
 
                  คณาจารยไดรับทุนวิจัย 

 

 
 
 
 
 
                 
                          
 
  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของคณาจารยรุนใหม ประจําป ๒๕๕๑   โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปนผูสนับสนนุงบประมาณ    และสํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  เปนผูบริหารจดัการโครงการ  มีระยะเวลาในการทําวิจัย ๒ ป  ไดรับทุน ๆ ละ ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๔ ทาน ดังนี ้
   ๑.  อาจารย ดร.อภิชาติ      พลประเสริฐ       โครงการวิจัยเรื่อง 
“การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และแนวความคิดในการสรางสรรคศิลปะภาพทิวทัศนในประเทศไทย” 
   ๒.  อาจารย ดร.วีรพล    แสงปญญา            โครงการวิจยัเรื่อง 
“สาเหตุและผลของการกาํหนดตนเองตอสมรรถภาพทางจิตของบุคคลใน ๔ ชวงวัย” 
   ๓.  อาจารย ดร.นันทรัตน   เจริญกุล             โครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานในสถาบันอุดมศึกษา”  
   ๔.  อาจารย ดร.หทัยรัตน   ทับพร                 โครงการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะหการปลกูฝงจิตสํานึกความเปนไทยที่พงึประสงคแกเยาวชนในบริบทสังคมไทย
ปจจุบัน” 
 
 
                           เชิญชวนเสนอชื่อปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร   
                           และศิษยเกาเกียรติยศ  ประจําป ๒๕๕๑ 
 

สืบเนื่องจากป ๒๕๕๐  ซึ่งเปนปที่คณะครุศาสตรครบรอบการสถาปนา ฯ ครบ๕๐ ป  
คณะจึงไดจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร  ข้ึนเปนครั้งแรก และมี
คณาจารยของคณะครุศาสตร ไดรับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๖ คน  คือ 

๑. ศาสตราจารย กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร 

ฉบับที่  ๑๔   ประจําสัปดาหที่  ๑     วันจันทรที่   ๗ เมษายน  ๒๕๕๑    



 ๒

  ๒. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 
  ๓. ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ 
  ๔. ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ 
  ๕. ศาสตราจารย กิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน 
  ๖. ศาสตราจารย กิตติคุณ อําไพ  สุจริตกุล 

สําหรับในป ๒๕๕๑  นี้  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวน 
หนวยงานหรือบุคคลทั่วไป เสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติสมควรไดรับการคัดเลือกเปน   ปูชนียาจารยแหง
คณะครุศาสตร ประจําป ๒๕๕๑  โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้  

๑) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๓.๑  เปนผูประสบความสําเร็จสูงในหนาที่การงานทางการศึกษา และเปนที่ 
        ยอมรับในวิชาชีพครู 
๓.๒  เปนผูที่มีผลงานทางการศึกษาเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ 
       หรือนานาชาติ 
๓.๓  เปนผูทําคุณประโยชนและการศึกษาใหแกคณะครุศาสตร สังคมและ 
        ประเทศชาติ 

    ๓.๔  เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ทั้งนี้สามารถสงแบบเสนอชื่อปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตรมาที่  ผูชวยเลขานกุารโครงการประกาศ
เกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร   (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิท์อง)    ภายในวันที่  
๖   พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 
  นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษยเกาคณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ที่มีคุณสมบัติสมควรไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑ เพื่อใหคณะกรรมการ
คัดเลือก ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑  เชนเดียวกัน  
โดยศิษยเกาเกียรติยศตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เปนนิสิตเกาคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑) เปนผูที่ประสบความสําเร็จสูงในหนาที่การงานและวิชาชีพ 
๒) เปนผูที่ทําคุณประโยชนแกคณะครุศาสตรหรือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อยางตอเนื่อง 
๓) เปนผูที่มีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือนานาชาติ 



 ๓

                    กิจกรรมดานบริหาร  

๔) เปนผูที่ทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ 
ทั้งนี้ สามารถกรอกแบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑  
พรอมทั้งแนบหลักฐานไดรับรางวัลของผูไดรับการเสนอชื่อมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาในครั้งนี้  โดย
สงมาที่สํานักงานกิจการนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๑   ดูรายละเอียดและ Down Load แบบเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาเกียรติยศ 
ประจําป ๒๕๕๑     ไดที่ WWW.edu.chula.ac.th 
 
 
 
 
 

  ประชุมคณาจารย  
 คณะครุศาสตร ขอเชิญคณาจารยภาควิชา/โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ประชุม
คณาจารย  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๑    เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  
อาคารประชมุสุข  อาชวอํารุง 
 รายละเอียดในการประชมุจะแจงใหทราบตอไป 
   

