
 

 

 
 
 
 
                                             ฉบับที่ ๑๒ ประจําสัปดาหที่ ๔  วันจันทรที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 
       คณาจารยไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติดานการเรียนการสอนและผลงานวิจัย 
 
 ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล   
ในโอกาสไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกยีรติอาจารยดานการเรียนการสอน ระดับดีเดน  สาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช ประจําป ๒๕๕๐   ไดรับเงินรางวัล
๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยจัดเปนเงนิรางวัลใหกับอาจารย จํานวนเงนิ  ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลประกาศ
เกียรติคณุ และเงนิรางวัลเพ่ือใชในกิจกรรมพัฒนาอาจารยดานการเรยีนการสอนใหกับหนวยงานที่สังกัด 
จํานวนเงนิ ๕๐,๐๐๐  บาท    และรองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกยีรติ ไดรับรางวัลผลงานวิจยัดีมาก 
ประเภทอาจารยและนักวจิัย  กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจาํป ๒๕๕๐  เร่ือง “การพฒันา
และการนํานวัตกรรมทางการศึกษาจากหองปฏิบัติการคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรสูโรงเรียน
เครือขาย  (Development and Implementation of Educational Innovations from Faculty of 
Education Laboratory School to School Network)   ไดรับเงนิรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมกิตติบัตร   
 อนึ่ง ตามที่ศาสตราจารยกติติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย  และ รองศาสตราจารย ดร.
ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา    ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราภิชาน      กองทุนคณะ
ครุศาสตร   นั้น  ในการนี้จะมีพิธีประกาศเกียรตคิณุแกคณาจารยทัง้สี่ทาน ในวันศุกรท่ี    ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 
 
  

    ขอเชิญคณาจารยและบุคลากรทุกทาน 
      รวมตักบาตรและวางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
สมเด็จพระปยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจาและเฝาทลูละอองพระบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
               ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชุมจุฬา ฯ   
  
          
 



 ๒

 

 
 
                                   ประมวลภาพกีฬาบุคลากร คร้ังท่ี ๓๐ 
 

 
เมื่อวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ     

รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร. สุกร ี รอดโพธิท์อง) พรอมคณะ
ผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่คณะครศุาสตร รวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปด  - ปด กีฬาบุคลากร
ภายในจุฬา ฯ ครั้งที่ ๓๐   
 

                 
          
 



 ๓

                                             
  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบรหิาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง)  
เปนผูแทนนักกีฬากลาวคําปฏิญาณ   

 

                                  
 
       ผูชวยคณบดดีานการบริหารทรัพยากรมนุษย   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  
รุโจปการ)  ผูแทนคณะครศุาสตรรวมวิ่งคบเพลิง  และแขงขันกรีฑา 
 

        
    
                                 คณะครุศาสตร สงทีมรวมแขงขันกรีฑา และกีฬาฮาเฮ   



 ๔

                                  
                             
      รองศาสตราจารย ศุภฤกษ  ม่ันใจตน  รับมอบถวยรางวัลชนะเลิศในการแขงขันกีฬาเทนนิส   
  

                  
 

                                 หลังจากเสร็จส้ินบุคลากรรวมรองเพลง “สามัคคชีุมนุม” 
 

                            
 
 อนึ่ง  เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ ์ 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานหลักสูตรและการสอน (นายธีรชาติ  ขิงขุนทด)  เปนผูแทนคณะเขารวม
พิธีจุดไฟฤกษจากแสงอาทิตย  



 ๕

      

                 กิจกรรมดานบริหาร 

                                  กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
   

  มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน 
  

                             
 
 วันที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท)   ใหการตอนรับ ดร.สุเมธ  งามกนก และคณาจารย
รวม ๕ ทาน  จาก คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศนูย
ตําราและเอกสารทางวิชาการ เพื่อศึกษาขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการสงเสริมการจดัดําเนินงานผลิตและ
จําหนายตําราและเอกสารทางวิชาการตาง ๆ  สําหรับเปนแนวทางในการจัดตัง้ศูนยเอกสารทางวิชาการ
ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา   ตอไป 
 
 
 
 

