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                 กาํหนดการ 
งานวนัคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ   ๕๑  ป 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐  น. ถวายภัตตาหารเชา และสงัฆทานแดพระสงฆ จาํนวน ๒๙  รูป 
   (หองสัมมนา  ๑) 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  น. ตักบาตรอาหารแหงพระสงฆ จํานวน ๒๙ รูป 
   (หนาอาคารพนูทรพัย นพวงศ  ณ อยธุยา ) 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหารเชา   (หองชมรมอาจารยและหองอาหารคณะครุศาสตร) 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐  น. วีดิทัศน  “ ๕๑  ป คณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย” 
   (หองประชุม  ๑๐๑   อาคารประชุมสุข    อาชวอาํรุง ) 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. ประกาศเกยีรติคุณปูชนียาจารย 
   ประกาศเกยีรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ  
   มอบทุนการศกึษาศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา 
   มอบทุนการศกึษานิสิตสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกยีรติในหลวง ๘๐ พรรษา 
   มอบของที่ระลึกผูบริจาคเงนิสนับสนนุสรางอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระมิ่งขวัญ 
                              การศึกษาไทย 
๑๐.๐๐  -  ๑๒.๐๐   น. ปาฐกถาศาสตราจารย   ทานผูหญงิพนูทรพัย  นพวงศ   ณ   อยธุยา  
    เร่ือง “การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative  Learning)” 

โดย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
       กระทรวงสาธารณสุข  

                                                                    (นายแพทย  โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย) 
 

      ฉบับที่  ๒๒    ประจําสัปดาหที่ ๔   วันจันทรที่  ๒๓  มิถุนายน   ๒๕๕๑    



 ๒

                     กิจกรรมดานบริหาร  
 
 

   ปรับปรงุสติกเกอรจอดรถ 
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร     (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี   

รอดโพธิ์ทอง)    แจงวา ตามที่คณะครุศาสตรไดออกบัตรจอดรถใหกับคณาจารย บุคลากร และนสิิต
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสตูรนอกเวลา) นั้น ฝายบริหารไดดําเนินการหลายรูปแบบเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจอดรถ      แตเนื่องจากปจจบัุนมีผูแสดงความตองการในการจอดรถในลานจอดรถคณะ
ครุศาสตรเพิ่มข้ึน     ทาํใหทีจ่อดรถไมเพียงพอ และจากการสํารวจตรวจสอบ พบวามีปญหาหลายอยาง
ที่ตองขอความรวมมือและตองแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ เชนบัตรหาย/ชํารุดไมมีบัตร แตอาศัยความรูจัก
คุนเคยกับ รปภ.   อางมาพบอาจารยแตจอดระยะยาว  บัตรที่ออกใหไมตรงกับทะเบยีนรถ / เจาของขอ
ออกบัตรแตนําไปใหผูอ่ืนใชแทน 

 

  ดังนัน้เพื่ออํานวยความสะดวกแกคณาจารยและบุคลากร และเพื่อความสะดวกแก
เจาหนาที ่รปภ. ในการตรวจสิทธิการจอดรถในลานจอดรถคณะครุศาสตร  คณะครุศาสตรจึงใครขอเรียน
ถึงการเปลี่ยนแปลงและขอความรวมมือดังตอไปนี้ 
  ๑. คณะครุศาสตรจะจัดพมิพบัตรจอดรถป ๒๕๕๑-๒๕๕๕ คุณภาพดี เพื่อมอบใหกับ 
คณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตรที่แสดงความประสงคพรอมหลักฐาน  
  ๒. บัตรจอดรถใหมจะใชไดกับรถยนตไมเกิน ๒ เลขทะเบียน ตามที่ระบุไวบนบัตร 
เทานัน้  
  ๓. เพื่อปองกันการขอบัตรใหกับผูอ่ืน ขอความกรุณาใหผูขอนําเอกสารแสดงการเปน       
เจาของรถแนบพรอมคําขอ  และหากตองการระบทุะเบียนรถเพิ่มเติม (เฉพาะของสาม/ีภรรยา 
ขอใหแนบหลกัฐานเพิม่เติมดวย 
  ๔. หลังจากวนัทีก่ําหนดแลว รปภ.จะอนญุาตเฉพาะรถที่มีบัตรจอดใหมเทานั้น ยกเวน
อาจารยพิเศษ/นิสิตนอกเวลา ยงัใชบัตรเดมิไปกอน (เนือ่งจากเจาหนาที่รปภ.จะมีการสับเปลี่ยนบอยครั้ง 
และบางคนเปนเจาหนาที่รปภ.จากสวนกลางซึง่จะไมรูจกับุคลากรคณะครุศาสตรทุกคน) 
  ๕. เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจบัตร ขอความกรุณาใหคณาจารย
และบุคลากรทุกทานติดบัตรไวที่กระจกหนารถดานขวา-ลาง ที่มองเหน็จากระยะไกลไดชัด (ไมมีเอกสาร 
อ่ืนบัง) 
  ๖. ขอความกรุณาสงแบบคําขอขอมูล (เอกสารแนบ) คืนใหสาขาวิชา/ภาควิชา
หนวยงานของทานภายในวนัที ่๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๑  เพื่อใหหนวยงานสงคนืใหกับงานอาคารสถานที่
ภายในวนัที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๑ เพื่อจัดเตรียมขอมูล 



