
 
 
 
 

 
 
            

             
             
             
             
             
             
              

 
 
 
 
 
            

  
            

             
             
             
  เมื่อวันที่ 23  เมษายน 2557  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหารและปฏิบัติการ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  ปีการศึกษา 
2557 โดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง) กล่าวเปิดการประชุม และน าเสนอข้อมูลประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “บ้านของเรา” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
1.1)  ยุทธศาสตร์ก้าวไกล   มุ่งผลสัมฤทธิ์การเป็นคณะที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับ 

นานาชาติ   ได้จัดท าโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลน   โครงการพัฒนาหลักสูตร 
“แนวใหม่”  โครงการเปิดสอนภาษาจีน   การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ   โครงการพัฒนา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์  การพัฒนาวารสารครุศาสตร์เข้าฐาน TCI   และโครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ   

  ฉบับที่ 15/2557  วันจันทร์ที่ 28 เมษายน  พ.ศ.2557 

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 

รองคณบดี (ผศ.ดร.สุรภี  รุโจปการ)  
กล่าวรายงาน 

 

คณบดี (รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)  
กล่าวเปิดการประชุมและน าเสนอข้อมูล 
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          1.2)  ยุทธศาสตร์ก้าวไกลและยกย่อง  มุ่งผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศ         
ด้านวิจัย ได้จัดท าโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยทางครุศึกษาเพ่ือการตีพิมพ์บทความ
และการอ้างอิงในระดับชาติ  โครงการจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการข้อมูลแหล่งทุนการวิจัย  และโครงการ
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
      1.3)  ยุทธศาสตร์ยกย่อง   มุ่งผลสัมฤทธิ์การผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศของโลก 
ได้จัดท าโครงการต่างๆ  ได้แก่  โครงการพัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ในอุดมคติ (เน้นนิสิตปริญญาบัณฑิต)  โครงการ
เสริมสร้างการเป็นแหล่งอ้างอิงด้านความเป็นไทยและด้านศิลปวัฒนธรรม  โครงการครุศาสตร์ Inter-Life  
      1.4)  ยุทธศาสตร์คล่องตัวและม่ันคง   มุ่งผลสัมฤทธิ์การเป็นคณะที่มีระบบการบริหารจัดการ                    
ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพทางการเงิน  ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศของโลก   
ได้จัดท าโครงการพัฒนาฐานข้อมูล (Karu-Database)   

     1.5)  ยุทธศาสตร์เกื้อกูลและเป็นสุข   มุ่งผลสัมฤทธิ์การเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้จัดท าโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนิสิต  โครงการ
สวัสดิการส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์  โครงการบริการวิชาการ One Functional-unit One Community 
(OFOC) โครงการ 5 ส. (สามย่าน สวนหลวง สวนลุม สีลม สยาม) โครงการสุขภาพดี  โครงการสังคมดี  และ
โครงการพัฒนากายภาพและความปลอดภัย  (พัฒนาอาคารลานจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัยฯ การตั้งสาขา
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  การย้ายสถานที่ท างาน) 

2) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน: ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของคณบดี รอบปีบัญชี 2557 (เดือนตุลาคม  
2556-กันยายน 2557)  ประกอบด้วยผลลัพธ์ 5 ประการ คือ  

     2.1)  ผลลัพธ์ การเป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย Research Excellence  โดยมี  
ตัวชี้วัด คือ จ านวนดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย (1) จ านวน
ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS/ISI) (2) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPPUS, PubMed และ TCI และ (3) จ านวนการ
อ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (citation/paper) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI/SCOPPUS ในรอบ 5 ปี 

     2.2)  ผลลัพธ์  การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก Reputation and 
Recognition  โดยมีตัวชี้วัด คือ 2.2.1) ระดับความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายในดัชนีส าคัญที่วัดความเป็น         
ที่ยอมรับระดับสากล ประกอบด้วย (1) จ านวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นต่อปี  (2) จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน  (3) จ านวนนิสิตต่างประเทศเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป  (4) 
จ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน  2.2.2) จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล ISI/SCOPPUS  ประกอบด้วย ร้อยละของpaper ที่ตีพิมพ์ซึ่งมีความร่วมมือกับต่างประเทศ  และจ านวน
เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   
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      2.3)  ผลลัพธ์ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อประเทศ โดยมีตัวชี้วัด (1) 
จ านวนโครงการวิจัย / บริการวิชาการท่ีตอบปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ให้ประเทศ  (2) จ านวนชุมชน
หรือโครงการที่จุฬาฯ เข้าไปช่วยเหลือทางวิชาการ   