  ขอเชิญรวมโครงการศึกษาดูงานบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ดวยคณะครุศาสตร ไดใหความรวมมือกับบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบริเวณ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง นั้น บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) ไดจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อใหคณาจารยและเจาหนาที่ของคณะครุศาสตรไดเยี่ยมชมบริษัท 
ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ดังกําหนดการที่แนบมา พรอมนี้             
คณะครุศาสตร  จึงขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่ในหนวยงานของทาน เขารวมโครงการศึกษาดูงาน
คร้ังนี้โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้โปรดแจงจํานวนผูที่จะเขารวมโครงการไดที่หนวยประชาสัมพันธ 
สํานักงาน         เลขานุการคณะ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑  และหากมีผูประสงคเขารวม
โครงการมากกวาจํานวนที่สามารถรับได คณะครุศาสตรจะพิจารณาการเขารวมโครงการตามลําดับ
กอนหลัง 

ผูประสงคเขารวมโครงการ ขอความรวมมอืใสเสื้อสีชมพู 
 
 
 



 ๔

            กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ    

 
กําหนดการศกึษาดูงานบรษิัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

สําหรบัคณาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ 

------------------------------------ 
๐๖.๓๐ น.          รถบัส จํานวน ๒ คัน รับคณะอาจารยและเจาหนาที่คณะครุศาสตร จุฬาฯ  

๐๙.๓๐ น. คณะฯ เดินทางถึงโรงงาน ปตท. เคมิคอล สาขาถนนไอ-1 
  ใหการตอนรับ ณ หองประชมุราชาวดี 
๐๙.๓๕ น. กลาวตอนรับโดย  คุณณรงค   บัณฑิตกมล   รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมกิจการ 
  โอเลฟนสและสาธารณูปการ  
๐๙.๔๐ น. ชม Corporate VDO 
๐๙.๕๐ น. รับฟงการบรรยายเรื่อง ภาพรวมของธุรกิจ และการบริหารจัดการ ปตท.เคมิคอล 
  และบริษัทในกลุม 
  โดยคุณเชาวน ี  พันธุพฤกษ  ผูจัดการสวน  หนวยงานสื่อสารแบรนดองคกร 
๑๐.๑๕ น. ออกเดินทางไปโรงเรียนวัดมาบชลูด 
๑๐.๓๐ น. เยี่ยมชมการจดัการศึกษาโรงเรียนวัดมาบชลูด 
๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางไปสถานทีท่องเที่ยวเชิงเกษตร  “สวนสุภัทราแลนด” 
๑๑.๔๕ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสุภัทราแลนด 
๑๓.๐๐ น. เยี่ยมชมสวนสภัุทราแลนด 
๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางกลับ กทม. 
๑๗.๓๐ น. ถึงคณะครุศาสตร จุฬาฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
               
 
 

 iAstro  ดาราศาสตรออนไลน....ทางเลือกใหมของครูไทย 
 เมื่อวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๑๔ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปดงาน
แถลงขาว “E-learning ดาราศาสตรไทย ....ทางเลือกใหมสําหรับครู”   และกลาวถึงที่มาของความ
รวมมือการพัฒนาหลักสูตร iAstro (E-learning)   วา การพัฒนาครูประจําการเปนภารกิจที่สําคัญของ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดังนั้นคณะจึงไดมีศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู เพื่อ



 ๕

ทําหนาที่บริหารจัดทําโครงการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง  โดยขณะนี้มีแนวคิดวาการพัฒนาครูประจําการ
จะตองเนนลงลึกไปที่แตละกลุมสาระวิชา  และพบวากลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรในวิชาดาราศาสตรนั้น 
ยังตองการการพัฒนาอยูมาก  ดังนั้นจึงรวมมือกับสกว.และศูนย LISA ในการพัฒนาหลักสูตร iAstro 
ดาราศาสตรออนไลนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู และเพิ่มทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ดาราศาสตรใหเกิดประสิทธิผลโดยใชเครื่องมือสําคัญคือ E-learning ในการสรางความเขมแข็งใหแก
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับครูที่อยูหางไกลอีกดวย 
  หลงัจากนัน้ เปนการเสวนาเรื่อง “ทําไมตอง E-learning : ดาราศาสตร”  ในหัวขอ  
 “สะทอนสถานการณปญหาการเรียนการสอนดาราศาสตรไทย”         โดยผูชวยศาสตราจารยสันต ิ 
ศรีประเสริฐ  หัวหนากลุมสาระวทิยาศาสตร  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  และอาจารยพรรณี   
ประยุง จากโรงเรียนศกึษานารี และหัวขอ “เพิ่มศักยภาพครู.....ดวยหลกัสูตรดาราศาสตรออนไลน”  
โดย รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู  
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิศรา ชูชาติ  ประธานวิชาสาขาการศึกษาวทิยาศาสตร     
 จากการเสวนาแสดงใหเห็นความสําคัญของการเรียนรูดาราศาสตรในปจจุบันที่มิไดส่ือ
ความหมายเพียงแคการศึกษากลุมดาวที่อยูบนฟากฟาเทานั้น แตยังหมายรวมถึงเทคโนโลยีอวกาศที่มี
ประโยชนทั้งในดานการสื่อสาร การสํารวจทรัพยากรและการพยากรณอากาศอันมีความสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตรในประเทศไทยที่ผานมายังมี
อุปสรรค  ดวยครูสวนใหญขาดความรูและส่ือการสอนที่เพียงพอตอการใหความรูกับนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    ดังนั้น คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (Learning Center for 
Earth  Science  and  Astronomy  : LESA)  ทําการพัฒนาหลักสูตร iAstro  โดยจัดเปนการอบรมสาระ
การเรียนรูดาราศาสตรและอวกาศผานอินเตอรเน็ต เพื่อหนุนเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหไดรับความรูและเกิดความมั่นใจในการสอนวิชาดาราศาสตรมากขึ้น   
 สําหรับผูที่สนใจรวมอบรมในหลักสูตร iAstro สามารถติดตามรายละเอียดไดที่ 
www.iAstrocenter .com  หรือติดตอศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู คณะครุศาสตร จุฬา ฯ   
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๖๒ – ตอ ๑๐๑    E-mail : CALPD.CUED@gmail.com  
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 CEE Forum  ครั้งที่ ๓     
 