 ๓

   กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

  ๗. คณะฯ จะสงบัตรจอดรถใหมใหสาขา/ภาควิชา/หนวยงาน ในวันที่ ๓๐ มิถนุายน 
๒๕๕๑ 
  ๘. เร่ิมใชบัตรจอดรถใหม ต้ังแตวันที่  ๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๑     เปนตนไป 
  ๙. บัตรจอดรถเดิม (เฉพาะของคณาจารยและบุคลากร) ยกเลิกทัง้หมด และขอให 
ทําลายทิ้ง 
  จึงขอความรวมมือ ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกในการใชลานจอดรถและเพื่อปองกนัมิใหผูอ่ืน 
มาใชสิทธิโดยมิชอบ 
 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑    เวลา ๑๔.๐๐ น.   ณ คณะครุศาสตร    หวัหนา
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ  
เดชะคุปต)  และคณาจารยภาควิชา  ใหการตอนรับคณาจารยและนักศึกษาสาขาวชิาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน  ระดับดุษฎีบัณฑิต  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
 

               
 
  การศึกษาดูงานดังกลาวเปนสวนหนึง่ของโครงการสรางเครือขายหลักสูตรและการสอน
สัมพันธ  ของคณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยมุงเนนใหดุษฎีบัณฑิตมีความรูกวางขวาง
ลึกซึ้งและเชีย่วชาญในศาสตรหลักสูตรและการเรียนการสอน มีความสามารถขั้นสูงในการวิจยัและ
พัฒนางานดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยการจัดประสบการณการเรียนรูใหนกัศึกษาทัง้
ภาคทฤษฎีและการประยกุตความรูสูการปฏิบัติ  



 ๔

        กิจกรรมดานกิจการนิสิต 

    
 
 
 

 สายสัมพนัธระหวางบานกับมหาวิทยาลัย 

          
 
                         

                             
 
  เมื่อวันที่     ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๑     เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุม ๑๐๑  
อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง     คณบดี     (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ)  กลาวเปด
งาน “สายสัมพันธระหวางบานกับมหาวิทยาลัย”   จัดโดย สํานักงานกจิการนิสิต    โดยกลาว
ขอบคุณผูปกครอง     และกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงานนี้เพื่อหารือในเรื่องความรวมมือระหวาง
คณะครุศาสตรกับผูปกครองเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน และการสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตในเรื่อง
การเรียนรู และการใชเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณใหไดประโยชนสูงสดุ   ซึง่จะเปนโอกาสใหบุตรหลานได
เรียนอยางมีความสุขและมคุีณภาพอันไปสูความสาํเร็จ    การเรียนระดับมหาวิทยาลัยนอกจากจะมีการ
เรียนรูในหองเรียนแลว  การเรียนรูจากกิจกรรมที่มหาวทิยาลยัจัดขึ้นก็มีสวนสําคัญเพื่อใหนิสิตไดพัฒนา
อยางรอบดาน  ทัง้นี้คณะมุงหวงัใหนิสิตไดศึกษาอยางเตม็ที่        และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพทัง้



 ๕

เชิงวิชาการ  วชิาชีพ  การใชชีวิตสวนตัว   และการเขาสงัคม สามารถนาํความรูไปสูการปฏิบัติไดจริง     
หลังจากพิธีเปดแลวเปนการพิจารณาการจัดตั้งชมรมสายสัมพันธผูปกครองและคณาจารย  มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองและคณาจารย  
รวมทัง้การเสรมิสรางความรวมมือในการพฒันานิสิต และมีการเลือกตั้งประธาน  โดยผูที่ไดรับเลือกให 
 

                                    
 
