
                      กิจกรรมดานบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ  เจาฟากัลยาณวิฒันา  
         กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
 

                      
 
  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๑   เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระที่นั่งดุสติมหาปราสาท 
คณบดี    (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพิทักษ)  พรอมผูบรหิาร  คณาจารย  เจาหนาทีค่ณะ 
ครุศาสตร     โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     สมาคมครศุาสตรสัมพันธ   สมาคมสตรี
อุดมศึกษาแหงประเทศไทย และมูลนิธิสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเปน
เจาภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครนิทร   
 
 
 
 

      ฉบับที่  ๑๙   ประจําสัปดาหที่ ๑   วันจันทรที่  ๒ มิถุนายน   ๒๕๕๑    



 ๒

       ปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร ประจําป ๒๕๕๑ 
สืบเนื่องจากป ๒๕๕๐    ซึ่งเปนปที่คณะครุศาสตรครบรอบการสถาปนา ฯ ครบ ๕๐  ป 

คณะจึงไดจัดใหมีการประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร  ข้ึนเปนครั้งแรก    ซึ่งมี
คณาจารยของคณะครุศาสตร ไดรับการประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๖ ทาน  นั้น     โดยเกณฑการ
พิจารณาคุณสมบัติผูที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ   มีดังนี้  

๑)   เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)   เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

  ๒.๑  เปนผูประสบความสําเร็จสูงในหนาที่การงานทางการศึกษา 
และเปนที่ยอมรับในวิชาชีพครู 

        ๒.๒  เปนผูที่มีผลงานทางการศึกษาเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ๒.๓  เปนผูทําคุณประโยชนและการศึกษาใหแกคณะครุศาสตร  
สังคมและประเทศชาติ 
            ๒.๔   เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
   สําหรับการคัดเลือกในป    ๒๕๕๑   คณะครุศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณาจารยที่สมควรไดรับการยกยองเปนปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร ประจําป ๒๕๕๑     ผล
การสรรหาปรากฏวามีคณาจารยไดรับการประกาศเกียรติคุณแหงคณะครุศาสตร ประจําปพ.ศ. 
๒๕๕๑  จํานวน ๕  ทาน คือ 
    ๑.  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค     พรหมวงศ 
    ๒.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ    วิรัชชัย 
    ๓.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน 
    ๔.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน 
    ๕.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อุทุมพร จามรมาน 
 
 

   รักษาการแทนคณบดี 
ดวยคณบดคีณะครศุาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพทิักษ)  ไดรับเชิญ 

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  เดินทางไปประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร   ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑     
  ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาวรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 



 ๓

  มอบเงินสมทบสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติม่ิงขวัญการศึกษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมื่อวันที่   ๒๘    พฤษภาคม    ๒๕๕๑   ณ    หองคณบด ี   คณบด ี (รองศาสตราจารย   ดร.
พฤทธิ์   ศริิบรรณพิทักษ)    รองคณบดดีานกิจการนิสิต   (ผูชวยศาสตราจารย   วิทยา  ไลทอง)   ผูชวย
คณบดีดานการบริหารทรัพยากรมนุษย   (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุรภี  รโุจปการ)    และเลขานุการ
คณะ  (นางรตัติกร   เอกษมานนท)      รับมอบเงนิเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย (อาคาร ๒ เดมิ)    จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐   บาท    (สองแสนบาทถวน)   จากศิษยเกาคณะ
ครุศาสตร     จุฬา ฯ   รุนป พ.ศ. ๒๕๑๒     (รุนที่   ๑๓)    โดยมีผูแทนรุนคือ    รองเลขาธิการ  ก.พ.  
(คณุเบญจวรรณ   สรางนิทร)     ผูชวยศาสตราจารย วรวรรณ  เปล่ียนบุญเลศิ  และผูชวยศาสตราจารย  
ประภัสสร   รจุิพร    เปนผูมอบ 

 
  ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะครุศาสตรจะจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนในวันพุธที่  ๔  มิถุนายน 
๒๕๕๑  เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง    
ตามกําหนดการ ดังนี้  
    

