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    คณะครุศาสตร ระดมผูบริหารวางแผนอนาคต 
 
 
 

        
 

                         
 
 เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ หองราชเทวี ๑  โรงแรมเอเชีย      
คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์     ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการสัมมนาผูบริหารคณะ
ครุศาสตร เร่ือง“ครุศาสตรในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เม่ือจุฬา ฯ ๑๐๐ ป” โดยกลาววา 
คณะครุศาสตรกําลังเปล่ียนรูปแบบการบริหารพรอมกับจุฬา ฯ  ที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดย

      ฉบับที่  ๒๗    ประจําสัปดาหที่ ๑       วันจันทรที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

มองไปขางหนาอยางนอย ๑๐ ป  ซึ่งจุฬา ฯ จะครบ ๑๐๐ ปและไดจัดทําวิสัยทัศนไวแลว  คณะครุศาสตร
ในฐานะสวนหนึ่งของจุฬา ฯ  นาจะมีสวนรวมในการขับเคลื่อน  เนื่องจากจุฬา ฯ ถือเปนองคกรที่มี
ความสําคัญตอประเทศชาติ หรือกลาวไดวาเปนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยูในระดับแนวหนาของประเทศ   
และคาดหวังวาจะรักษาการเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหนาของประเทศ    และกาวสูการเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก   ชวงเปล่ียนผานในการบริหารมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม ยังมีหลาย
เรื่องที่ตองรอคําตอบจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย      พรอมทั้งเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม
จุฬา ฯ  ดวยเหตุนี้คณะครุศาสตรจึงตองระดมความคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงคณะและเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยดวย     ทั้งนี้คณบดีไดแจงวาขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําลังใหความ
สนใจในการเขามาชวยแกวิกฤติครุศาสตร/ศึกษาศาสตร โดยตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการพัฒนา
สถาบันศึกษาครู  หากการระดมความคิดครั้งนี้ไดแนวคิดที่เหมาะสมก็จะเสนอเขาโครงการนี้ดวย  การ
สัมมนานี้ถือเปนจุดเริ่มตน และจะมีการระดมความคิดตอเนื่องตอไป”   
 

                                   
 

จากนั้น     ศาสตราจารยกิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน   ไดบรรยายเก่ียวกับหัวขอดังกลาวโดย
มองวา คณะครุศาสตร ตองเปนแหลงอางอิงทางการศึกษา เมื่อเกิดปญหาคณาจารยของคณะตองเปน
ผูนําทางปญญาของแผนดินเสนอความคิดในเชิงวิวัฒน และรับผิดชอบตอการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ เพื่อที่คณะครุศาสตรจะสามารถเติบโตเปนไปตามวิสัยทัศนของจุฬา ฯ  ทั้งนี้ศาสตราจารย
กิตติคุณ สุมน ไดใหแนวคิดตาง ๆ อาทิ การผสมผสานความรูกับอาชีพ  การสงเสริมใหนิสิตคนพบตนเอง
ผสมผสานพรสวรรคกับพรแสวง  การสรางนวัตกรรมที่ดีสามารถเปนที่พ่ึงของสังคมได  โดยเฉพาะ
งานวิจัยสามารถใช เปนแหลงอางอิงไดทั้ งในระดับทองถิ่น   ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ       
คณาจารยตองแสดงความคิดเห็นเมื่อสังคมมีปญหา        นําการฝกทักษะชีวิตมาใชในการเรียนการสอน  
เพื่อสรางวุฒิภาวะของนิสิต  เชน การควบคุมอารมณ   การฝกรูแพ  รูชนะ    การใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจ   



 ๓

 ศาสตราจารยกิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน  ไดเสนอใหคณาจารยคนหาเสนทางพัฒนาวิชาชีพ
ของตน ตามความถนัดและความสนใจ   จนสามารถมีสวนรวมและมีสวนใหแนวทางพัฒนานโยบายทาง
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

                           
 
ดร.สุวิทย  เมษินทรีย  ไดมองคณะครุศาสตรเมื่อจุฬา ฯ ครบ ๑๐๐ ปวา  ในอดีตการ

เปลี่ยนแปลงของคณะและโรงเรียนเปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป แตปจจุบันเราตองเตรียม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา  ประเด็นที่ทาทายคือตองตั้งสมมติฐานสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เปลี่ยนหรือไม  เมื่อสิ่งแวดลอมเปล่ียนภารกิจเปล่ียนหรือไม เมื่อทบทวนแลวคุณคาขององคกร  
วัฒนธรรมและขีดความสามารถเปลี่ยนตามดวยหรือไม   นอกจากนี้ความเปนครูในอนาคตตองเปนทั้ง
ผูสอนและผูเรียน นักเรียนก็เชนกัน ในอนาคตคณะตองคิดใหญ ๆ เปนแบบ Education  Open  Source  
ไมมีใครเปนเจาของ  ทุกคนใชไดทั่วโลก  ตองกลาและคิดใหสุด ๆ   พรอมไดฝากวา ตองสอนใหคนมี
ความคิด  มีหลักการ  จากหลักคิดและหลักการจะเปนหลักปฏิบัติไดอยางไร  ตองถอดรหัสนี้ใหเปน
ระบบการเรียนรูที่มุงเนนระบบการสรางสมดุลระหวางความเปนคนและความเปนตน  ความสุขนั้นมา
จากความเปนคน  ในขณะที่ความสําเร็จมาจากความเปนตน  ความเปนคนขับเคล่ือนดวยคุณธรรม  
ขณะที่ความเปนตนขับเคลื่อนดวยความรู  ความรูจึงตองคูคุณธรรม 

