
                      

 
 
 
 
 

          
 

   ๕๑ ป ครุศาสตร จุฬา ฯ  
 ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย     ศิษยเกาเกียรติยศ  

                 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
                  และระดมทุนตอเนื่องเพื่อสรางอาคารเรียน 

 
  คณบดีคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริ
บรรณพิทักษ)  เปดเผยวา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จะครบรอบ ๕๑ ป แหงการ
สถาปนาคณะ ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  นี้   คณะครุศาสตร ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย
เปนปที่ ๒   ประกาศยกยองศิษยเกาเกียรติยศเปนปที่ ๔   พรอมทั้งสานตอโครงการระดมทุน ที่จัดขึ้น
เพื่อเปนเงินทุนการศึกษา สําหรับการผลิตครูสาขาขาดแคลนในชนบท   สมทบงบประมาณแผนดินใน
การกอสรางอาคารเรียนใหมทดแทนอาคาร ๒ ที่มีสภาพทรุดโทรม และการประชุมวิชาการ  จึงขอเชิญ
ชวนชาวครุศาสตรและศิษยเกาทุกรุน  รวมงานในวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑       

ปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร  ในปนี้มีคณาจารยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ฯ  
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 

สวนศิษยเกาเกียรติยศจะประกาศชื่อเร็ว ๆ นี้ 
การประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง “Educating Young   Children   in   

Knowledge –  Based Economy”    ระหวางวันที่   ๖-๙   กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ณ  คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอเชญิชวนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  สมัครเขารวมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้  โดยสามารถศึกษารายละเอียดของการประชุมและการลงทะเบยีนได 
 

      ฉบับที่  ๒๐   ประจําสัปดาหที่ ๒   วันจันทรที่  ๙  มิถุนายน   ๒๕๕๑    



 ๒

                      

จาก     Website: www.pecerathailand.com        หรือ www.edu.chula.ac.th/elemed/pecera  
วันสุดทายของการลงทะเบยีนคือ วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
  สวนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑  มีการมอบโลและประกาศเกียรติคณุปูชนียาจารยและ
ศิษยเกาเกียรติยศและปาฐกถาศาสตราจารย   ทานผูหญิงพนูทรัพย  นพวงศ   ณ   อยุธยา  เรื่อง “การ
เรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” (Transformative  Learning)” โดย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ   (นายแพทย  โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย) 
  ขอเชิญชวนผูสนใจเขารวมงานครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
โทร.   ๐๒ – ๒๑๘๒๔๑๗ 
 
 
 
                                     ๒๔   มิถุนายน ๒๕๕๑  
                          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปดทําการ ๑  วัน 
  
 
  ดวย สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนทิรรศการ (องคการมหาชน) – (สสปน.) ใน
ฐานะตัวแทนรฐับาลไทย  และสโมสรไลออนสประเทศไทยในฐานะสมาชิกสโมสรไลออนสสากลไดรับ
เกียรติเปนเจาภาพในการจัดการประชุมใหญไลออนสสากล ครั้งที ่๙๑  ณ ศนูยการประชุมอมิแพค เมือง
ทองธานี  ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑    โดยเฉพาะวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑    จะมี
การจัดการเดนิพาเหรดของสมาชิก ฯ ซึง่จะมีเสนทางของขบวนพาเหรดและรถบัสรบั – สง ผานทางถนน
บรรทดัทองเขาซอย ๙  และออกทางดานประตทูางออกสถาบัน ฯ ศศนิทร 
  จากการดําเนนิการปดการจราจรดังกลาว ทางสํานกังานสงเสรมิการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน)  (สสปน.)  จงึขอความรวมมือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปดการเรียน
การสอนในวันดังกลาว  ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาจะสงผลกระทบในแงการจราจรแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จึงขอประกาศใหวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  เปนวนัหยุดทําการ   
 
 
 
 
 
 



 ๓

                      กิจกรรมดานบริหาร 

                 คนดี - คนเกง  
 
 

