
คณะครศุาสตร จฬุา ฯ เตรยีมจดังาน

ครบรอบ  ๕๐  ป

ในป  พ.ศ.๒๕๕๐  จะเปนปครบรอบ  ๕๐ ปของการสถาปนาคณะครุศาสตรครบรอบ ๙๐ ปของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ ๑๑๕ ป ของการฝกหัดครูไทย คณะครุศาสตร จึงไดจัดทำโครงการงานเฉลมิฉลองขึน้
โดยจดัตัง้คณะกรรมการอำนวยการจดังานครบรอบ ๕๐ ป คณะครศุาสตร เพือ่ดำเนนิการ    มวีตัถปุระสงคและเปา
หมายการจดังาน ดงันี้

๑)  เพือ่เผยแพรขอมลูเกีย่วกบับทบาทของคณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ในการพัฒนาการศึกษา
ไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการพัฒนาศาสตรดานการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายคือจดัทำหนงัสอื "หาทศวรรษ
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในเวทีการศึกษาไทยและประเทศเพื่อนบาน" ฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

๒)  ยกยองเชิดชูเกียรติชาวครุศาสตรและผูที่สรางสรรคผลงานหรือคุณประโยชนตอคณะครุศาสตร จุฬา ฯ
และการศึกษาของชาติ  ซึ่งมีเปาหมายคือจัดโครงการเชิดชูเกียรติชาวครุศาสตรและผูสรางสรรคผลงานหรือคุณ
ประโยชนตอคณะครุศาสตรจุฬาฯและการศึกษาของชาติ

๓)  เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีเปาหมายคือจดัโครงการ
ศนูยความเปนเลศิทางการศกึษา  โครงการพพิธิภณัฑการศกึษาไทย  โครงการหองสมดุการศกึษา  โครงการประชมุ
วชิาการนานาชาตแิละโครงการกองทนุ ๕๐ ปคณะครศุาสตร จฬุา ฯ

โดยเฉพาะในเรือ่งของการจดัตัง้กองทนุ ๕๐ ป ไดเริม่ดำเนนิการโครงการทนุการศกึษา สาขาวชิาขาดแคลน เทิดพระ
เกียรติในหลวง  ๘๐  พรรษา  โดยใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  และมีจิตศรัทธาวิชาชีพครูเขาศึกษา
ในคณะครุศาสตร ซึ่งจะใหทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  เพื่อเขาศึกษาในคณะครศุาสตร จำนวนปละ
๕ ทนุ เปนเวลา ๕ ป รวม ๒๕ ทนุ ใชเงนิงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทตอคน  รวมงบประมาณทีต่องใชทัง้โครงการ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึง่ขณะนีก้ำลงัอยใูนระหวางระดมทนุ



๒

และเพื่อใหการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองหาทศวรรษคณะครุศาสตร เปนไปตามวัตถุประสงค
คณะจงึไดแตงตัง้คณะกรรมการฝายตาง ดงันี้

๑)  ฝายหนงัสอืทีร่ะลกึ
๒)  ฝายงานคนืสเูหยา ฯ
๓)  ฝายรายการโทรทศัน
๔)  ฝายระดมทนุ
๕)  ฝายประชาสมัพนัธ
๖)  ฝายประชมุวชิาการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการไดดำเนินการประชุมไปแลว ๒ ครั้ง  ซึ่งไดรับเกียรติจากศาสตราจารย
ทานผูหญิงพนูทรพัย  นพวงศ ณ อยธุยา  เขารวมประชมุดวย  ความคบืหนาจะรายงานใหทราบตอไป

๗)  ฝายศษิยเกาเกยีรตยิศ
๘)  ฝายปชูนยีาจารย
๙)  ฝายนทิรรศการ/วดีทิศัน
๑๐)  ฝายพธิสีงฆและพธิกีาร
๑๑)  ฝายประเมนิผล



๓



เมื่อวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐
เวลา๐๘.๔๕ น. ณ หองประชุม ๔๐๕ อาคาร
ประชมุสขุ  อาชวอำรงุ  คณบด ี(รองศาสตราจารย
ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานเปดการ
ประชุมระดมความคิดของนักวิจัยอาวุ โส
โดยกลาววาคณะครุศาสตรมีนโยบายสนับสนุน
ใหคณาจารยทำวิจัยมากขึ้น  การวิจัยมีความ
สำคัญมากในการพัฒนาวิชาการและการเรียน
การสอน อกีทัง้มผีลตอตวับงชีร้ะดบัคณุภาพของ
คณะดวย   จงึขอใหชวยกนัสรางสรรคงานวจิยัให
มปีรมิาณและมคีณุภาพมากขึน้ นอกจากนีข้อให
มีการใชในการอางอิงมากขึ้นดวย  ในดาน
คณุภาพนัน้ขอใหเปนการวจิยัทางการศกึษาแบบ
บรูณาการเพือ่การพฒันาประเทศ  ซึง่จะนำไปสู
การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน การเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การพัฒนาทุนทาง
สงัคม การเสรมิสรางความมัน่คงของชาตแิละการ
อำนวยความยุติธรรม  และการเสริมสรางการ
บริหารจัดการที่ดีของประเทศ  พรอมทั้งทำให
ผลงานวิจัยมีการปฏิสัมพันธกับหนวยบริหาร
นโยบายชาต ิและนำไปสกูารปฏบิตัจิรงิได





