
                      

              ขอเชิญรวมทําบุญถวายสังฆทาน 
       วันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ๕๑ ป 

 
 
 
 
 
                          
 
                                                  ยกเลิกวันปดทําการ 

            ๒๔   มิถุนายน ๒๕๕๑  
  
  ตามที่ประชาคมครุศาสตร ฉบับที่ ๒๐  ประจําสัปดาหที่ ๒  วนัจนัทรที่ ๙ มิถนุายน 
๒๕๕๑  ลงขาวใหวันที ่  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๑  เปนวันปดทาํการ เนื่องจากจะมีการจัดการเดิน
พาเหรดของสมาชิกในการประชุมใหญใหญไลออนสสากล คร้ังที ่๙๑  ดังที่แจงไปแลวนัน้ 
  ในการประชมุคณบดีคร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑  พิจารณา
แลวมีมติใหโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถม และฝายมธัยม งดการเรียนการ
สอน ในวันที ่๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๑  ตลอดทั้งวัน    สวนมหาวทิยาลัยใหงดการเรียนการสอนในชวง
บาย แตหากคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  ศูนยและสํานัก ใดมีความจาํเปนไมสามารถงดการเรียนการสอน
ได  ก็ใหมกีารเรียนการสอนตามปกติ  โดยใหอยูในดุลพินจิของแตละคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  ศูนย และ
สํานัก  คณะครุศาสตร จึงขอแจงใหวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  เปนวันทาํการ แตงดการเรียน
การสอนในชวงบาย  สําหรับรายวิชาใดที่แจงงดการเรียนการสอนในชวงเชาไปแลวขอใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูสอนวาจะงดการเรียนการสอนหรือไม 
 
 
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคลายวนัสถาปนาคณะครุศาสตร  ครบรอบ  ๕๑   ป   วนัที ่๑๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๑   ซึง่จะมีพิธทีําบุญถวายภัตตาหารเชา   ถวายสังฆทาน   และทําบุญตักบาตร
พระสงฆจาํนวน  ๒๙  รูป  คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยทกุทานรวมทําบุญถวายสังฆทานและ 
ตักบาตรพระสงฆ   และเพือ่ความเรียบรอยในการดําเนินงาน   จงึเตรียมจัดสังฆทาน  พรอมอาหารเพล
สําหรับถวายพระใหสําหรับคณาจารยที่แสดงความจาํนง โดยของดังกลาวมีมูลคา  ๖๐๐  บาท 

      ฉบับที่  ๒๑    ประจําสัปดาหที่ ๓   วันจันทรที่  ๑๖  มิถุนายน   ๒๕๕๑    



 ๒

                     กิจกรรมดานบริหาร 

  หากคณาจารยทานใดประสงคจะรวมทําบญุขอไดโปรดแสดงความจาํนง  และสงปจจยั
รวมทาํบุญไดที่หนวยประชาสัมพนัธ   ภายในวนัจนัทรที่  ๓๐ มิถนุายน  ๒๕๕๑  เพื่อคณะจะได
ดําเนนิการตอไป   
 
 
 
 
 

 คณะผูบริหารคณะครุศาสตรตอนรับอธิการบด ีและผูบริหารจฬุา ฯ  
  

     
              

      
 

เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ  คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) พรอมคณะผูบริหารคณะครุศาสตร ใหการตอนรับ 
อธิการบดีและคณะผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        ในโอกาสมาเยี่ยมชมและรวมประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารคณะครุศาสตร เพื่อรวมพัฒนาคณะครุศาสตรและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 



 ๓

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร   แสงสวัสด์ิ  เปนประธานสาขาวิชาจิตวทิยา 
      การศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  ต้ังแตวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
๒. แตงตั้ง นางอัญชลี  ภูผาเรือง รักษาการในตําแหนงหวัหนางานพัสดุ ต้ังแตวันที ่ ๓  

มิถุนายน  ๒๕๕๑ 
๓. แตงตั้งนายอาํนวย  ธรรมธร  เปนหวัหนางานอาคารสถานที่ และเปนทีป่รึกษางาน

พัสดุ โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาและปฏิบัติงานในบางเรื่องที่มีความยุงยากซับซอน ต้ังแต
วันที่ ๔  มถิุนายน  ๒๕๕๑ 