  ขอแสดงความยินดี 
      ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยและภาควิชาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคณุ และรางวัล  ดงันี ้
      ๑.  ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน    ไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
กิตติคุณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ 
    ๒.    หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  
ไดรับรางวัล  TOEFL  Library  and  Resource  Center  Award  มูลคาประมาณ US$ ๒,๐๐๐ 
จาก Educational  Testing  Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งทาง TOEFL  Grants and 
Awards Comittee จะสงสื่อและส่ิงตพิีมพที่เกี่ยวกับการสอน การวัดประเมนิผลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมาใหคณะครศุาสตร  ทัง้นี้ทางหลักสูตรจะไดมอบใหศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  
เปนผูดูแล เพือ่เปนประโยชนแกการศึกษา วิจัย ของคณาจารย นิสติ และบุคคลทั่วไป 
    ทัง้นี้รางวัลดงักลาว รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี ชิโนกุล  และ นายสกล ซ่ือธนา
พรกุล บัณฑิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ไดรวมกันจัดเตรียมขอมูลในการสงใหทางคณะกรรมการ
พิจารณา 
    ๓.       นางสาวปารณีย    ดวงอ่ิม  นิสิตระดับปรญิญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ไดรับคดัเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหไดรับทนุอุดหนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจรญิพระชนมายุครบ ๗๒ 
พรรษา  ประจําปการศึกษา   ๒๕๕๑    ทัง้นี้ จะมพิีธีมอบทุนในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ หอง ๒๐๒  ชัน้ ๒  อาคารจามจุรี ๔ สํานกังานมหาวิทยาลัย   
  
 
 
 

  แนวปฏบิัติเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงานของขาราชการและ ลูกจางสายสนับสนุนและ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ   

  คณะครุศาสตร แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับชวงเวลาการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนี้ คือ 



 ๔

๑.  เวลาปฏิบัติงานปกติ 
๑.๑  กรณีขาราชการและลูกจางสายสนับสนุนกําหนดเวลาปฏิบัติงาน คือ  

  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกําหนดเวลาปฏิบัติงาน คือ 

  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  
๒. กรณีขอปฏิบัติงานกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. จะไมอนุมัติ ยกเวนหนวยงานที่มีภารกิจ

ตองใหบริการกอนเวลา ๐๘.๐๐ น. ไดแก ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา,             
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และงานอาคารสถานที่ 

๓. กรณีขอปฏิบัติงานเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. จะพิจารณาตามภาระงานที่
รับผิดชอบและความจําเปนรายกรณี 

ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๑   เปนตนไป 
 

  ปรับโครงสรางงานอาคารสถานที่และพัสดุ   
  รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์
ทอง)  แจงวา เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงหนวยงานภายในสํานักงานเลขานุการ และศนูยตาง ๆ ภายใน
คณะครุศาสตรเพ่ือความเหมาะสม คณะกรรมการประจําคณะครศุาสตรในการประชุมครัง้ที ่๑๒/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑  จึงใหปรับโครงสรางการบรหิารงานอาคารสถานทีแ่ละพัสดุ  โดยแยก
เปน  งานอาคารสถานที่  ประกอบดวย ๔ หนวยงาน ไดแก  หนวยบริการหองเรียน   หองประชมุและ
ยานพาหนะ   หนวยบํารุงรักษาสภาพแวดลอมและรกัษาความปลอดภัย  หนวยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะโรงเรียนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม  และหนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะโรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายมัธยม       และงานพัสดุ  ประกอบดวย ๔ หนวยงาน ไดแก หนวยจัดซื้อจดัจาง   หนวย
ทะเบียนและคลังพัสดุ      หนวยพัสดุโรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    และหนวยพัสดุโรงเรยีนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายมัธยม     
  ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๑   เปนตนไป   
 

   รักษาการแทนคณบดี 
ดวยคณบดคีณะครศุาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพทิักษ)  ไดรับเชิญ 

จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปประเมินตามสภาพจริง เพื่อการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ป)  ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  และไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปเปน



 ๕

วิทยากรในการอภิปราย เรื่อง “ประสบการณการจัดสหกิจศึกษาในแตละกลุมวิชาชีพ”  ในวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑  ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
  ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาวรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 
 