      2.4)  ผลลัพธ์ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท้ังคณาจารย์ นิสิต 
และบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   โดยมีตัวชี้วัด คือ2.4.1) 
จ านวนนิสิตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรายวิชาและการท า
กิจกรรม ประกอบด้วย (1) จ านวนนิสิตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดย
การเรียนรายวิชาและการท ากิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย (2) จ านวนนิสิตที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการท ากิจกรรมนอกหลักสูตร  2.4.2)  ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประกอบด้วย  (1) ร้อยละของจ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ (2) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือ 
สถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  2.4.3) จ านวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนิสิต คณาจารย์และ
บุคลากรในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ /ปี  ประกอบด้วย (1) จ านวนรางวัลของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ ในปี 2557   (2) จ านวนรางวัล
คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ ในปี 2557     

      2.5)  ผลลัพธ์ การเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และสามารถถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีตัวชี้วัด คือ 2.5.1) ความส าเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ (1) ร้อยละของปริมาณขยะเหลือท้ิงจากปริมาณขยะทั้งหมด (2) ร้อยละค่าสาธารณูปโภค
ต่อรายได้ และ (3) ร้อยละพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ซึมน้ าต่อพ้ืนที่เปิดโล่ง  2.5.2)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนมหาวิทยาลัยดิจิตอล ได้แก่ ร้อยละของจ านวนรายวิชาทั้ งหมดที่มีการใช้งานระบบ Learning 
Management System (Ratio of course using LMS)   

นอกจากนี้ ในส่วนของการประชุมคณาจารย์ ยังได้กล่าวถึง เรื่อง โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ 
        ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่  2 ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 
2557-2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมส่วนงานหลักให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
ได้อย่างเต็มก าลัง และเพ่ือให้ส่วนงานหลักมีความเข้มแข็งและพร้อมก้าวต่อไปในเส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนและมั่นคง  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ส่วนงานต่างๆ เสนอโครงการเพ่ือรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2556 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของคณะครุศาสตร์ ได้มีการด าเนินการในหลายลักษณะ เช่น การเชิญมหาวิทยาลัยมาให้
ข้อมูล และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ เพ่ือจุดประกายให้กับส่วนงานในคณะครุศาสตร์             
ได้เสนอโครงการสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เชิญประชุมคณะท างานกลุ่มย่อย ซึ่งที่ประชุมกลุ่มย่อยได้มีข้อสรุปว่า จะ
เสนอโครงการ “สร้างครูของแผ่นดิน” เป็นประเด็นหลักของคณะครุศาสตร์  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ จุฬาฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2570) ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการเสนอโครงการดังกล่าว 
จึงขอความคิดเห็นจากคณาจารย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส าคัญในคณะครุศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างครูของ
แผ่นดินในครั้งนี้ด้วย 
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จากนั้นเวลา 13.00 น. รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)  ประชุมชี้แจงระเบียบการใช้
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย และแนวทางการรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งรับมอบกุญแจและบัญชีรายการ
พัสดุประจ าห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภริมย์)  ชี้แจงระเบียบการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 

คณาจารย์รับมอบกุญแจและบัญชีรายการพัสดุประจ าห้อง 
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เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2557 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร  

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภี  รุโจปการ)  กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  “การเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านภาระงาน  การมอบหมายงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ” จากนั้น
เป็นการบรรยาย เรื่อง “การเขียน JD และ AS ภาระงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล  การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายปฏิบัติการ” และเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ” โดย รองอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
สืบเนื่องจากจุฬาฯ เป็นองค์กรใหญ่ จ าเป็นต้องอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้   หน่วยงาน

จ าเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่เก่ง  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้บริหาร หรือคณาจารย์ เท่านั้น  บุคลากรสายปฏิบัติการต้องมีความ
เข้มแข็งและรู้หน้าที่ของตนเองว่าเราก าลังท าอะไรสิ่งที่เราท าอยู่จะช่วยผลักดันให้องค์กรไปถึงจุดหมายที่ต้องการ
และตั้งใจได้อย่างไร การที่จุฬาฯ ต้องออกจากระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ  เป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยจะได้บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการสร้างอ งค์ความรู้  
และการที่จะแข่งขันกับองค์กรที่อ่ืนได้  ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด  บุคลากรต้องมีการเปลี่ยนแปลง          
ในหลายด้าน ได้แก่ วิธีการท างาน  วิธีคิด     วิธีการประเมิน เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยและ
ความท้าทายในอนาคตที่ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว    ทั้งนี้ สิ่งทีได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นรูปธรรม
แล้ว นั่นคือเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน     

