยของคณะครศุาสตรใหม  ทัง้นีเ้พือ่ระดมสรรพกำลงัและทรพัยากรสำหรบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการ
ศกึษาทีจ่ำเปนเรงดวนสำหรบัการยกระดบัคณุภาพการศกึษาใหมพีลงัในการพฒันาประเทศ  โดยจดัเปน ๓ กลมุ
ตามพนัธกจิหรอืภารกจิหลกั คอื



๒

ประกอบดวย    ศูนยที่มีพันธกิจหลักในการบริการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของ
คณะครศุาสตร มจีำนวน   ๕   ศนูย คอื ศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา   ศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา
ศนูยตำราและเอกสารทางวชิาการ   ศนูยสงเสรมิการอาน   และศนูยพฒันานสิติและบณัฑติอดุมคติ

⌦      ⌦      ⌦      ⌦      ⌦      

                              
ประกอบดวยศูนยที่มีพันธกิจหลักในการบริการวิชาการแกสังคม    มีจำนวน   ๗  ศูนย คือ

ศูนยสนับสนุนงานดานการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ศนูยสงเสรมิการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย   ศาสตราจารย ม.ล.จริาย ุ- ศาสตราจารยทานผูหญิง
พูนทรัพย  นพวงศ  ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ   ศนูยพฒันาวชิาชพีครู
ศนูยพฒันาวชิาชพีและภาวะผนูำทางการศกึษา ศนูยเครอืขายสมศ.จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และศนูยบรกิาร
วชิาการจริาย ุ- พนูทรพัย จ.ระยอง

⌦   ⌧  ⌦   ⌧  ⌦   ⌧  ⌦   ⌧  ⌦   ⌧  
     

ประกอบดวยศนูยทีม่พีนัธกจิหลกัในการวจิยัเพือ่สรางความเปนเลศิทางครศุาสตรศกึษาศาสตร
และการศึกษา มีจำนวน   ๑๔   ศูนย   คือ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กและ
ผูมีความตองการพิเศษ    ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ศนูยวจิยัและพฒันานโยบายและกฎหมายการศกึษา     ศนูยวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการความรู
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการศึกษา   ศูนยวิจัยและพัฒนาคุณธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ
ศนูยวจิยัและพฒันาการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื    ศนูยวจิยัและพฒันาการศกึษาเพือ่อาชพีและการพฒันา
กำลงัคน   ศนูยวจิยัและพฒันาระบบการศกึษาและการบรหิาร   ศนูยวจิยัและพฒันาการอดุมศกึษา   ศนูย
วจิยัและพฒันาทนุทางสงัคมและสนุทรยีศกึษา  ศนูยวจิยัเพือ่ปฏริปูการศกึษา    ศนูยเครอืขายวจิยัการศกึษาแบบ
บรูณาการ   และศนูยเครอืขายคลงัสมองดานการศกึษา  ศนูยดงักลาวจะมสีวนทำใหคณะครศุาสตร   มคีวาม
เขมแขง็และมบีทบาทในการพฒันาการศกึษาใหมพีลงัในการพฒันาประเทศมากขึน้



๓

นอกจากนี้ในวันดังกลาว เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ   ยังมี
การจัดประชุมโตะกลมเรื่อง     "ขอเสนอบทบบญัญตัวิาดวยการศกึษาในรฐัธรรมนญูฉบบัใหม"
โดยมรีฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร (ศาสตราจารย ดร.วจิติร ศรสีอาน)  กลาวเปดประชมุ
จากนั้นเปนการนำเสนอผลสรุปการประชุมเรื่อง "การศึกษาไทยภายใตรัฐธรรมนูญ โดย
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สิริพร  บุญญานันต)  และการอภิปราย โดยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาอาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.จรวยพร  ธรณินทร) เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา)  เลขาธิการ
คณะกรรมการอดุมศกึษา (ดร.กฤษณพงศ  กรีตกิร) เลขาธกิารสภาการศกึษา (ดร.อำรงุ  จนัทวานชิ)
และนักการศึกษาตาง ๆ อีกมากมาย

ภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา คณะครศุาสตร ขอเรยีนเชญิคณาจารย ศษิยเกา
ศิษยปจจุบัน  และบุคลากรทุกทาน รวมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย
ดร.ศริชิยั  กาญจนวาส ี  และศาสตราจารย ดร.สวุมิล  วองวาณชิ  ไดรบัพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ แตงตัง้ใหดำรงตำแหนงศาสตราจารย   โดยจะจดัในวนัเสารที ่๑๐  กมุภาพนัธ
๒๕๕๐  เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ โรงแรมตะวนันารามาดา

ทานใดทีต่องการรวมงาน กรณุาแจงชือ่ และสอบถามรายละเอยีดไดที ่ภาควชิาวจิยั
และจติวทิยาการศกึษา โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๗๘ และ ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๕๘๗






เมือ่วนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๕ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  ภาควชิาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา จดัการ
บรรยายพเิศษเรือ่ง  "School  Leadership  for  the  21st  Century" โดย Prof.Dr.Vivienne
Collinson  จากMichicgan State University ,East  Lansing, U.S.A

๔

สาขาวชิาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน   ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเปนผนูำ
ทางการศกึษา คณะครศุาสตร   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมกบั สถาบนัพฒันาความรตูลาดทนุ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดโครงการฝกอบรมเรื่อง  "การพัฒนา EQ สำหรับ
เด็กเพื่อการเปนอัจฉริยะดวยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส" เมื่อวันเสารที่   ๒๗   มกราคม  ๒๕๕๐
ตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. ณ  หอง  ๑๒๐๑   สถาบนัพฒันาความรตูลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย  โดยมีรองศาสตราจารย  ดร. เกียรติวรรณ   อมาตยกุล  เปนวิทยากร
ใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมกับคณาจารยและนิสิตจากสาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบโรงเรยีน ทัง้นีไ้ดมผีสูนใจเขารบัการฝกอบรมเปนจำนวนมากและไดรบัความสำเรจ็
เปนอยางดียิ่ง

                                   
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 





๕



ดวย รองศาสตราจารย ดร.สกุร ี รอดโพธิท์อง  รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการ
บรหิาร ไดรบัอนมุตัใิหลาพกัผอนประจำป   ระหวางวนัที ่๗ - ๙ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  ดงันัน้ในชวงเวลา
ดงักลาว   รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สทุธจติต รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน เปนผรูกัษา
ราชการแทนรองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบรหิาร

⌫⌫⌫⌫⌫

รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  บวรศริ ิ  ไดรบัแตงตัง้จากคณะครศุาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั  เปนผอูำนวยการศนูยเครอืขายคลงัสมองดานการศกึษา      แทนศาสตราจารยกติตคิณุ
ดร.นงลกัษณ  วริชัชยั  ทีไ่ดขอลาออกจากตำแหนงดงักลาว ทัง้นี ้ตัง้แตวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๐

คณะครศุาสตร มปีระกาศ/คำสัง่ในชวงสปัดาหทีผ่านมา ดงัน้ี
๑.  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและเยียมเยียนนิสิตเกา

คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
๒.  แตงตัง้คณะกรรมการจดัทำหลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีนนวตักรรมการศกึษา
๓.  แตงตัง้คณะกรรมการจดัทำหลกัสตูรระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนนวตักรรมการศกึษา

โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการ (คณาจารย) คณะครศุาสตร
๔.  แตงตัง้คณะกรรมการโครงการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ
๕.  แตงตัง้อาจารยทีป่รกึษาการทำวจิยัของคณาจารย
๖.  แตงตัง้คณะกรรมการศนูยพฒันานสิติและบณัฑติอดุมคติ

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


     