เปนประธานชมรมสายสมัพันธผูปกครองและคณาจารย คือ ทนัตแพทย ไพฑูรย  สุริยะวงศ
ไพศาล     นอกจากนี้มีการเลือกกรรมการกลางอีก    ๕      คน     ไดแก    นายภูษติ    ไลทอง     
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  เจษฎานนท       นางวภิาวี   ศรีขวัญ     รองศาสตราจารย ดร.มลิวัลย  
ลับไพรี  และรองศาสตราจารย สมโภชน  ทองแดง    
  

                                   
 
จากนั้น เปนการอภิปรายเรื่อง “ชีวิตการเรียนในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย” โดย รองคณบดีดานหลักสูตร
และการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ   สุทธจิตต)    และรองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวย
ศาสตราจารย วทิยา ไลทอง)   
 
 



 ๖

  พิธีไหวครู                                                                       

                                   
 

                                           
 
 เมื่อวันที่   ๑๒   มิถนุายน   ๒๕๕๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ หองประชมุ ๑๐๑ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง      คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์    ศิริบรรณพิทกัษ)  ผูบริหารและคณาจารยคณะ
ครุศาสตร   รวมพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  จดัโดยคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะ
ครุศาสตร เพือ่เปนการแสดงความเคารพ  กตัญูกตเวทีตอครูอาจารย  และธํารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามสืบตอมา            คณะครุศาสตรไดถือโอกาสนี้ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเดนของคณะ 
ครุศาสตรอยางเปนที่ประจกัษ 
 

                            
 



 ๗

 ลําดับแรกเปนพิธีมอบเกยีรติบัตรใหกับนิสิตดีเดนของคณะครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๑  
โดยมหาวทิยาลัยไดจัดใหมีการสรรหาและคัดเลือกนิสิตดีเดนที่มีความประพฤติดี มีกิริยามารยาท 
เรียบรอย มวีินยัในตนเอง  และมีคานยิมทีถู่กตองดีงาม โดยใหคณะคดัเลือกนิสิต  จาํนวน ๒ คน คือ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คน และระดับปริญญาบัณฑิต ๑ คน เปนนิสิตดีเดนของมหาวทิยาลยั   ซึง่ได 
ดําเนนิการมอบรางวัลไปแลวในพิธีไหวครูของมหาวทิยาลัย ไดแก นางสาวณฐัิกา   เพ็งลี  นสิิตระดับ 
บัณฑิตศกึษา และนายศภุวัจน พรมตนั  นสิิตระดับปริญญาบณัฑิต  และเนือ่งจากมีนิสิตที่ไดรับ
การเสนอชื่อโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑเดียวกับการเปนนิสิตดีเดนของมหาวทิยาลัยรองลงมาอกี  
จํานวน ๓ คน  คณะครุศาสตรจึงประกาศยกยองเปนนิสิตดีเดนของคณะ   เนื่องในโอกาสวนัไหวครู
ของนิสิตคณะครุศาสตร ประจําป ๒๕๕๑  ซึ่งเปนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน ๒ คน คือ  
  ๑)  นายเกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี   

     นิสิตชั้นปที่ ๕  สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษย-สังคมศาสตร) 
  ๒)  นางสาวกติิยา        หมดันุรักษ 

     นิสิตชั้นปที่ ๔  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
 
 สําหรับเกยีรติบัตรนิสิตทีท่ํากิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ มีดังนี ้
 ๑) นาย ศุภวัจน  พรมตัน              หัวหนานิสิต 
 ๒) นางสาวคณิศร ทองชวิ   รองหัวหนานิสิตคนที่ ๑ 
 ๓) นายอานนท  ธิติคุณากร  รองหัวหนานิสิตคนที่ ๒ 
 ๔) นายพงศพรหม พรเพิ่มพูน  ประธานฝายวชิาการ 
 ๕) นายสืบสกลุ  หลงเวช   ประธานฝายนสิิตสัมพันธ 
 ๖) นายชนยุตฏษ ชางเพชร  ประธานฝายกฬีา 
 ๗) นายธนบด ี  อินหาดกรวด  ประธานฝายศลิปะและวัฒนธรรม 

๘) นางสาวพนาล ี กุลยานนท  ประธานฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน 
 ๙) นายจิรวุฒ ิ  พงษโภณ  หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๔ 
 ๑๐)นายณัฐพล  นาคะเต   หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๓ 
 ๑๑)นางสาวโขมพัสตร ปล้ืมปวารณ  หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๒ 
 ๑๒)นายเอกภพ  พรหมสทุธิรักษ  หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๑ 
 ๑๓)นางสาวสริิรัตน กันธยิะ   เหรัญญิก 
 ๑๔)นางสาววนัวิสาข ศักดิ์วธารักษ  เลขานุการ 
 