               รองคณบดี (ผศ.ดร.สุรภี รุโจปการ)  
            กล่าวเปิดการอบรม 

 

รองอธิการบดี (รศ. ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)   
ให้เกียรติมาบรรยาย 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ    
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 ส าหรับสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังกับบุคลากรสายปฏิบัติการ นั้นคือ การท างานให้ได้มาตรฐาน  การ

พัฒนางาน การท างานต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เน้นงาน

ของเรา ไม่ใช่ของฉันของเธอ  ในส่วนเรื่องของการประเมินผล มุ่งการสะท้อนศักยภาพของบุคลากร สร้างก าลังใจ

คนที่ท างานดี โดยเป็นผู้ที่คนอื่นชื่นชมและอยากเลียนแบบ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเกณฑ์ส าหรับการพัฒนางาน  

พัฒนาตนเอง และงานยุทธศาสตร์  โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การติดตามงานระยะที่ 1  การติดตามงานระยะที่ 2   

และการประเมินเป็นระยะที่ 3   การประเมินผลที่ดี ผลการประเมินต้องสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลากรที่ถูก

ประเมินทั้งในแง่ผลงานหรือผลผลิต ความสามารถหรือสมรรถนะหรือค่านิยมที่เหมาะสมตามความคาดหวังของ

องค์กร  และเมื่อน าผลการประเมินของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมาประมวลผลพร้อมกัน ผลการประเมินต้อง

สามารถแจกแจงบุคลากรได้อย่างแม่นตรงตามความสามารถและการอุทิศตนต่อการท างานของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีสากล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้ง 42 หรือ   “42nd  
International  Exhibition of  Inventions  of  Geneva” ณ กรุงเจนีวา  สมาพันธรัฐสวิส  เมื่อวันที่ 2 - 
6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ได้แก่ 

1) ผลงานนวัตกรรมสีเกล็ดมุกท่ีพัฒนาขึ้นจากเกล็ดมุกท่ีแปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่ เพื่อน ามาใช้ 
สร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ และ นายภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์ นิสิต
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในประเภท Teaching methods and 
materials –  Musical Instruments – Art Materials (Class O) และรางวัลพิเศษ (Special Prize)  จากสมาคม
ส่งเสริมนวัตกรรมแห่งเกาหลี  หรือ KIPA  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

2) ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบ และถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับ และงาน 
ศิลปหัตถกรรมจากดินจุฬาฯ โดย อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และ อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง จากการประกวดในประเภท Teaching methods and materials – Musical Instruments – Art 
Materials  (Class O) 

คณาจารย์และนิสิตได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในเวทีสากล 
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3) ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับและงานศิลปหัตถกรรมจากดินจุฬาฯ  โดย อาจารย์  
ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในประเภท 
Clothing – Textiles – Machines and accessories  (Class L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยนวัตกรรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาเนื้อสี และเนื้อดินชนิดพิเศษที่ให้คุณสมบัติเป็นประกายมุก                

ที่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์มุกสังเคราะห์ที่มีอยู่แล้ว  โดยต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนอันเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการน าเกล็ดประกายมุกที่แปรรูปจากเปลือกหอยแมลงภู่ซึ่งเป็นขยะจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล
จ านวนมหาศาลในแต่ละปี มาใช้พัฒนาเป็นเนื้อสีเกล็ดมุก และดินจุฬา โดยต้องการให้เป็นสีมุก และดินปั้นที่มีเนื้อ
ปลอดสารไมก้า (Mica Free) ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์มุกสังเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้สารไมก้าและบางชนิดใช้ผงโลหะเป็น
ส่วนประกอบเพื่อสร้างความเหลือบมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นการใช้วัตุดิบในประเทศไทย ลดการน าเข้าสินค้า
และวัตถุดิบจากต่างประเทศ และที่ส าคัญปลอดภัยแก่ผู้ใช้เนื่องจากฝุ่นไมก้าเป็นแร่หินที่มีองค์ประกอบของ
สารประกอบซิลิกาออกไซด์ ซึ่งเป็นสารตกค้างในร่างกายได้ โดยเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคปอดจากการท างาน 
(Pneumoconiosis)   

