
             งานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษียณอายุราชการ 
                              และอําลาชีวิตราชการ 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
  ประชาคมครุศาสตร ขอเชิญคณาจารยและเจาหนาที่รวมงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารย
เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ    ในวันอังคารที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๑  ต้ังแตเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ 
หองสัมมนา ๑  คณะครุศาสตร   ในปนี้มีคณาจารยที่เกษยีณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ ป ๒๕๕๑  ดังนี ้
คณาจารยเกษียณอายุราชการ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา     เอ่ียมอรพรรณ   

๒.  รองศาสตราจารย กิติพงษ     เทียนตระกลู 
๓.  รองศาสตราจารย จุฑารัตน        วิทยา   
๔.  รองศาสตราจารย ทัศนีย       ผลเนืองมา 
๕.  รองศาสตราจารย พชรวรรณ     จันทรางศุ 
๖.  รองศาสตราจารย เพียงใจ       ศุขโรจน   
๗.   รองศาสตราจารย วรินทรา   แพงสภา 
๘.  รองศาสตราจารย ศักดา             บุญยไวโรจน     
๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล    พูลภัทรชีวิน  

          ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร      แสงสวัสด์ิ                      
          ๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย มยุรี     อนันตมงคล  
          ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย มัลลกิา     สินสวัสด์ิ                        
          ๑๓ . ผูชวยศาสตราจารย อรทัย       วิมลโนธ                         
         ๑๔.  อาจารย ทรงชัย     จารุภูมิ 
         ๑๕.  อาจารย อุษณีษ      วังตาล 
คณาจารยอําลาชีวิตราชการ 
         ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลกัษณ      ศรีบรีุ   
           ๒.   ผูชวยศาสตราจารย สุพร                              วงศสนุทรเลิศ  
คณาจารยเกษียณอายุราชการ  (อายุ ๖๕ ป) 
           ๑.   ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปทีป        เมธาคุณวุฒิ   
           ๒.   รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ         บวรศิริ 
           ๓.   รองศาสตราจารย สญัญา                 วงศอราม 

      ฉบับที่  ๒๙    ประจําสัปดาหที่ ๓       วันจันทรที่  ๑๘  สิงหาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

 

  กําหนดการ 
งานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 

วันอังคารที่    ๙    กันยายน    ๒๕๕๑ 
ณ หองสัมมนา ๑  อาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 

………………………… 
๑๕.๑๐ น.  คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
   พรอมกัน ณ หอง๑๐๖   อาคาร ๒ 
  คณาจารยและแขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ หองสัมมนา ๑ 

 การบรรเลงดนตรี   โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
๑๕.๓๐ น.          คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
   พรอมกัน ณ หองสัมมนา ๑ 
  คณาจารยรวมรองเพลง "เพชรชมพู" 
๑๕.๔๕ น. คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
๑๕.๕๐ น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
                            การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  
๑๖.๐๐   น.           วีดิทัศนเชิดชูเกียรติคุณคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
      โดย  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๖.๑๕ น.  มอบชอดอกไม  
   โดย  ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา     
  มอบของที่ระลึก 
   โดย   อดีตคณบดี  คณบดี  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
  นายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตรกลาวตอนรับเขาสมาคม ฯ 
  ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการกลาวใหขอคิด 
  มอบดอกไมหรือของที่ระลึก   โดย คณาจารย 
๑๖.๔๕ น. รวมรับประทานอาหารและรวมรองเพลงตามอัธยาศัย 
 
 
 

                                           คณะครุศาสตร จัดทอดผาปาการศึกษา 
 
  คณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ     สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร    สมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญ
รวมทอดผาปาการศึกษาโครงการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย    
โดยพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย  (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมมโม  )  เมตตาเปนองค



 ๓

                        กอลฟการกุศล  
 “ครุศาสตรจุฬา ฯ สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คร้ังท่ี ๑” 