๔. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย อรรถพล  อนันตวรสกุล  เปนผูอํานวยการศูนยวจิัย
และพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื  ต้ังแตวันที่ ๕  มถิุนายน  ๒๕๕๑  โดยใหมี
วาระ ๒ ป   

๕. แตงตั้ง อาจารย ดร.บุณฑริกา  บูลภักด์ิ   เปนผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันา
การศึกษาเพื่ออาชีพและการพัฒนากาํลังคน ต้ังแตวันที ่๕  มิถนุายน  ๒๕๕๑  โดยใหมี
วาระ ๒ ป  

๖.  แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย กวิสรา  รัตนากร  เปนผูอํานวยการศูนยพัฒนานิสิต
และบัณฑิตอุดมคติ ต้ังแตวันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๐   โดยใหมีวาระ ๒ ป  

๗. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย  พานิช  เปนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
คุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ ต้ังแตวันที่ ๖ มถิุนายน ๒๕๕๑   โดยใหมีวาระ ๒ ป 

๘.  แตงตั้ง อาจารย วิวัฒนชยั  สขุทัพภ  เปนผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการจิรายุ –  
พูนทรัพย  จงัหวัดระยอง  ต้ังแตวันที่ ๕  มถิุนายน  ๒๕๕๑ 

๙.  แตงตั้ง ดร.สุวิมล  ธนะผลเลศิ  เปนผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศทาง 
การศึกษา   ต้ังแตวันที่ ๕  มถิุนายน  ๒๕๕๑ 

๑๐.  แตงตั้ง นางสาวปราณี  พันธุทอง เปนหวัหนาหนวยจัดซื้อจัดจาง ต้ังแตวนัที่ ๖      
มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

 ๑๒.แตงตั้ง นางสาวธัญลกัษณ  อ่ิมอกใจ เปนหัวหนาหนวยทะเบยีนและคลังพัสดุ  
       ต้ังแตวนัที่ ๖  มิถนุายน  ๒๕๕๑ 

 (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

 
 



 ๔

 กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

   รับมอบเงินบริจาค  
 

                           
 

เมื่อวันที่   ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ บริษัท M.K. Restaurant 
สํานักงานใหญ      รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร   (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอด
โพธิ์ทอง) รองคณบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ(ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ   ศุขโรจน)  รองคณบดี
ดานกิจการนิสิต  (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา ไลทอง)  ผูชวยคณบดีดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ)  และผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป (รองศาสตราจารย ดร.
ปุณณรัตน    พิชญไพบูลย)      รับมอบเงินบริจาคจํานวน   ๓    ลานบาท    จากคุณยุพิน   -     คุณฤทธิ   
ธีระโกเมน  และคุณสุจินต  ชุมพลกาญจนา  จากบริษัท M.K. Restaurant   เพื่อสมทบทุนในการสราง
อาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย    
          

 
 

  เยีย่มชมคณะครุศาสตร 

      
 

เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ คณะครุศาสตร  คณบดี 
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)       รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  
(รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)      รองคณบดีดานวิรัชกจิและกิจการพิเศษ  



 ๕

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชืน่ชนก  โควนิท)  และผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมัธยม  
และรองคณบดี  (รองศาสตราจารย วีระชาติ   สวนไพรินทร)  รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปใหกับ
สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จากประเทศมาเลเซีย  จาํนวน ๒๐ ทาน  ในโอกาสมาเยอืน
คณะครุศาสตร  
  

  หารือการสงนกัศกึษามาเขาเรียนที่คณะครุศาสตร 
 

         
 
เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ คณะครุศาสตร  คณบดี 

(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)  และรองคณบดีดานวรัิชกิจและกิจการพิเศษ  
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชืน่ชนก  โควนิท)  ใหการตอนรับ ผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธ Guangxi  
Teachers  College  ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตรเพื่อขอปรึกษาหารือเร่ืองการสงนักศึกษา
มาเขาเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะครุศาสตร   
 

  ลงนามรวมมือวิชาการ 

                                  
 
   เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ คณะครุศาสตร     
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) และ  Prof.Dr.Philip  Cook , Director  
International Institute  for  Child  Rights  and  Development  , University of Victoria  , Canada    