   ประชมุบุคลากรสายสนับสนุน 
 

                 
 

เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข    
อาชวอํารุง   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิท ักษ)  เปนประธานเปดการประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะครุศาสตร  โดยกลาววาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในชวงระยะเปลี่ยนผานคือเปนมหาวิทยาลัยที่ออกนอก
ระบบแตยังเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  สิ่งที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือขาราชการและลูกจางบางคนเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีแผนงานโครงการซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรโดยจะระดมความคิดบุคคลที่ 
 

                                   
 
เกี่ยวของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  เพ่ือนําพาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก จาก
เดิมจุฬา ฯ เคยติดอันดับไมเกิน ๒๐๐  ของมหาวิทยาลัยโลก การที่จะติดอันดับไดนั้น ผลงานวิจัยของคณาจารยนั้น
สําคัญมาก โดยเฉพาะการนําผลงานวิจัยมาเขียนบทความและไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  นอกจากนี้
การมีคณาจารยชาวตางประเทศและนิสิตตางประเทศมาสอนและเรียนเพิ่มข้ึนก็ถือวาสําคัญเชนกัน    ทั้งนี้คณบดี
ขอขอบคุณพรอมทั้งขอความรวมมือกับบุคลากรในการระมัดระวังความปลอดภัยของทรัพยสิน    คุณภาพของการ
ทํางาน   ซึ่งในชวงนี้อาจทํางานหนักกันบาง      จากนั้น     รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 



 ๖

(รองศาสตรจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)   กลาวในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย   การกูยืมเงินทุนของคณะครุศาสตร     การรณรงคชวยกันประหยัดพลังงาน (น้ํา  ไฟฟา  โทรศัพท)    
การนําระบบ EDMS มาใชในงาน     พรอมทั้งขอบคุณในความรวมมือรวมใจในการทํางานของบุคลากร 
 

  ศึกษาดูงานบจม.ทรู คอรเปอเรชั่น 
 

                                 
 

เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ บมจ.ทรู คอรเปอเรชั่น   เลขานุการคณะ   
(นางรัตติกร   เอกษมานนท)    ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา   (ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ)   
และเจาหนาที่สายสนับสนุนคณะครุศาสตร จํานวนประมาณ ๓๐ คน   เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการการให 
บริการ และจัดสภาพแวดลอมของอาคารสํานักงานบมจ.ทรู  คอรเปอเรชั่น   โดยมี รองผูอํานวยการ หัวหนาสายงาน 
กลยุทธและบริหารความเปลี่ยนแปลง  (นายธีราวุฒิ  คงปรีชา)  ใหการตอนรับ 
 การศึกษาดูงานครั้งนี้ เห็นไดวาบริษัทไดวางระบบการบริหารจัดการดวยการใชเทคโนโลยีการส่ือสารที่
ทันสมัย  หองทํางานเปนลักษณะโลง  ไมมีฝาผนังกั้น มีที่เก็บของ (Locker)  ของพนักงาน อุปกรณสํานักงานใชรวมกัน 
เชน เคร่ืองถายเอกสาร   เครื่องโทรสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  ทุกชั้นจะมีหองประชุม และมุมพักผอน  ซึ่งใชเปนที่ปรึกษา
งานแบบอิสระไมเปนทางการ     ดานอาคารสถานที่  มีระบบรักษาความปลอดภัย  โดยการใชบัตรประจําตัวพนักงาน
เปน Keycard ในการเขา – ออก อาคารถูกออกแบบดวยสีสันสดใสมีทั้งมุมความคิดสรางสรรคมุมผอนคลายเพ่ือ
สนับสนุนพนักงานในการสรางบรรยากาศใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้  เจาหนาที่ไดแนวคิดที่ปรับปรุงในสวนที่ทํางานของตนเองใหเปน
ระบบมากยิ่งขึ้น และตระหนักในการที่จะทําใหที่ทํางานของตนเองตอบสนองผูใชใหเกิดความพึงพอใจ 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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