ประธานฝายสงฆ    ในวันอังคารที่   ๑๘    พฤศจิกายน    ๒๕๕๑    เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ วัด
อัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 
  สืบเนื่องจาก อาคาร ๒  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนอาคารรุนแรกที่
กอสรางมาพรอมกับการจัดตั้งคณะครุศาสตร  เมื่อปพ.ศ. ๒๕๐๐      มีลักษณะเปนอาคาร ๒ ชั้น  ใช
สําหรับการเรียนการสอน ภาคบรรยาย  กิจกรรมปฏิบัติการ  กิจกรรมนิสิต  และการประชุม ตลอดจน
หองทํางานของคณาจารย   ปจจุบันอาคารดังกลาวมีสภาพทรุดโทรม    แตกราว      มีการทรุดตัวของ
ฐานอาคาร       จากเหตุผลดังกลาวคณะครุศาสตร    จึงไดของบประมาณแผนดินเพื่อกอสรางอาคาร
ใหม   ๑๐   ช้ัน ( ชื่อวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” )     แตงบประมาณที่ไดรับ
ไมเพียงพอที่จะสรางอาคารดังกลาวใหแลวเสร็จสมบูรณได ประกอบกับปจจุบันราคาคาวัสดุกอสราง  
โดยเฉพาะเหล็กมีราคาสูงขึ้นมาก  จึงจําเปนตองใชงบประมาณสวนอื่น  รวมทั้งเงินบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธาเพื่อสมทบการกอสรางอาคารใหแลวเสร็จเพ่ือใชงานได      อันจะชวยใหคณะครุศาสตรสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมออกไปรับใชประเทศชาติตามเปาหมายไดตอไป 
  การกอสรางอาคารจะแลวเสร็จสมบูรณในราว พ.ศ. ๒๕๕๔          หากแตในปจจุบันยัง
ขาดทุนทรัพยเพื่อใชในการกอสรางอีกเปนจํานวนมาก    คณะครศุาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
รวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สมาคมครศุาสตรสมัพันธ   สมาคมพฤทธาจารย 
ครุศาสตร    สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สมาคมนักเรียนเกา
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชมรมสายสัมพันธผูปกครอง และคณาจารยคณะครุศาสตร  จึงไดรวม
หารือและเห็นสมควรที่จะใหจัดผาปาการศึกษาเพื่อสมทบทุนกอสรางอาคารเรียนใหเสร็จสมบูรณ   ซึ่ง
พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย  (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมมโม)   ไดเมตตาใหเกียรติรับเปนองค
ประธานฝายสงฆ  ในการจัดผาปาเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
ครั้งนี้  ซึ่งการทําบุญเพื่อสนับสนุนการศึกษานับเปนการทําบุญอันย่ิงใหญ 
  
 
 
 
 คณะครุศาสตร   รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ จะจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ครุศาสตร
จุฬา ฯ สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย ครั้งที่ ๑” ในวันศุกรท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๑   ณ สนามกอลฟเกียรติธานีคันทรีคลับ  ถนนบางนา – ตราด กม. ๒๙   

รอบเชาแขงขันเวลา  ๐๖.๓๐ น.                      รอบบายแขงขันเวลา  ๑๒.๑๕ น. 
คาสมัคร   -   ทีมกิตติมศักดิ์  ๕๐,๐๐๐ บาท 
                -   ทีมทั่วไป                  ๓๐,๐๐๐  บาท 