   รักษาการแทนคณบดี 
  ดวย คณบดคีณะครุศาสตร จะตองเดนิทางไปประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวนัที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๑  ณ ศูนยพัฒนาและประกัน
คณุภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   และในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ไดรับ
เชิญจากสภาคณบดีคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ไปเปนกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศึกษาศาสตร  ณ สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี จงัหวดัปตตานี  
  ดังนัน้  ในชวงเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย ดร.สุกร ี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดดีาน
แผน งบประมาณและการบริหาร เปนผูรักษาการแทนคณบดคีณะครศุาสตร 
 



 ๖

      กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

   ประกาศ/คําส่ัง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรตพิระมิ่งขวญั
การศึกษาไทย   

๒. คําส่ังแตงตั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม  
                                                    (ดรูายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

  ประชุมคณาจารย  
 คณะครุศาสตร ขอเชญิคณาจารยภาควิชา/โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชุม
คณาจารย  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๑    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
 รายละเอียดในการประชมุจะแจงใหทราบตอไป 
 
 
 
 
 

  ตอนรับคณะขาราชการระดับสูงจากประเทศศรีลังกา 

     
 
เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๔๐๗  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง 

คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริบิรรณพทิักษ)   รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  ใหการตอนรับคณะขาราชการระดับสูง (รองอธบิดีและผูอํานวยการ) 
จากกระทรวงศึกษาธิการ  ประเทศศรีลงักา  จํานวน ๑๐ คน   ในโอกาสเดินทางมาศึกษา 
ดูงานดานหลกัสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารจดัการของคณะครศุาสตร  
 
 



 ๗

      กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 
 
 

 เสวนาหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพ 
 

         
  

                                         
                                         
เมื่อวันที ่๑๓  มีนาคม ๒๕๕๑    เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ หองประชมุ ๔๐๕  อาคารประชมุสุข 

อาชวอํารุง  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริบิรรณพทิักษ)  เปนประธานในพิธีเปดการเสวนา
เรื่อง “การจัดหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพ” กิจกรรมประกอบดวยการ
ปาฐกถานํา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การนําเสนอบทความ  และการเสวนาโดย
ผูบริหารระดบัสูง ตลอดจนคณาจารยที่เก่ียวของกับการจัดหลักสตูรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา  
 การเสวนาดังกลาวคณะครศุาสตร จดัรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท)    มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณา ทบทวนและนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาคณุภาพการจัดหลักสูตรนานาชาตใินสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  เพ่ือสงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรูตลอดจนความรวมมือระหวางบุคคลและสถาบันที่มีสวนเกี่ยวของ  เสนอแนะแนวทาง
ความรวมมือระหวางสถาบัน ที่จะเสรมิสรางความเขมแข็งใหกับการจัดหลักสูตรนานาชาติ 
 



 ๘

            กิจกรรมดานกิจการนิสิต  
 

  โครงการคายแนะแนวและเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอของนักเรียน 
      ในพระราชานุเคราะห ฯ  

                    
 

                                                                                
 
 เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖     คณบดี (รองศาสตราจารย 
ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธีเปดโครงการคายแนะแนวและเตรียมความพรอมเพ่ือ
การศึกษาตอของนักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจําป ๒๕๕๐    พรอมใหโอวาทแกนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น   ซึ่งมปีจจัยที่สําคัญ คือ หนึ่ง ความพรอมในเชงิความรู ความสามารถที่จะศกึษาตอ  สอง การได
ศึกษาโลกของงานอาชีพเพื่อเขาสูงานอาชีพที่คดิวาเหมาะสมกับความรู ความสามารถและบุคลิกภาพ
ของตนเอง   ถือวาโครงการดงักลาวเปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหนักเรียนเตรยีมความพรอมทีด่ีได 
 จากนั้น ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายมัธยม และรองคณบดี  
(รองศาสตราจารย วีระชาติ สวนไพรนิทร)  ไดใหโอวาท โดยเชื่อวานักเรียนที่เขารวมโครงการนี้ลวนมี
ความดี (MQ)  ความสุข (EQ)  อยูในตัว  นับเปนสิ่งที่สาํคัญกวาความเกง (IQ)  แตเหนืออืน่ใดของการ
ประสบความสําเร็จ นั่นคือความเพียรพยายาม ความมุงมั่น (AQ)  ซึ่งจะเปนสวนชวยใหนักเรียนไดพบ
ความสําเร็จในชีวิต    ขอใหนักเรียนไดเก็บรวบรวมสาระจากการอบรมครั้งนี้อยางเต็มที่    
 
 

“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 


