
 
 
 
 

 
 
 
 
                              ฉบับที่ ๑๓  ประจําสัปดาหที่ ๕  วันจันทรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 
 

งานวันคลายวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                                ครบรอบ ๙๑ ป 
 
 

         
 
  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๑    เวลา ๐๖.๔๕ น.  ณ บริเวณอนุสาวรียสองรัชกาล 
คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ)           รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน 
(รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)   รองคณบดดีานวจิัยและบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย 
เพียงใจ  ศุขโรจน)    รองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารยวิทยา ไลทอง)   ผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม และรองคณบดี (รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ)   ผูบริหาร  หวัหนา
ภาควิชา  คณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตร เฝาทลูละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  พรอมรวมตักบาตรและวางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรีย
สมเด็จพระปยมหาราช  และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา   เนื่องในวนัสถาปนาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ครบรอบ ๙๑ ป      
 
 
 
 



 ๒

 
 
                                               คณาจารยไดรับรางวัล 
 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยั ไดจัดใหมีพิธปีระกาศเกยีรติคุณและมอบรางวัลแกคณาจารย นกัวจิัย และนิสิต โดยมี 
อธิการบดี  (ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน)  เปนผูมอบ   เนื่องในโอกาสวนัคลายวัน
สถาปนาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ครบรอบ ๙๑ ป ซึง่มีคณาจารยคณะครุศาสตรไดรับการประกาศ
เกียรติคุณและรางวัล ดังนี ้

 

                                        
 
                     รองศาสตราจารย ดร.เกยีรติวรรณ อมาตยกลุ   

ไดรับรางวัลยกยองเชิดชเูกียรติอาจารยดานการเรียนการสอน ระดับดีเดน  สาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร กองทนุรัชดาภิเษกสมโภช ประจําป ๒๕๕๐   ไดรับเงนิรางวัล๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยจัดเปนเงนิรางวัลใหกับอาจารย จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ และเงิน
รางวัลเพื่อใชในกิจกรรมพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอนใหกับหนวยงานที่สังกดั จํานวนเงิน 
๕๐,๐๐๐  บาท     

                                      
       
                                 รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ  



 ๓

ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทอาจารยและนักวิจัย  กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
ประจําป ๒๕๕๐  เรื่อง “การพัฒนาและการนํานวตักรรมทางการศกึษาจากหองปฏิบัติการคณะ
ครุศาสตร/ศกึษาศาสตรสูโรงเรียนเครอืขาย”  (Development and Implementation of 
Educational Innovations from Faculty of Education Laboratory School to School Network)   
ไดรับเงินรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท พรอมกิตตบัิตร   
  

             
 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชยั และ รองศาสตราจารย ดร.ประสาร มาลากลุ  
       ณ อยุธยา    ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราภชิาน กองทุนคณะครุศาสตร    
                และศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สนิลารัตน ไดรับรางวลัศาสตราจารย 
  
 

            
 
หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)    และ

คณาจารยรวมแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับรางวัล 
 
 
 



 ๔

         กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ    

 
 
 

                 
 
          
 

 พิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร  ประจําป ๒๕๕๑ 
 

       
 

                             
 
 เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๑  อาคารประชุมสุข อาชวอาํรุง   
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  เปน
ประธานในพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร ประจําป ๒๕๕๑  โดยกลาววาโครงการนี้เปน
เปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่องมายาวนานและประสบความสําเร็จในการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยในตางประเทศ  ส่ิงที่อยากจะฝากไวคือขอใหครูอาสาสมัครทุกทานชวยกันสรางและ



 ๕

      กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

เผยแพรความเปนไทย วัฒนธรรมที่ดีงาม  ทัศนคติที่ดีทําใหเขารักเมืองไทยวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเปน
ภารกิจหลักของครูอาสาสมัคร    หลังจากพิธีเปดการอบรมแลว พระราชธรรมวิเทศ เจาอาวาสวัดไทย
ลอสแองเจลิส กลาวสัมโมทนียกถา    จากนั้นเปนการอภิปรายเร่ือง “งานอาสาสมัครเพื่อเด็กไทยในตาง
แดน”     โดย   พระครูวรกิตติโสภณ        พระกิตติสารเมธี      ศาสตราจารยประภาศรี     สีหอําไพ    
รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต   คุณแฮรโรลด  พอลเลค  และคุณสมเกียรติ  พงษกันทา  
ดําเนินการอภิปราย อาจารยเปรม  สวนสมุทร   
 โครงการดังกลาวจัดโดยศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย  
ม.ล.จิรายุ  นพวงศ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไทยใน
ตางประเทศจะไดเรียนรูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย ตลอดจน
เทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย    คนไทยในตางประเทศและคนไทยในประเทศ
ไทย จะมีความเขาใจอันดีตอกัน  ครูอาสาสมัครจะไดรับประสบการณอันมีคา  สามารถนํามาปรับใชกับ
การเรียนการสอนในประเทศได 
 
