
ฉบับที่ 20/2560  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ.2560

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์  วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นับเป็นวันครบรอบ 60 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ จึงใช้ชื่องานว่า “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันหยุดราชการ  คณะครุศาสตร์

จึงเลื่อนการจัดงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์มาเป็นวันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 การจดังานวันคล้ายวนัสถาปนาคณะครศุาสตร์นี ้มีวตัถปุระสงค์  เพือ่ให้คณาจารย์  บุคลากร และนสิติ ได้ร�าลึกถงึ

ปฐมปชูนยีาจารย์   “ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา”   ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์  ตลอดจนปูชนียาจารย์

ของคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และในโอกาสครบรอบ  60  ปี นี้  นอกจากจะมี พิธีสงฆ์  พิธีการ

ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ได้แก่ ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จ�านวน 3 ท่าน และศิษย์เก่าเกียรติยศ จ�านวน 33 ท่าน 

คณะครุศาสตร์ จัดงาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

อาจารย์สวัสดิ์  จงกล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์วารินทร์  มาศกุล  

ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์
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 1) พลเรอืตร ีสมคัร  หนไูพโรจน์ 

 2) ผูช่้วยศาสตราจารย์วรรณี  ศิริโชติ 

 3) ดร.สุมาลี  อุทัยเฉลิม 

 4) รองศาสตราจารย์พเยาว์  ยินดีสุข 

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ 

 6) นางวิบูลย์ศรี   วิศวพรบุตร 

 7) นางรุ่งฤดี   ธนสุกาญจน์ 

 8) รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   ศิริรัตน์พิริยะ 

 9) ดร.ภาสกร  พงษ์สิทธากร  

 10) นายอุปการ  จีระพันธุ  

 11) ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์   เวชยานนท์  

 12) ดร.เยาวดี  สุวรรณนาคะ  

 13) ดร.คมศร  วงษ์รักษา  

 14) นายวศิน  ปาลเดชพงศ์  

 15) นายกฤตชัย อรุณรัตน์  

 16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์   ศิริบุญมา  

 17) นางสาวมาลา   ชูเกียรติศิริ  

 18) ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์  

 19) นางสาวปิยวรรณ   วงศ์วณิชย์เจริญ  

 20) ดร.วิมลลักษณ์   ชูชาติ  

 21) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  

 22) นายณรงค์   คงสมปราชญ์  

 23) ดร.ชญานิธิ   แบร์ดี้  

 24) ดร.อภิสิทธิ์   อนันตนาถรัตน  

 25) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์    แอดสกุล  

 26) รองศาสตราจารย์ปิยะแสง   จันทรวงศ์ไพศาล  

 27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง  

 28) ดร.ศศิธร  เขียวกอ  

 29) นายธนชัย อุชชิน  

 30) นายสราวุธ  เลิศปัญญานุช  

 31) นายเศกพล  อุ่นส�าราญ  

 32) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก   นิชานนท์  

 33) นายปรีชากร  ภาชนะ

รายนามศิษย์เก่าเกียรติยศ

 นอกจากนี้  เพื่อให้เหน็ถึงพัฒนาการของคณะครุศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคตแล้ว คณะครุศาสตร์

ยังได้จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์  ณ อยุธยา ครั้งที่ 31 เรื่อง  “ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต”     

บรรยายโดย อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  เพื่อเป็นการมองไปข้างหน้า โดยน�าประสบการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละทศวรรษมารวบรวม

และสังเคราะห์  เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับทศวรรษปัจจุบัน
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         ในโอกาสพเิศษนี ้นอกจากกจิกรรมต่างๆ แล้ว คณะครุศาสตร์ ยงัได้จดัท�าของทีร่ะลกึ ได้แก่ เสือ้ยดืโปโลตราสัญลกัษณ์ 60 ปี 

จ�าหน่ายราคาตัวละ 300 บาท   Magnet ซึ่งภาพมุมต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ การจัดเหรียญที่ระลึก 60 ปี  และอื่นๆ อีกมากมาย 

ที่พลาดไม่ได้ ผู้ลงทะเบียนในงานวันที่ 6 กรกฎาคม ทุกท่าน จะได้รับบัตรส่วนลด MK  ซึ่งเป็นภาพวาดคณะครุศาสตร์ ที่สวยงาม 

 

บัตรส่วนลด MK

Magnetเสื้อยืดโปโล
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ขอเชิญคณาจารย์ ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั และผูส้นใจร่วมงาน “ครศุาสตร์สฏัฐิวรรษ” อย่างพร้อมเพรยีงกนัตามก�าหนดการ ดงันี้