 ๖

      กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสทิธิเด็กและพฒันาการระดับนานาชาติ   การวิจัย
ศึกษาดูงานตามแนวทฤษฎ ีTriple  A. ระหวางคณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั กับ University 
of Victoria  , Canada  ดวยการสนับสนนุจากองคการยูนิเซฟแหงประเทศไทย  โดยมีผูอํานวยการ
ศูนยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กและผูมีความตองการพิเศษ  (รองศาสตราจารย ดร.
สมพงษ  จิตระดับ)  รวมในพิธ ี
 
 
 
 
 
 
 

  พธิีถวายสักการะพระบรมราชานสุาวรีย ฯ 
 

                         
 
 

  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ บริเวณหนาอาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร จุฬา ฯ      ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป      (รองศาสตราจารยบัญชา   
ชลาภิรมย)  เลขานุการคณะ (นางรัตติกร  เอกษมานนท)   พรอมหัวหนางานสายสนับสนนุรวมพิธี
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล  พระอฐั
รามาธิบดินทร  เนื่องในโอกาสวันคลายวนัสวรรคต 
 

 
 



 ๗

        กิจกรรมดานกิจการนิสิต 

             คนดี - คนเกง 

 
 
 

 นิสิตคณะครศุาสตรรวมรณรงคชวยผูประสบภยั 

                                
 

เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ คณะครุศาสตร     
นิสิตคณะครุศาสตร ระดับปริญญาบัณฑติ  รวมกับมูลนิธิพทุธฉือจี้ไตหวนัในประเทศไทย  เดินรณรงครับ
บริจาคเงนิเพือ่ชวยเหลือผูประสบภัยพายุไซโคลน“นารกสิ” ประเทศสหภาพพมา    และภัยแผนดินไหว ที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทัง้นี้มีรายไดจากการรับบริจาคทั้งสิน้เปนเงนิ  ๑๙,๔๓๖  บาท  (หนึง่
หมื่นเกาพนัสีร่อยสามสิบหกบาทถวน)   
   
  
 
 

 ทุนฟลุไบรท ๑๗๕  ปความสัมพันธไทย-สหรฐั 
 

 
 
เพื่อฉลองความสัมพันธทางการฑูตระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่ดําเนินมาครบ 

๑๗๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ กระทรวงการตางประเทศรวมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท) 
จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกลาวดวยการพิจารณาจัดสรรทุนฟุลไบรทใหกับบุคคลทั่วไป จํานวน 



 ๘

                    นานาขาว 

๑ ทุน ภายใตชื่อ “ทุนฟุลไบรท ๑๗๕  ปความสัมพันธไทย-สหรัฐ” (Fulbright’s 175th Thai-US 
Friendship Award) โดยมีผูที่ไดรับทุนดังกลาว คือนายสกล ซื่อธนาพรกุล 

นายสกล ซื่อธนาพรกุล   จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง) จากคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะผูที่ไดรับทุนดังกลาว นายสกลจะกลาวสุนทรพจนใน
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งรวมกิจกรรมวิชาการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นเรื่องการศึกษาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของตอไป ต้ังแตวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ศกนี้ จนถึงวันที่ ๒๐  มีนาคม ศกหนา และจะประมวลประสบการณการเปนผูรับทุนดังกลาวมา
แบงปนผูสนใจในวงกวางเมื่อสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยในป ๒๕๕๓ 

อนึ่งนายสกล ซื่อธนาพรกุล ไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จากมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน ในประเภททุนบุคคลทั่วไป (Open Competition) ของประเทศไทย โดยนายสกล
จะเดินทางไปศึกษาตอในสาขาวิชา Second Language Studies ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย (University 
of Hawaii at Manoa) 
 
   
  

 
   ขอเชิญชวนสงบทความวิจัย    

  สถาบนัวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก (สวพ.)  ไดจัดทํา
วารสารวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (นานาชาติ)  เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจยัและผลงานวชิาการดานตาง ๆ  โดยมีผูทรงคณุวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาการเปน
กรรมการ   ดังนั้นทางสวพ.   จึงขอเชิญชวนคณาจารยรวมสงบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพมิพในวารสารวิจยันานาชาติดังกลาว  โดยสงผลงานมาในลักษณะไฟล
อิเล็คทรอนิคส  รูปแบบ Microsoft  word  ไปยังสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลตะวนัออก  เลขที่ ๔๓  หมู ๖  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๑๐  หรือทาง E-mail : 
suptawan@hotmail.com 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