บทบาทครุศาสตรในอนาคตตองแลกเปล่ียนองคความรู       พรอมทั้งสรางองคความรูใหมทั้ง
หลักคิด และหลักปฏิบัติกับคนอื่น  ในโลกแหงอนาคตที่มีความคลุมเครือและไมชัดเจน  คณะครุศาสตร
ย่ิงจําเปนตองมีจุดยืน  หลักคิด  หลักการ และหลักปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือเปนเสาหลักของระบบการศึกษา
ไทยอยางแทจริง 
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      หลังการบรรยายแลวเปนการสัมมนากลุมยอย โดยแบงกลุมตามภาควิชา  โรงเรียน  โดยระดม
ความคดิในเรือ่งของวิสัยทัศน  พันธกิจ   ยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษา   การวิจัย  การบริการ
วิชาการ   การบริหารบุคคล   การบรหิารกิจการนิสิต   การทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม   การบรหิาร
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ   การบริหารการเงินและงบประมาณ  แมจะใชเวลาอภิปรายไมนานนักแตละกลุมก็
ไดเสนอผลการประชุมที่นาสนใจ  ผลการประชุมกลุมยอยนี้  คณะครศุาสตร จะมีคณะทํางานสังเคราะห
รวมเปนหนึ่งเดียว  เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อใหความเหน็ชอบ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
คณะครุศาสตรตอไป   
 
 
 
 
 

ความคืบหนาการกอสรางอาคารทดแทนอาคาร ๒ 
 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวา   ตามที่คณะครุศาสตรไดรับประมาณป ๒๕๕๑  - ๒๕๕๓  เพื่อกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ซึ่งเปนอาคาร ๑๐ ชั้น นั้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดจางและ
คาดวาจะดําเนินการไดทันตามปงบประมาณ 
 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณไมเพียงพอ  (สํานัก
งบประมาณจัดสรรให ๒๕๖ ลานบาท  คณะครุศาสตรสมทบ ๖๔ ลานบาท  รวม ๓๒๐ ลานบาท)  
ประกอบกับคาวัสดุกอสรางราคาสูงขึ้นมาก   การกอสรางระยะแรกจึงอาจไมตอบสนองแผนการใชงานที่
วางไว  ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยจะไดรวมกันวางแผนแกปญหา เพ่ือใหอาคารนี้สามารถสรางไดเสร็จ
สมบูรณในระยะเวลา ๓ ป    
 
 
 
 



 ๕

               กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 

  หารือเตรียมความพรอมจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยใหกับอาจารยท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก                                                    
 

            
 

                                                 
 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สํานักงานวิจยัและบริการวิชาการ และศูนยเครือขายวิจัยการศกึษาแบบ
บูรณาการ  ไดจัดประชุมหารือในการเตรียมความพรอมในการจัดทําขอเสนอโครงการวจิยัใหกับอาจารยที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในชวงไมเกิน ๕ ป เพ่ือเสนอขอรับทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) โดยมี คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)         ผูชวยคณบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ 
(รองศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล)    และผูอํานวยการศนูยเครือขายการศึกษา แบบบูรณาการ (ศาสตราจารย 
ดร.สุวิมล  วองวาณิช)     ซึ่งผูอํานวยการศูนยเครือขาย ฯ  ไดใหแนวทางและขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอโครงการ 
ซ่ึงมีประเด็นวิจัยรวม ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคิดวิเคราะหของเด็กไทย 
๒. การพัฒนาการเรยีนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
๓. ความหลากหลายของรูปแบบวิธีการพัฒนาครู 
๔. การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
๕. การศึกษาทางเลอืก (Alternative Education)   

 



 ๖

                     กิจกรรมดานบริหาร 

               กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 
 
 

 ไหวครูดนตรีไทย                                               
  สาขาวิชาดนตรศีึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา  จัดโครงการไหวครู
ดนตรีไทย  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  และพิธีมุทิตาจิต ๘๐ ป คุณครูสุดจิตต  ดุริยประณีต 
ศิลปนแหงชาติ  สาขาคีตศิลป  ป ๒๕๓๖    ในวันที ่๑๗  สงิหาคม  ๒๕๕๑   ตัง้แตเวลา ๐๖.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๑  อาคารประชุมสขุ  อาชวอํารุง   
  การจัดพิธีดงักลาวเพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณครูดนตรทีี่ไดประสทิธิป์ระสาทวิชา
ความรูและเพือ่เปนการอนรุกัษสืบสานวัฒนธรรมการไหวครูดนตรีใหคงอยูสืบไป 