กําหนดการ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕  น.  ลงทะเบียน 
๑๑.๑๕ – ๑๑.๒๕  น.  วีดิทศันแนะนาํเจาหนาที่ใหม   ในป  ๒๕๕๑ 
๑๑.๒๕ – ๑๒.๐๐  น.  แผนงานสําคญัของคณะครศุาสตร 
     -  งานเฉลิมฉลอง  ๕๑  ป  
     -  สถานภาพและขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย 
     -  แนวทางการพัฒนางาน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐   น.  รับประทานอาหารกลางวัน 



 ๔

              กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 อบรม EDMS 

                                    
 
                เมื่อวันที่ ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๑     เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ หองคอมพิวเตอร ๓   
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณ
พิทักษ)  เปนประธานเปดการอบรมการใชงานระบบการจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนกิสสําหรับผูบริหาร
และเจาหนาทีส่ายสนับสนุน   (Electronic  Document  Management  System Training)   จัดโดย
หนวยบริหารทรัพยากรมนษุย  เพ่ือแนะนําวิธีการใชงานที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ
หนวยงานภายในคณะครศุาสตร  ตลอดจนเขาใจวิธีการใชงานระบบงานยอยอื่น ๆ ที่เก่ียวของดวย 
โดยมีวิทยากรจาก Zenith Comp Co., L.td.  มาใหความรูในเรื่องดังกลาว  ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมการ
สําหรับการใชงานระบบ EDMS เต็มรูปแบบทั้งคณะ  เพราะมหาวิทยาลัยใหคณะครศุาสตรเปนคณะ
ตนแบบในการใชระบบดังกลาว 

 
 
 

  งานปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 

           
 

เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคาร 
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบรหิาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี 
รอดโพธิ์ทอง)  เปนประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหมระดบัปรญิญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  



 ๕

โดยกลาวแสดงความยินด ีและขอตอนรับนิสิตใหมทุกคน พรอมทัง้ใหขอคิดแกนิสิตในเรื่องของความ
รับผิดชอบทีมี่ตอตนเองและสถาบัน โดยเฉพาะจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสัญลักษณพระเกี้ยว  นิสิต
ควรมีการปฏิบัตตินที่เหมาะสม เพราะสงัคมภายนอกจะมองความเปนจุฬา ฯ เปนตวัอยางในการปฏิบัติ
ตน   ทัง้นี้การที่นิสติไดเลือกเรียนวิชาชีพครูแลวขอใหทําตัวเปนตนแบบทั้งดานวิชาการ  ความประพฤติ  
การแตงกาย  และการใชคําพูด    การเรียนในมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอนแลว การเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย ขอใหระวังและแบงเวลาใหเหมาะสมดวย 

                                    
      
  จากนั้น เปนการอภิปรายเรื่อง “ชีวิตการศกึษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”   
โดยรองคณบดดีานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สุทธจติต)   และรองคณบดดีาน
กิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา ไลทอง)   และการเสวนา “การเปนนิสิตในรั้วจามจุรีอยางมี
คณุภาพและมีความสุข”      โดย นิสติช้ันปที่ ๕ (นายอานนท  ธิตคิณุากร)       หัวหนานิสติ (นายธราดล  
รานรินทร)   ดาํเนินการอภิปรายโดย นางสาวพิไลพร  พิทยาธรพิทักษ)   
 

     
 
รายการขับรองเพลง “จามจุรศีรีจุฬา ฯ”   โดย อาจารย ดร.ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรัตน และนิสิตสาขาวิชา
ดนตรศีึกษา 



 ๖

              กิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม 

  พิธีปฐมนิเทศ จัดโดยสํานักงานหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคณะครุศาสตร หลักสูตรการเรียนการสอนระดบัปรญิญาบัณฑิต และชีวิต
การศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 

 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
 เมื่อวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๑   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิรบิรรณ 