สีเกล็ดมุกและดินจุฬาฯ จึงเป็นนวัตกรรมสีเขียวที่เพ่ิมมูลค่า ตั้งแต่การเปลี่ยนขยะจากอุตสาหกรรม ให้
กลายเป็นสื่อสร้างสรรค์ทางเลือกตัวใหม่เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพแก่เด็ก ปลอดภัยแก่สุขภาพ ใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ
เพ่ือสุนทรียภาพแก่ผู้คนทั่วไป และยังปลุกจิตส านึกของผู้ใช้ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสีเขียว เพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม 

ส าหรับการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวานี้ เป็นการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ส าคัญ
งานหนึ่งของโลก ในแต่ละปีมีนักประดิษฐ์จากนานาประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นจ านวนมาก 
โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 42 มีนักวิจัยจ านวน 790 ท่าน จาก45 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน  มีผลงานส่งเข้า
ประกวดกว่า 1,000 ผลงาน โดยทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
จ านวน 10 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น  3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  และ 
2 รางวัลพิเศษจากประเทศสมาชิก  (Special Prize) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน (Class) จาก
ประเทศสมาชิกเป็นผู้ตัดสิน   การเข้าร่วมการประกวดของทีมนักประดิษฐ์ไทยในครั้งนี้ เป็นไปตามค าเชิญ และ
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ต้องการให้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีจาก
ประเทศไทยสามารถเผยแพร่ออกไปสู่สายตาและได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักวิจัยไทยและนักประดิษฐ์สามารถแสดงศักยภาพและสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติได้อย่างกว้างขวางต่อไป 
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เมื่อวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ.2557  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตตติคุณ คุณดวงเดือน 

พิศาลบุตร  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง)  กล่าวเปิดโครงการอบรมนักเรียนพระราชา -
นุคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  23 ว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เป็น
การจัดที่มุ่งเน้น ในเรื่องการแนะแนวการศึกษา ท าให้นักเรียนได้ทราบทิศทางในการศึกษาต่อ และการเตรียมตัว  
เพ่ือจะศึกษาต่อในอนาคต ซึ่งนับว่านักเรียนเป็นผู้ที่โชคดี และมีโอกาสดีกว่าเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ที่ได้ รับ
พระราชทานค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และจะอยู่ในพระราชานุเคราะห์ เช่นนี้ ไปจนกว่า
นักเรียนจะจบระดับปริญญาตรี หรือตามความสามารถ และสติปัญญาของนักเรียนเอง   

การเป็นนักเรียนที่ดีนั้น จะต้องมีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังในค าสั่งสอนของ
คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ ส าหรับการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จะต้องเพ่ิมจากนักเรียนทั่วไปอีกระดับ
หนึ่ง คือ ต้องรู้จักหน้าที่ ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบ วินัย ให้สมกับที่ได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์ฯ นักเรียนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มากขึ้น ปฏิบัติตนและด ารงตนอยู่ในความดีมากขึ้น และมีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความกตัญญูกตเวทีอยู่ตลอดเวลา  ถ้านักเรียนปฏิบัติได้อย่างนี้แล้ว ก็จะมีความ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป  

การจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ ด้านวิชาการ และการแนะแนวการศึกษาต่อแล้ว ยังจะได้รับ
ความรู้ด้านสังคม เช่น ธรรมบรรยาย และความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นที่จะช่วยการครองตนให้พ้นภัย ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองและการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ส่วนในภาคสันทนาการ และทัศนศึกษา รวมถึงกิจกรรมชายทะเลจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง จะท าให้นักเรียนได้ผลเห็นสิ่งที่แตกต่าง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ อีกด้วย และจากการที่นักเรียน
ชายได้บรรพชาเป็นสามเณร  นักเรียนหญิงได้อบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล นั้น          
ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาครั้งนี้ด้วย และขอให้น าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

โครงการอบรมนักเรียนพระราชานุเคราะห์ 
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เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมกับ สมาคมวิจัย

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ “เปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนประเทศไทย” ให้กับ รอง ผอ.สพป.
ระยอง เขต 1, ผู้อ านวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 160 คน การเสวนาครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี (นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย)  ดร.คมศร วงษ์รักษา (รองผู้อ านวยการ สมศ), รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  (ผู้อ านวยการ สทศ.)  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา   ร่วมเป็นวิทยากร 

การประชุมในครั้งนี้ผู้บริหารได้รับแนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีผล
การทดสอบทางการเรียนสูงขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อวันที่  23  เมษายน  2557 เวลา  09.00 น. รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) มอบแจกันดอกไม้แด่คณบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์  ดร.รุ่งโรจน์ 
ธนาวงษ์นุเวช)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์  
 

ขอแสดงความยินดี 

เปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนประเทศไทย 