๔

เมือ่วนัที ่๑๓  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐  เวลา
๐๘.๔๕ น. ณ หองประชมุ ๔๐๑ อาคารประชมุสขุ
อาชวอำรงุ คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์
ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานเปดโครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง "การเขยีนบทความเพือ่ตพีมิพ
เผยแพรผลงานวิจัย" โดยกลาววาการเขียน
บทความวิจัย  เพื่อตีพิมพรับการเผยแพรทาง
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  มี
ความสำคัญตอการจัดอันดับคุณภาพของ
สถาบนัการศกึษา  เนือ่งจากจำนวนผลงานวจิยั
ของนสิติและคณาจารยทีม่กีารตพีมิพและเผยแพร
และจำนวนครั้งของการนำบทความวิจัยดัง
กลาวไปใชอางอิงเปนตัวบงชี้ในการจัดอันดับ
และการประเมินคุณภาพ

    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫    ⌫⌫

จากนั้น  ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.นงลกัษณ  วริชัชยั  ไดเสนอการระดมความคดิ
วิธีการดำเนินงานวิจัยแบบเปนทีมระหวาง
คณาจารยอาวุโสกับคณาจารยรุนนอง  แนวทาง
การดำเนินงาน  รูปแบบแผนงานวิจัย  ลักษณะ
ผลงานวจิยั  โดยเนนใหคณาจารยทำงานวจิยัเปนทมี
การประชมุระดมความคดินกัวจิยัอาวโุส  เปนสวนหนึง่
ของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุนใหม
ดวยกระบวนการวิจัยเปนทีม  จัดโดย สำนักงาน
วจิยัและบรกิารวชิาการ คณะครศุาสตร จฬุา ฯ



นอกจากนี ้รองคณบดดีานหลกัสตูรและ
การสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สทุธจติต)
ไดกลาวถงึ "แนวทางการเขยีนบทความวจิยั"   เพือ่
ตพีมิพในวารสารวชิาการ โดยมสีาระสำคญัเกีย่ว
กบัรายละเอยีดขัน้ตอน  เรือ่งนารเูกีย่วกบัเทคนคิ
การเขียนบทความสำหรับผูสนใจที่จะเขียน
บทความวจิยัเพือ่ตพีมิพในวารสารวชิาการ   โดย
เฉพาะอยางยิง่การนำเสนอสาระทีเ่ปนแนวทางใน
การเขยีนบทความวจิยัจากวทิยานพินธเพือ่ตพีมิพ
ในวารสารทีม่คีณะกรรมการกลัน่กรอง  ขอแตกตาง
ของการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการกับการเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร

โครงการดงักลาวจดัโดยสำนกังานหลกัสตูรและการสอน คณะครศุาสตร จฬุา ฯ มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหนสิติ
ไดรบัทราบขอมลูเกีย่วกบัแหลงเผยแพรผลงานวจิยัของคณะครศุาสตร  ขอมลูเกีย่วกบัการขอตพีมิพบทความวจิยั
ในวารสารอเิลก็ทรอนกิส คณะครศุาสตร  แนวทางการเขยีนบทความวจิยั และสามารถเขยีนบทความวจิยัได

จากนัน้ รองศาสตราจารย ดร.สวุฒันา  เอีย่มอรพรรณ  แนะนำ An On-line Journal from the Faculty
of Education, Chulalongkorn  University (OJED)  ซึ่งเปนวารสารอิเล็กทรอนิกส ที่เปนแหลงเผยแพรบทความ
งานวิจัยอีกชองทางหนึ่ง

๕



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



ศนูยทดสอบและประเมนิผลเพือ่พฒันาการศกึษาและวชิาชพี คณะครศุาสตร จฬุา ฯ  เปดรบัสมคัรสอบวชิาทัว่ไป
(ทกัษะพืน้ฐานทางการวจิยั)  ประจำป ๒๕๕๐ เพือ่เขาศกึษาตอระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

ผสูนใจสามารถซือ้ใบสมคัรและสมคัรไดตัง้แตบดันี ้- ๑๒  เมษายน ๒๕๕๐  ทีศ่นูยทดสอบและประเมนิผลเพือ่
พฒันาการศกึษาและวชิาชพี คณะครศุาสตร จฬุา ฯ  โทร. ๐๒ - ๒๑๘๒๕๔๖

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

๑. แตงตัง้คณาจารยประจำหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิานโยบาย การจดัการ และ
    ความเปนผนูำทางการศกึษา

๒. แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวชิา ของภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา
๓. แตงตัง้คณาจารยภาควชิานโยบาย การจดัการ และความเปนผนูำทางการศกึษา จำแนกตามสาขาวชิา

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