ก�าหนดการ

งาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๐ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

--------------------
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.  สักการะพระพรหม – เจ้าที่
   ดนตรีไทย
๐๖.๓๐ – ๐๗.๒๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จ�านวน ๙ รูป
   ตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
   ถวายสังฆทาน
    ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
๐๗.๒๐ – ๐๘.๓๐ น.  ผูร่้วมงานรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องชมรมอาจารย์และบริเวณโถงอาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
    อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ ๖๐ ปี
    - การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     โดย  ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
      ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์   
    - การแถลงข่าวการจัดท�าหนังสือส�าหรับเยาวชนชุด “จารึกรัก จ�าหลักลาย”
    - เพลง “เพลิงพิมาน”
    - วีดิทัศน์ “๖๐ ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
    - ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�าไพ สุจริตกุล)
     จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    - คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวรายงาน
    - ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�าไพ สุจริตกุล) กล่าวเปิดงาน
    - เพลง “สีเพลิง
    - วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�าปี ๒๕๖๐
    - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์
     และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�าปี ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เพลง “จารึกในใจศิษย์”
   ปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ ๓๑
    เรื่อง “ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต”  โดย อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  พิธีเปิดห้องสมุดดนตรีก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
    ณ ชั้น ๒ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

………………………….

หมายเหตุ แต่งกายสุภาพ (ไว้ทุกข์)
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)  รองงคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ)  และรักษาการหัวหน้างานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ 

(นายพจน  สืบสาย)  รับมอบเงินบริจาค จ�านวน 30,000 บาท เพื่อเข้ากองทุน “ศาสตราจารย์ 

ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง”  โดยมี คุณสริลลา  รักษ์พลเมือง เป็นผู้แทนในการมอบ

คณบดีรับมอบทุน
“ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง”  
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 งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต

และเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1~3 และ 4~6 มิถุนายน 2560 ณ สถานปฏิบัติธรรมต้นบุญธรรมสถาน 

อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากร ประกอบด้วย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล วัดฝายหิน 

จ.เชียงใหม่ และเป็นผู้อ�านวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแสดงธรรมบรรยาย กฎฟิสิกส์จากอริยสัจส่ี

ที่พระพุทธเจ้าค้นพบในหัวข้อ “สมดุลโลก”, “สมดุลธรรม สมดุลใจ”, พระอาจารย์มหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ    

ผู ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) บรรยาย “ธรรมะในทุกลีลาของชีวิตครูมืออาชีพ” และร่วมกับพระอาจารย์ยนต์ ฐิตญาโณ 

สอนหลักการปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเพื่อฝึกสติและสมาธิ, คุณกฤช และ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ 

ด�าเนินกิจกรรม “พิธีส�านึกกตัญญุตา”

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

ปีการศึกษา 2559
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันสวรรคต โดยมี

หัวหน้างานของคณะ เป็นผู้แทนในพิธีดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 8 อาคาร “อปร.” 

โรงพยาบาลจุฬาฯ 

พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบพระบรม

สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบ

รอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 เวลา 09.00 น. แสดงความยินดีกับ รองกรรมการผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ต้ังจิตสิตเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์)   

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถานปาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบพระบรม

สาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบ

รอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 เวลา 09.00 น. แสดงความยินดีกับ รองกรรมการผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ต้ังจิตสิตเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์)   

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถานปาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จากนั้น เวลา 09.30 น.แสดงความยินดีกับ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ 

ดร.เกษม ชูจารุกุล) เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงพระบรม

สาทิสศลักษณ์ดังกล่าว เป็นผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 รองคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบพระบรมสาทิศลักษณ์์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช แก่รักษาการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร  (รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 

39 ปีวันสถาปนาส�านักงาน โดยภาพวาดดังกล่าว เป็นผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) มอบภาพพิมพ์

เทคนิค silk screen (ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม) แก่คณบดี (ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์) และรอง

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร) เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดย

ภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท�าฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” ซึ่งเป็น

ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ และผล

งานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ให้กับบุคคลและหน่วยงาน

ทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั่วไปเข้าถึง

และน�าไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ      

นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEDResearch ทั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักวิจัย

และพัฒนาการศึกษา โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1315,1330 โทรสาร 0 2243 2770

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เขียนผล

งานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลญานินทร์ ศรีดาชาติ โทร02-218-8230 

E-mail : kunyanin002@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