พิทักษ)  ไดนําคณาจารยภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ จํานวน ๓๑ คน  ไปศึกษาดูงานการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)    เมืองที่ไดเดินทางไป คือ ไทเป  ฮวาเลียน   
ไทจง   และผูล่ี   คณาจารยไดมีโอกาสไปเย่ียมชมพุทธมูลนิธิฉือจี้ไตหวัน  ซึ่งเปนมูลนิธิที่ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงดานการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะ   การคํานึงถึงสังคมและการชวยเหลือผูอื่น  ใน
โอกาสนี้คณาจารยไดดูการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฉือจี้  และโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ฉือจี้  ไดเห็นตัวอยางหลักสูตรที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และที่เมืองไทเป  คณาจารยไดมีโอกาสดู
งานการศึกษาของ College  of  Education, College  of  Technology , College  of  Science  และ 
College  of  Fine  Art  ของ National  Taiwan  Normal  University  ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
คณาจารยและผูบริหารของสถาบัน   
       

    
                                                     



 ๗

       
 
 

                                         
 
 
  ในดานภูมิศาสตร  ประเทศสาธารณรัฐจีนมีสภาพเปนเกาะอยูบนรอยเลื่อนของเปลือก
โลก  ทําใหตองประสบกับภัยธรรมชาติแผนดินไหวอยูบอยครั้ง  คณาจารยไดไปสัมผัสกับเมืองผูลี่ที่
เสียหายอยางหนักในคราวแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อป ๑๙๙๙  แตความเสียหายนี้ทําใหชาวไตหวันมี
กําลังใจตอสู  และรวมมือกันฟนฟูเมืองอยางรวดเร็ว  การอยูบนเขตเสี่ยงแผนดินไหวเชนนี้ ทําใหการ
กอสรางอาคารตาง ๆ ของไตหวันตองคํานึงถึง Safty  factor  ดานแผนดินไหว   ดังจะเห็นไดจากการ
สรางอาคาร Taipei  ๑๐๑  ซึ่งเปนอาคารสรางเสร็จแลวที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้  ที่ชั้น ๘๘ และ ๘๙ จะมี
ลูกตุมยักษหนัก ๖๖๐ ตัน  แขวนอยู  ลูกตุมนี้จะสามารถโยกไปมาบนขาไฮโดรลิกเพื่อถวงสมดุลยของ
อาคารในขณะเกิดแผนดินไหวทําใหอาคารไมพังทลายลงมา 
  ในดานศิลปวัฒนธรรม คณาจารยไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดตาง ๆ ในพุทธศาสนา  และ
นิกายเซ็น  ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตาง ๆ  เชน พิพิธภัณฑแสดงความเปนมาของประชาธิปไตย 
(พิพิธภัณฑเจียงไคเช็ค)  และที่สําคัญไดไปชมพิพิธภัณฑซึ่งเก็บรักษาสมบัติลํ้าคาจากพระราชวังกูกงไว
อยางดี และสามารถนําเสนอไดอยางนาสนใจ 



 ๘

              นานาขาว 

  การศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสําหรับคณาจารยครั้งนี้  นับเปนโครงการ
ที่ ๘  ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๔๘  จนถึงปจจุบัน เปนโครงการที่เปดโอกาสใหคณาจารยไดเปดโลกทัศนทาง
การศึกษาแลกเปลี่ยนความรูกับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
อันเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตร  
 
 

  ผลการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนบริหาร 
  ดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว. กัลยา  ติงศภัทิย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแทนผูบริหาร  ไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑    จึงทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน
ผูบริหารวางลง   และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูแทนบริหาร  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ปรากฏวา ศาสตราจารย ดร.จรัส  
สุวรรณมาลา  คณบดีคณะรัฐศาสตร  เปนผูไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร 

 
  รับสมัครงาน 

คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (ธุรการ)   จํานวน  ๑  อัตรา  วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา  (ยกเวนทางการเกษตร  ศิลปะ   ชางอุตสาหกรรม   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรที่มิใชคอมพิวเตอร   และตองมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอรเบื้องตน)    

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงาน 
เลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๓   ตั้งแตบัดนี้  
ถึงวันที่   ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๑    ในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทั่วไป 
เขารวมประชมุและ/หรือเสนอบทความทางวิชาการ 

เร่ือง 
“Education  at  the  Dawn  of  the  Century: In  Pursuit  of  Quality and  Sustainability” 

  ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมมณเฑียร  และจุฬา ฯ 
 

ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๑    
และ  E – mail.  intered@chula.ac.th 

 