   
                      
 
 

 ตอนรับคณาจารยตางประเทศ 
               

                                 
 

เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอง      อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   
รองคณบดีดานวิรัชกิจและกจิการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ชนก  โควินท)  ใหการตอนรับ 
Professor  Kazuakai  Okamoto จาก Faculty of  Education มหาวทิยาลยั Saitama University  
ประเทศญี่ปุน  ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตรพรอมปรึกษาหารือความรวมมือดานตาง ๆ  
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      กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

โดยในขั้นตนนี้จะดําเนนิการในสวนของการสงอาจารยของคณะครุศาสตรไปเสนอผลงานทางวิชาการที่ 
Saitama University  
 
 
 
 
 

  อนาคตอุดมศึกษาไทย 
    เมื่อวันที่ ๘ มนีาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หองสมัมนา ๑  คณะครุศาสตร   ศูนย
เครือขายคลังสมองดานการศึกษา  สาขาวชิาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา
ทางการศึกษา  และนิสิตสาขาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาอดุมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐    จัดสัมมนา
หัวขอเรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย”    โดยม ีอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ 
(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน)  ปาฐกถานําเรื่อง ทศิทางอุดมศกึษาไทยและมหาวิทยาลัยในกํากับ   
 

                                                            
 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  ไดกลาวถึง ภาพอนาคตที่มีผลกระทบตออุดมศึกษาไทย (มา
จาก แผนระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๖๕  ฉบับที่ ๒)   มีสาระสําคัญ ดังนี้   หนึ่ง ความเปลีย่นแปลงดาน
ประชากรในปจจุบันมกีารเพิม่ของประชากรในอัตราที่ลดลง สังคมคนสงูอายมุากขึน้   สอง พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม  พึ่งพาการนาํเขา พลงังานทางเลือก ซึง่มีผลตอคุณภาพชีวิต  สาม ตลาดแรงงานในอนาคต 
การวางงาน แรงงานไรฝมือ คุณภาพแรงงาน   สี่ โลภาภิวัตน  ในเรื่องของการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 
มีการแขงขันกนัสูง สมรรถนะสากลที่มากบัโลกไรพรมแดนโดยตองคํานึงถึงมาตรฐานโลก ไมใชแตเพียง
มาตรฐานไทยเทานัน้   หา ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี  เศรษฐกิจฐานความรู โลกยุคสารสนเทศ 
ผลกระทบตอการจางงาน ซึง่ Knowledge Management ทําใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ความรู
เปนฐานสาํคัญ การนําเทคโนโลยมีาใชในปจจุบัน ใหเปนทัง้ผูสราง ผูใช  หก การกระจายอาํนาจสู



 ๗

ทองถิน่  การถายโอนภารกิจ การบริการสาธารณะ   และเจ็ด ความขัดแยง ความรุนแรง  การกอการราย
ในประชาคมโลก การกอการรายในจังหวดัชายแดนภาคใต 

 
นอกจากนีย้ังไดกลาวถึงประเด็นทิศทางอุดมศึกษาไทยทีจ่ะตองคํานึงถงึ คือ  
๑.  รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืนๆ ทัง้ในระดับมัธยมศึกษา อาชวีศึกษาและรวมถึงการผลิต

และพัฒนาคร ูหลักสูตร 5 ป  
๒. การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน  มีการขยายตัวอยางไรทิศทาง  ซ้าํซอนมากขึน้ 
๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ มุงเนนที่การบรหิารจดัการที่ดี การพัฒนาองคกรสวน

ราชการหรือในกํากับของรัฐ  มีความคลองตัว 
๔. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน  การสรางองคความรู การวิจยัและพัฒนา 
๕. การพัฒนาปจจัยคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาระบบการเงิน  การใชเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา โครงสรางพืน้ฐานการเรียนรู 
๖. เครือขายอุดมศึกษา  จัดกลุมสถาบนัอุดมศึกษา สรางเครือขายโดยยึดพื้นที่ สรางเครอืขาย 
๗. อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จงัหวัดชายแดนภาคใต  ขยายโอกาสใหเขาถึง  

ขยายสาขาวิชาใหตรงความตองการ 
 

                                
 
สําหรับเปาหมายอุดมศึกษาระยะยาว มองวาควรม ีการยกระดับอุดมศึกษาไทย เพื่อ 

ผลิตและพัฒนาแรงงงานความรูที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน    พัฒนาศักยภาพและความพรอมของ
อุดมศึกษา    สนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นโดยการใหความรวมมือชวยเหลือเพื่อสรางความ
เขมแข็ง   และ เพิ่มขีดความสามารถและเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยใชกลไกธรรมาภิบาล 



 ๘

“ในการพัฒนาบุคลากรถือเปนเรื่องที่สําคญัมากโดยเฉพาะการพัฒนาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
การจัดกลุมสถาบนั สรางเครือขายใหมีลักษณะ Networking ในรูปเครือขายเปนสิง่สาํคัญอยางยิ่งดวย”  
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร กลาว   
 

                   
 
 จากนั้น เปนการบรรยายและอภิปรายกลุม โดย ศาสตราจารย ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา   ดร.สุชาติ  เมืองแกว   รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  บวรศริิ      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  
ตันธนะเดชา  และผูแทนนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 

  อบรมหลักสูตรนานาชาต ิ
 

                     
  
เมื่อวันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑  สาขาวิชาอดุมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปน

ผูนําทางการศึกษา จัดใหมพีิธีปดโครงการอบรมหลักสตูรนานาชาติ Revitalizing  Higher Education 



 ๙

               กิจกรรมดานบริหาร 

                        นานาขาว 

Management    ณ โรงแรมตะวันนา รามาดา  โดยมี รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)  ใหเกียรติเปนประธานในพิธี    

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางสาขาวชิาอุดมศึกษา  ภาควิชานโยบายการ
จัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษากบัสํานกัความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร)  
กระทรวงตางประเทศ ระหวางวันที่ ๓ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑   มีผูเขารับการอบรมทั้งหมด ๑๗ คน เปน
ผูบริหารสถาบนัอุดมศึกษาจาก ๑๑ ประเทศ 
 
 
 
 
     ประกาศ/คําสั่ง  

 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้
                        ๑.  แตงตัง้คณะกรรมการบริหารศูนยวิจยัและพัฒนาจติตปญญาศึกษา (เพิ่มเติม)                      
                         (ดูรายละเอยีดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 

 
 

    ผลการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ตามที่ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ลาวัณยศิริ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และกรรมการสภา 

มหาวิทยาลยั ประเภทผูแทนบริหาร  ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร และขอลาออกจาก
ราชการตั้งแตวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑  จึงทาํใหกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูแทนผูบริหาร
วางลง  และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูบริหาร 
เมื่อวันที่ ๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑  แลว ปรากฏวา คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูไดรับการเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูแทนบริหาร  
 
 

   งานวันขาราชการพลเรือน ประจําป ๒๕๕๑ 
  คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน จัดงานวนัขาราชการพลเรือนประจําป 
๒๕๕๑  โดยมหีัวขอของการจัดงานในปนี้วา “ราชการไทย บริการรวดเร็ว ทนัสมัย ใสใจส่ิงแวดลอม”  
ระหวางวันที่ ๑  - ๒  เมษายน ๒๕๕๑  ณ อาคาร ๙ ชัน้ ๒ อิมแพค เมืองทองธาน ี  
  ผูสนใจเขารวมงานสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทร. ๐๒ – ๕๔๗๑๘๖๐   



 ๑๐

 
 
 
 

 สัมมนาอบรม 
 ๑.  การจัดการระบบงานสารบรรณดวยโปรแกรมฐานขอมลู 
  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรม ณ หอง
ประชุม ดร.ทศันา  บุญทอง  อาคารศรีนครินทร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
อ.องครักษ จ.นครนายก ดังนี ้
  ๑)  เร่ือง การบริหารงานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชมุ 
รุนที่ ๕ ระหวางวนัที ่๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑  และ รุนที ่๖ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑   

๒) เร่ือง การจัดการระบบงานสารบรรณดวยโปรแกรมฐานขอมูล (Microsoft 
Access)  รุนที่ ๑  ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑     

ผูสนใจเขารวมอบรมสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๖๔๙๕๐๐๐ ตอ ๑๘๐๐ 
   ๒.   อบรมเชงิปฏิบัติการ 

  ๑)  สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดอบรมเชงิปฏิบัติการ 
หลักสูตรที ่๗  “การติดตามและวิจยัประเมินผลโครงการพัฒนา”  ระหวางวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๑  ณ สถาบนัประชากรและสังคม   
  ผูสนใจสมัครเขาอบรมติดตอไดที่ โทร ๐๒ – ๔๔๑๐๒๐๑ ตอ ๑๐๘  ภายในวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๑   สําหรับขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได และเขารวมอบรมไดโดย
ไมถือเปนวันลา เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว  
  ๒)  สถาบนัพระปกเกลาจัดอบรมหลักสตูรธรรมาภิบาลของผูบรหิารระดับกลาง รุน
ที่ ๗ ประมาณเดือนมิถนุายน – ตุลาคม ๒๕๕๑   และรุนที ่๘ ประมาณเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
๒๕๕๑   
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๕๒๗ - ๗๘๓๐ 
   
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

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

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 