เมือ่วนัที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๑ อาคารประชมุสขุ อาชวอำรงุ
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)   เปนประธานเปดการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง
"สรางจติสำนกึ ผนกึกำลงัปลกูฝงเดก็ปฐมวยั ใฝใจเศรษฐกจิพอเพยีง"  จดัโดย สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั ภาควชิาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา  มผีเูขารวมประชมุจำนวน ๓๔๐ คน
การจดัสมัมนาวชิาการครัง้นี ้ถอืเปนสวนหนึง่ของการบรกิารวชิาการใหแกสงัคม ผเูขารวมประชมุได
รบัความร ูความเขาใจ ทกัษะทีจ่ำเปนในการเลีย้งดอูบรมเดก็ปฐมวยั  และนำไปประยกุตใชในชวีติ
ประจำวนั เพือ่รวมกนัพฒันาเดก็ใหเจรญิเตบิโตเปนคนดขีองชาต ิ และมวีถิกีารดำรงชวีติอยางพอเพยีง
ตามกระแสพระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั รวมทัง้เพือ่เปนการแลกเปลีย่นประสบการณ
ในระหวางผเูขารวมสมัมนา

⌦ ⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫⌦ ⌦ ⌫
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เมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ  หองประชมุ ๑๐๑ อาคารประชมุสขุ อาชอำรงุ
คณะครศุาสตร รวมกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร จดังานสงเสรมิการเรยีนรเูพือ่สรางภมูคิมุกนัใน
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยไดรบัเกยีรตจิาก ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (นายไกรสร  พรสธุ)ี
เปนประธานในพธิเีปดการสมัมนา  จากนัน้เปนปาฐกถาหวัขอ "รวมพลงัเครอืขายครอบครวั …. รากฐานทีส่ำคญัของ
สงัคมไทย"  โดย ผบูรหิารจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   นอกจากนีย้งัจดัเวทเีสวนาที ่๑ : มหาภยั
เยาวชน  การคนหาคำตอบ ..กบั ภยัไซเบอร ทีใ่กลตวัคณุ    นทิรรศการของหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน   โดยมี
ผทูรงคณุวฒุดิานตาง  ๆมารวมใหความร ู  ประสบการณแนวคดิใหม  ๆเพือ่สรางรากฐานทีส่ำคญัของสงัคมไทยและ
เพิม่ภมูคิมุกนัทีเ่ขมแขง็ พรอมกบัเดนิกาวทนัเทคโนโลยอียางไมตองกงัวล
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ตามทีก่ระทรวงการคลงั ไดประกาศใชอตัราคาบรกิารสาธารณสขุ เพือ่ใชสำหรบัการเบกิจายคารกัษา

พยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการ โดยมผีลใชบงัคบั ตัง้แตวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๔๙  เปนตนไป นัน้  เพือ่ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการใหบรกิารเบกิจายเงนิคารกัษาพยาบาล ณ สวนการคลงั สำนกับรหิารแผนและการคลงั
ขอใหผใูชสทิธใินการเบกิคารกัษาพยาบาลในสงักดั โปรดดำเนนิการใหสถานพยาบาลของทางราชการทีผ่ใูชสทิธิ
เขารบัการรกัษาพยาบาล ระบรุหสัรายการคารกัษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงการคลงัทีก่ำหนดไวดวย

หากมขีอสงสยั ตดิตอทีส่วนการคลงั สำนกับรหิารแผนและการคลงั โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๐๐๖๗  หรอื ๐๒ - ๒๑๘ -  ๐๐๗๐


มลูนธิเิพือ่นหญงิ  จะจดัสมัมนาเรือ่ง เสยีงรอง ….ของผหูญงิ รายงานสถานการณความรนุแรงทางเพศในรอบป

๒๕๔๙  และเปดตวัหนงัสอื "ขมขนื …. เสยีงเงยีบทีต่องการเปดเผย” ในวนัจนัทรที ่๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๓๐ น.  ณ หองแกรนดรชัดา บอลรมู ชัน้ ๕  อาคารธารทพิย  โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรชัดาภเิษก กทม.

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่โทร. ๐๒ - ๕๑๓ - ๒๗๐๘

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร
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