 
 

    เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณกองทุนคณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  แจงวา เนื่องดวย
ขณะนี้ ใกลสิ้นปงบประมาณ  ๒๕๕๑   แลว คณะจึงขอความรวมมือใหหนวยงาน/ภาควิชา ดําเนินการดาน    การพัสดุ
และการเงิน เพ่ือใหสามารถสงหลักฐานไดทันตามกําหนดเวลาดังตอไปน้ี  

วันสุดทายของการดําเนินการ  
ลําดับที ่

 
รายการที่ตองการดําเนินการ งบประมาณแผนดิน งบประมาณกองทุน

คณะครุศาสตร 
๑ สงใบเสนอซื้อ/จาง ใหงานพัสดุ ภายในวันที่  

     ๓๑ ก.ค.๕๑ 
ภายในวันที่  
   ๑๕ส.ค.๕๑ 

๒ สงเรื่องขออนุมัติใชเงินใหงานการเงินฯ ภายในวันที่  
   ๓๑ ก.ค.๕๑ 

ภายในวันที่  
   ๒๘ ส.ค.๕๑ 

๓ สงหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางที่ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวหรือหลักฐานการเบิกเงินตามรายการ
ที่ไดรับอนุมัติไวแลวหรือที่ยืมรองจายจากคณะไป 
ใหงานการเงินฯ 

ภายในวันที่  
๘ ส.ค.๕๑ 

ภายในวันที่  
๑๒ ก.ย.๕๑ 

๔ สงใบเบิกคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร (กรณี
จํานวนเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท)  และรายการ
เบิกจายงบประมาณแผนดินทุกรายการใหงาน
การเงินฯ 

ภายในวันที่ ๘ ส.ค.๕๑ - 

๕ สงหลักฐานการเบิกจายงบคณะที่เกิดขึ้นในชวง
วันที่ ๑๓ – ๓๐  ก.ย. ๕๑ 

- 
ภายในวันที่  
๓๐ ก.ย.๕๑ 



 ๗

                          นานาขาว 

 
 ทั้งน้ีหากไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทันตามเวลาที่กําหนดขางตนจะไมสามารถ
เบิกจายไดตอไป แมจะไดจายเงินไปลวงหนาแลวก็ตาม 
 
 

   ประกาศ/คําส่ัง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการจดังานแสดงมทุิตาจติแกคณาจารยที่เกษียณอายุ 
ราชการและอําลาชีวิตราชการ   

๒.  แตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการทอดผาปาการศึกษา ป ๒๕๕๑ 
(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th 

 
 
 
 
 

   สโมสรอาจารยจุฬา ฯ จัดเล้ียงสมาชิกเกษียณ ฯ 
  สโมสรอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   จะจดังานเล้ียงแกสมาชิกสโมสรอาจารย
จุฬา ฯ   ผูเกษียณอายุราชการ     ในวันที่  ๑๙  กนัยายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  
ณ หองคริสตันบอลรูม  โรงแรมตะวันนารามาดา   
 
    หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพย จุฬา ฯ อาคารจามจุรี ๙ 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํากัด  อาคารจามจุรี ๙   เปลี่ยน 
หมายเลขโทรศัพทใหม เปน  ๐๒ – ๒๑๘ – ๐๕๕๕ ถึง  ๖๐   โทรสาร ๐๒ – ๖๑๑ – ๗๔๑๑   

ฝายการเงิน  ตอ   ๑๕๐๑  ฝายทะเบียนสมาชิก ฯ ตอ  ๑๓๐๑ และ ๑๘๐๖ 
ฝายเงินกู     ตอ   ๑๔๐๑             ฝายประชาสัมพันธ     ตอ  ๑๑๐๑ และ ๑๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 ๘

 

 
 
 

                                                                        สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําลังเปดรับสมัคร เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก  
(ในเวลาราชการ) 

ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา   ๒๕๕๑ 
ตั้งแตวันนี้  ถึง   ๒๙   สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
ผูสนใจสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่   

http://www.edu.chula.ac.th/nfed 
หรือ สอบถามรายละเอียดและซ้ือใบสมัครดวยตนเองท่ี 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  อาคารพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  ชั้น ๑   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐๒-๒๑๘๒๖๓๑ ถึง ๒    

FAX   ๐๒-๒๑๘๒๖๓๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

    คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทั่วไป 
เขารวมประชุมและ/หรือเสนอบทความทางวิชาการ 

เร่ือง 
“Education  at  the  Dawn  of  the  Century: In  Pursuit  of  Quality and  

Sustainability” 
  ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมมณเฑียร  และจฬุา ฯ 

 
ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๑    

และ  E – mail.  intered@chula.ac.th 


