
 

 
 
 
 
 
                
 
                           เชิญชวนเสนอชื่อปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร   
                           และศิษยเกาเกียรติยศ  ประจําป ๒๕๕๑ 
 

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

๑. ศาสตราจารย กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร 
  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  เปนผูที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ฉบับที่  ๑๕   ประจําสัปดาหที่  ๒     วันจันทรที่   ๑๔   เมษายน  ๒๕๕๑    



 ๒

                    กิจกรรมดานบริหาร  

ทั้งนี้สามารถสงแบบเสนอชื่อปูชนียาจารยแหงคณะครศุาสตรมาที่  ผูชวยเลขานุการโครงการประกาศ
เกียรติคณุปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร   (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 
๔) เปนผูที่ทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ 

ทั้งนี้ สามารถกรอกแบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑  
พรอมทั้งแนบหลักฐานการไดรับรางวัลของผูไดรับการเสนอชื่อมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาในครั้งนี้  
โดยสงมาที่สํานักงานกิจการนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๑   ดูรายละเอียดและ Down Load แบบเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาเกียรติยศ 
ประจําป ๒๕๕๑     ไดที่ 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 



 ๓

   มอบหมายรองคณบดีรักษาการดานหลักสูตรและการสอน 
ดวยรองคณบดดีานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ สทุธจติต)  

ไดรับอนุมัติใหเดนิทางไปปฏบัิติงานตางประเทศและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน (คุนหมงิ,ลี่เจียง)  ในวันที ่ ๒๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑     และ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน (ไตหวัน)  ในวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑   ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาว จึง
มอบหมายใหรองคณบดีปฏิบัติงานดานหลักสูตรและการสอนอีกตําแหนงหนึง่ ดังนี ้
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง  รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการ
บริหาร  รักษาการดานหลักสูตรและการสอน ตั้งแตวันที ่๒๐ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารย  เพียงใจ  ศุขโรจน  รองคณบดดีานวิจัยและบริการวิชาการ 
รักษาการดานหลักสูตรและการสอน ตัง้แตวันที่  ๔ – ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 

   ประกาศ/คําส่ัง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๐ 
(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

 
   คณะครุศาสตรใหการสนับสนุนการซ้ือคอมพิวเตอร 

ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC และ Notebook  
ย่ีหอ Dell  จากบริษัทพี.พีบางแกวธุรกิจ จํากัดในราคาพิเศษ  และไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนให
บุคลากรจองเครื่องดังกลาว  โดยเปดรับจองระหวางวันที่ ๒๑- ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น  ณ สถานที่ตาง ๆ  ดงันี ้
  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ สถาบันวิทยบริการ  

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ ศาลาพระเกี้ยว 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ คณะแพทยศาสตร 

  ทั้งนี้ บุคลากรทานใดสนใจคณะครุศาสตรจะใหการสนบัสนุนโดยสามารถผอนชําระกับ
คณะเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท    โดยสามารถยื่นความจํานงไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะครุศาสตร  
ภายในวันที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 
 



 ๔

              กิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม    
 

 
 รดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต 

 

           
 

เมื่อวันที่ ๑๑  เมษายน ๒๕๕๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๑.๓๐ น.  รองคณบดีดาน 
หลักสูตรและการสอน    (รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สุทธจติต)  ในฐานะรักษาการแทนคณบดี 
ผูบริหาร  คณาจารย และเจาหนาที่    รวมรดน้ําขอพรศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ 
อยุธยา  และศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บิณฑสันต  เนือ่งในโอกาสวันสงกรานต ณ บานสุขุมวิทและ
สโมสรอาจารย ตามลําดับ         
 

            
    

อนึ่ง  เมื่อวันที ่๙  เมษายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ โถงอาคารพูนทรัพย นพวงศ  
ณ  อยุธยา  เจาหนาที่สายสนับสนนุรดน้ําขอพรคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทกัษ)  
เนื่องในโอกาสวันสงกรานตดวย 
 



 ๕

                        นานาขาว 

 
 
 
    

    แตงต้ังผูชวยอธิการบดี 
  ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  กมลรัตนกลุ  
ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ต้ังแตวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๑  นั้น เพ่ือใหการบริหารงานของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งใหผูมีนามตอไปนี้ ดํารง
ตําแหนงผูชวยอธิการบดี  
  ๑.  รองศาสตราจารย นายแพทยประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป  
        ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานบริหารและการพัสดุ 
  ๒.  รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฎ   เถกิงวิทย  
        ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานบริหารดานกิจการพิเศษ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย   
       ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดี ในงานบริหารดานกฎหมาย 
  ๔.  นายเกรยีงศักดิ์  บูรณะปทมะ   
        ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานบริหารดานการบริหารบุคคล  
  ๕.  อาจารย ดร.สุวรรณา  สถาปตยพัฒนา   
       ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานวิชาการดานการศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน   
      ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานวิชาการและงานวิจัยดานวิเทศสัมพันธ 

  ๗.  รองศาสตราจารย ดร.พสุ  เดชะรินทร 
     ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานนโยบายและยุทธศาสตร 

  ๘.  รองศาสตราจารย นายแพทย ดร.จิรุตม  ศรรีัตนบัลล 
                 ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานนโยบายและยุทธศาสตร 
                              และนโยบายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 
  ๙.  รองศาสตราจารย นายสัตวแพย ดร.คณิศักดิ์  อรวีระกุล  
       ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานนโยบายและยุทธศาสตร 
                         ๑๐.   รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  พูลโภคา   
        ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานวิชาการดานวิจัย 

๑๑. รองศาสตราจารย สุทธิมา  ชํานาญเวช 
ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานการคลัง 

๑๒.  รองศาสตราจารย ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม 
ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานบริหารระบบกายภาพและระบบการ 

                                  รกัษาความปลอดภัย 



 ๖

 

 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา  บุนนาค    

ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานกิจการนิสิต 
๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ธัญวัฒน  โพธิศิริ 

ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานกิจการนิสิต 
๑๕. อาจารยรศนาภรณ  วีรวรรณ   

ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานกิจการนิสิต 
๑๖. รองศาสตราจารย ดร.ชัชชาติ  สทิธิพันธุ  

ปฏิบัติการรวมกับรองอธิการบดีในงานดานการบริหารจัดการทรัพยสิน 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ประเสริฐ   อัครประถมพงศ  

ปฏิบัติการดานการจัดการคุณภาพ  
๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันต ิ ฉนัทวิลาสวงศ    

ปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย กับใหมีอํานาจสั่งและกํากับ 
การปฏิบัติงานของหอประวัติแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ธรรมสถาน และศูนยสงเสริม
วัฒนธรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 
    
                    ขอเรยีนเชิญคณาจารยทุกทานรวมพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ 
            สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                               โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                               วันอาทติยที่ ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท      
            คณาจารยที่ประสงคจะไปรวมงานขอความกรุณาแจงความจํานงทีห่นวยประชาสัมพันธ 
                                               เพื่อจะไดจดัเตรียมจัดรถรับ – สง ตอไป                  
                     (การแตงกาย สําหรับผูหญิงนุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