                                                    
 

                
 
  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ  หอง ๔๐๕ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง   ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู  จัดบรรยายเวทีศูนยความเปนเลิศทาง
การศึกษา   CEE Forum 3rd “การจัดการความรูเพื่อการสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”   
 

             
    
 
  งานดังกลาวคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดมอบรางวัล
ผลงานนวัตกรรมใหแกบุคลากรศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาและศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
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                        นานาขาว  
 

 
    แตงต้ังรองอธิการบดี 

  ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  
กมลรัตนกุล  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ต้ังแตวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๑  นั้น 
เพื่อใหการบริหารงานของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั จึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้ ดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี  
  ๑.  รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา   แสงสุพรรณ 
  ๒.  ศาสตราจารย ดร.เกื้อ    วงศบุญสนิ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย 
  ๔.  รองศาสตราจารย ทนัตแพทย นายแพทย ดร.สิทธชิัย  ทัดศรี 
  ๕.  รองศาสตราจารย เลอสม  สถาปตานนท 
  ๖.  รองศาสตราจารย ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ 
  ๗.  รองศาสตราจารย นาวาอากาศเอก นายแพทยเพิ่มยศ  โกศลพนัธุ 
  ๘.  รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย บุญชัย  โสวรรณวณิชกุล 
ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 

 การลาออกจากราชการของขาราชการ 
  สายงานทะเบยีนและบริการ  สวนบริหารงานบุคคล   แจงวา  ตามที่มีขาราชการไดยื่น
หนงัสือขอลาออกจากราชการ  โดยยื่นลวงหนากอนวันลาออกไมนอยกวา  ๓๐  วนั ตอผูบังคับบัญชา
เหนือชัน้ขึ้นไปหนึง่ชัน้ นั้น    เพื่อใหการปฏิบัติงานในการออกคําสั่งและการจัดเตรียมเอกสารในการ
ขอรับบําเหนจ็บํานาญเปนไปดวยความเรยีบรอยและรวดเร็ว   ขอใหผูที่ยืน่หนังสือลาออกจากราชการ
และมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จบํานาญ  แจงความประสงคในแบบหนงัสือลาออกจากราชการวา ประสงคจะ
รับบําเหน็จหรือบํานาญ  พรอมทั้งไปแสดงตนเพื่อจัดทําเอกสารการขอรับบําเหน็จบํานาญที่ สายงาน
ทะเบยีนและบริการ  สวนบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารทรัพยามนษุย  โดยนําสาํเนาเอกสารไปยื่น คือ 

๑. สําเนาสมุดคูฝากเงินประเภทออมทรพัยเฉพาะหนาที่มชีื่อและเลขที่บัญชีของผูรับ
บําเหน็จบํานาญเทานั้น 

๒. สําเนาทะเบียนบาน เฉพาะหนาทีม่ีชื่อผูรับบําเหน็จบํานาญ 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘๐๑๖๑ 
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                     คณาจารย และเจาหนาที่คณะครศุาสตร  สามารถดูรายละเอียด 
              ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล  ขอบังคับวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพ 
                                        เปนพนกังานมหาวิทยาลยั 
                       และหนงัสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวทิยาลัย  
                                      ไดที ่http://www.chula.ac.th/ 
  
 
 
    
                    ขอเรยีนเชิญคณาจารยทุกทานรวมพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ 
            สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                               โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                               วันอาทติยที่ ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท      
            คณาจารยที่ประสงคจะไปรวมงานขอความกรณุาแจงความจํานงทีห่นวยประชาสัมพันธ 
                                               เพื่อจะไดจดัเตรียมจัดรถรับ – สง ตอไป                  
                     (การแตงกาย สําหรับผูหญิงนุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ 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 