 



 ๘

     สําหรับรางวัลการประกวดพานไหวครู ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๑  สาขาวิชาทีช่นะการประกวด 
พานไหวครู   ในปนีม้ีรางวัล  ๒  รางวัล คือ 
                     รางวลัชนะเลิศ  พานพุมไหวครู    ประเภทสวยงาม 
        ไดแก…..สาขาวิชามัธยมศกึษา(วทิยาศาสตร) และสาขามัธยมศึกษา(มนุษย-
สังคมศาสตร) 

                                        
 
   รางวลัชนะเลิศ  พานพุมไหวครู   ประเภทสรางสรรค 
                ไดแก…..สาขาวชิา การศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาศิลปะศึกษา 
  และรางวัลชมเชย  ๔ รางวัล คือ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา 
                            นอกระบบโรงเรียน   สาขาวิชาดนตรศึีกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
และในปนีย้ังไดรับรางวัล “รางวลัชนะเลศิพานไหวคร ู
ประเภทสวยงาม” ในพิธีไหวครูของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

                                        
                                
                                       “รางวลัชนะเลศิพานไหวคร ู
                          ประเภทสวยงาม” ในพิธไีหวครขูองมหาวิทยาลัย 



 ๙

        กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 
  
 

   ดนตรีไทย-ดนตรีกัมพูชา 
 

               
 

                             
 

คณาจารยและนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา   ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา     คณะ
ครุศาสตร     จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาดนตรีศึกษา ณ วทิยาลยักาํปงเฌอเตียล  
ราชอาณาจกัรกัมพูชา  ระหวางวันที่ ๗-๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๑ โดยไดรับงบประมาณสนับสนนุจาก
โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ ผานทางกรมราชองครักษ  นับวาเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางอาจารยและนิสิตจากประเทศไทยกับครูผูรับผิดชอบกิจกรรมดนตรี ครูดนตรีในชุมชนและ
นักเรียนในชมรมดนตรีและนาฏศิลปของวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล  
 
 
 
 
 



 ๑๐

                    นานาขาว 
   
  
 

 ขอเชิญเขารวมประชมุสัมมนาพิเศษ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมูลนิธกิระจกอาซาฮี  ประเทศญี่ปุน  จะจัดการ
ประชุมสัมมนาพิเศษ คร้ังที ่๑๖  ประจาํปพ.ศ. ๒๕๕๑   เร่ือง “Health  Science  and  Material  
Science  : ผลงานวิจยัจากทุนมลูนิธกิระจกอาซาฮ”ี  ในวันองัคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.    ณ หอง ๒๐๒  อาคารจามจุรี ๔  สํานักงานมหาวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั   การประชุมสัมมนาดังกลาวจะมกีารนาํเสนอผลงานวจิัยดานวทิยาศาสตรการแพทย  
ดานวทิยาศาสตรชีวภาพ  และดานวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี ที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกอา
ซาฮี  ป ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙  รวม ๑๓ เร่ือง  และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Health  Science  : Strategies  
for  High  Impact  &  Sustainable  Researcher”  โดย ศาสตราจารย นายแพทยเกียรติ  รักษรุงธรรม  
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๒ – ๒๑๘ – ๐๒๓๖  
 
 

  เว็บไซดขอมูลการศกึษาระดับอุดมศึกษา 
  สหภาพยุโรปภายใตโครงการ   Erasmus    Mundus  Global  Promotion  ไดจัดทํา
เว็บไซด www.study-in-europe.org   เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนขอมูลทุนการศึกษา  ทนุวิจยั  และทนุแลกเปลี่ยนของประเทศในทวีป
ยุโรป  จาํนวน   ๓๒   ประเทศ    ไดแก   ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป     ๒๗    ประเทศ   ไอซแลนด  
ลิกเตน-สไตน  นอรเวย   สวติเซอรแลนด  และตุรกี 
  ขณะนี้เว็บไซดดังกลาวมีเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยสหภาพยุโรปจะจัดทาํเว็บไซดเปน
ภาษาจนี  ภาษาฝรั่งเศส   ภาษาโปรตุเกส  ภาษารัสเซยี  และภาษาสเปน ในลําดบัตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
               โครงการตักบาตรวันพุธ 
ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทัว่ไป 

รวมทาํบุญตักบาตรทุกวันพธุ 
เริ่มพุธที่  ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๕๑ 

เวลา ๐๗.๓๐  - ๐๘.๐๐ น. 
ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 

 
 


