
 
 
 
 

 
 

 
 

 ด้วยคณะครุศาสตร์จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 57 ปี  วันพฤหัสบดีที่ 
10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร  อาคารประชุมสุข  
อาชวอ ารุง   ซึ่งในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้ผนวกงานวันครู ซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นใน วันที่ 16 มกราคม แต่ด้วยอุปสรรค               
ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดงานวันครูได้ดังที่ผ่านมาเช่นทุกปีมาจัดในโอกาสนี้   โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
ประกอบด้วย    พิธีสงฆ์   พิธีการประกาศเกียรติคุณต่างๆ ได้แก่ ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์   คณาจา รย์
อาวุโส  คณาจารย์และนิสิตดีเด่น  ศิษย์เก่าเกียรติยศ   และการมอบรางวัลผู้ประกวดค าประพันธ์ เกี่ยวกับครูและ
วิชาชีพครู  นอกจากนี้  ยังมีปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 28  และการจัด
ประชุมวิชาการเรื่อง การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21  ก าหนดการดังนี้ 
 07.00 – 08.00 น.    ถวายภัตตาหารเช้า และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน  29  รูป   
                                สัมโมทนียกถา 
    ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จ านวน  29  รูป     
               (บริเวณโถงอาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย) 
    สักการะพระพรหมและเจ้าที่ 
 08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า   (ห้องชมรมอาจารย์) 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน   
(ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร)  

    นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา บรรเลงดนตรีไทย 
09.00 น.  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)  กล่าวรายงาน 

ประธาน   (ศาสตราจารย์กิตติคุณอ าไพ  สุจริตกุล) อดีตคณบดี 
               กล่าวเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 57  ปี 
    วีดิทัศน์ 57  ปีคณะครุศาสตร์  
    วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ปี 2557 

ประธานมอบโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์  
ปี  2557 

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี 2557 
 
 
 

 ฉบับที่ 22/2557 วันจันทร์ที่  16  มิถุนายน พ.ศ.2557 

ก าหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี 
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คณบดีมอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี  2557 
ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส น าอ่านค าฉันท์บูชาบูรพาจารย์ 

    นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์  
มอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 

    ผู้แทนคณาจารย์อาวุโสมอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 
    วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส ประจ าปี  2557 
     ประธานมอบของที่ระลึกแก่คณาจารย์อาวุโส  
    วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่นและนิสิตดีเด่น ประจ าปี 2557 
    ประธานมอบโล่แก่คณาจารย์ดีเด่นและนิสิตดีเด่น ประจ าปี  2557 
    คณบดีมอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์เกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู  
 11.00 – 12.00  น.  ปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่  28 
     เรื่อง  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  

พันปีหลวง: ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย 
12.00 น.  ถ่ายภาพผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 16.00 น. การประชุมวิชาการเรื่อง การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21   

- การน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาต่างๆ 
-  การอภิปรายและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
 และภาควิชา  โดย นิสิตเก่าแต่ละภาควิชา  

 
******************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้ง 
นายกสมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาฯ  

 
ในวันที่ 19  มิถุนายน  2557 

เวลา  08.30 – 15.00 น. 
 

ณ  โถงอาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 
คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ 
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะครุศาสตร์  จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับการผลิตและตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัย ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและตีพิมพ์ลงในวารสารที่เป็น              
ที่ยอมรับในระดับสากล (ISI/SCOPUS) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก โดยมีรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล  เตชะก าพุ) คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล) คณบดี  (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล)    ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ศาสตราจารย์ 
ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์ และอาจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล)  

 
 

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์  จะด าเนินโครงการยกระดับการผลิตและตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัย    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์คณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย การอภิปรายให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการผลิตและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. โครงการอภิปราย เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัยทางครุศาสตร์” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ 405 อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง   วิทยากรร่วมอภิปราย          
รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตะชะก าพุ) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล)  ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  เนียมมณี  และ รองศาสตราจารย์ 
ดร.กิง่กาญจน์  เทพกาญจนา ด าเนินรายการโดย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา    
รัตนอุบล)  

2. โครงการประชุมปฏิบัติการและการให้ค าปรึกษาเรื่อง “การผลิตและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/ผลงาน 
วิจัยของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (Writing and Publishing in High Impact Journal)” โดย Prof. Richard 
Cameron, Ph.D., อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย จ านวน 
2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 6 - 18 กรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 14 
ตุลาคม 2557 

คณาจารย์ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 82548, 82550  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับการผลิตและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย 

การประชุมยกระดับการผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
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เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2557  เวลา 10.00 น. ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  8 อาคาร "อปร" 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.สร้อยสน สกล
รักษ์) อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา และหัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางกัญญา อ่นไทยแท้) ร่วมวางพวงมาลาสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายคณวัฒน์ สุขเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ในโอกาสได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
ครั้งที่ 13 (World University Taekwondo Championship) เมือง Hohhot ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 

 
 
 

วางพวงมาลาสักการะ ร.8 
 

ขอแสดงความยินดี 