 ๔

                        กิจกรรมดานบริหาร 

การจัดแขงขันครั้งนี้เพ่ือนําเงินรายไดสมทบทุนจัดสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
ของคณะครุศาสตร  
 ผูสนใจสามารถแจงความจํานงพรอมเงินบริจาคภายในวันที่  ๑   กันยายน  ๒๕๕๑  ไปยังคณะ
ครุศาสตร จุฬา ฯ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๓๓  โทรสาร ๐๒ – ๒๑๕ – ๓๕๖๘   
 หรือติดตอ  รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง  โทร. ๐๘ – ๑๖๙๒-๐๙๓๐ 
                            คุณพิเชฐ    ม่ันคง    โทร. ๐๘ – ๑๘๖๖ – ๐๓๒๕ 
                            คุณสมหะทัย  พานิชชีวะ  โทร. ๐๘-๑๘๔๙-๙๗๗๗ 
                            คุณรัตติกร     เอกษมานนท  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๑๖ 
                            คุณวิศรุตรา   ขันทธรรม    โทร. ๐๘ – ๑๗๗๗-๗๔๖๗ 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ คร้ังท่ี ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เมื่อวันที่    ๘   สิงหาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอง ๔๐๕   อาคารประชุมสุข 
 อาชวอํารุง   รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์
ทอง) เปนประธานเปดการสัมมนาโครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ ครั้งท่ี ๖ โดยกลาววา 
การจัดบรรยายครั้งนี้  สืบเนื่องจากเจาหนาที่สายสนับสนุนตองรับมือกับการทํางานหลายรูปแบบที่เขา
มามากมายในชีวิตการทํางาน โดยมุงหวังใหงานเดินหนาและประสบความสําเร็จที่วางไว แตลืมยอนมอง
ตนเองวานอกจากความสําเร็จในหนาที่การงานแลว มีอะไรที่จะทําใหเรามีความสุขขึ้น  ย้ิมแยมแจมใส  
มีความสุขในการทํางาน   การจัดสัมมนาครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือใหเจาหนาที่สายสนับสนุนของคณะได
ทบทวนและคนหาความสุขในการทํางาน   



 ๕

 
จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “บริการอยางไรใหประทับใจไมรูลืม”  โดย วิทยากร 

จากบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  โดย  นางจันทริกา  โชติกเสถียร และคณะ  โดยกลาวถึงในเรื่อง
ของบทบาทของผูใหบริการ    วิธีสรางความมั่นใจ    การส่ือสารในงานบริการ  องคประกอบการสื่อสาร 
ฯลฯ 
 
    
              
 
 
 
 
       
 
               การบรรยายเรื่อง  “เสริมสุขภาพจิต พิชิตใจผูรับบริการ”   โดยนางสาวอินทิรา   
ปทมินทร  สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กลุมพัฒนางานสงเสริมปองกัน ฯ  
 
                       
 
 
               
 
 
 
  
  ทั้งนี้ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑  เปนการทัศนศึกษาดูงานดานกายภาพ
และสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 

   รักษาราชการแทนคณบดี 
 คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริบิรรณพิทักษ)  ไดรับเชญิจากสภาคณบดคีณะ

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  เขารวมประชุมและศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม 
๒๕๕๑  ณ หองโยทกา  โรงแรมผึ้งหวาน  รีสอรท แอนด สปา  อําเภอแควใหญ  จ.กาญจนบุร ี



 ๖

              กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 ดังนัน้  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการ
บริหาร(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  เปนผูรักษาการแทนคณบดี และวันที ่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๑  ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน  เปนผูรกัษาการแทนคณบดี   
 
 
 
 

 หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อกูวิกฤตโลกรอน 
 

                 
 

                                     
 
  เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑   เวลา  ๐๘.๔๕ น.  ณ หอง ๔๐๑  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปดการสัมมนาเรื่อง “หลักสูตรและการเรียน
การสอนเพื่อกูวิกฤตโลกรอน”  โดยกลาววา  การจัดสัมมนาครั้งนี้จะเปนแนวทางเพื่อการสรางความรูความเขาใจ  
กระตุนจิตสํานึกและความตระหนักใหแกผูเขารวมสัมมนาไดอยางมีประสิทธิผล   โดยเฉพาะเรื่องสถานการณและ
ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนในปจจุบัน นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลดสภาวะโลกรอน และการปลูก
จิตสํานึกการเปนพลโลก  อันจะเปนแนวทางลดอัตราการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ลดการใชพลังงานและลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ ทั้งนี้สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอการดํารงอยูอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตอไป  จากนั้นเปนการสัมมนาหัวขอสถานการณและผลกระทบจากสภาวะวิกฤตโลกรอนในปจจุบัน  
และหัวขอนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อกูวิกฤตโลกรอน โดยคณะ
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วิทยากรประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมระดับชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุรัตน  บัวเลิศ)     ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ดร.เบญจลักษณ  น้ําฟา)           
และหัวหนาโครงการ Golbal  Action  School (คุณศักดิ์สินี  เอมะศิริ)   
  การสัมมนาครั้งนี้ จัดโดยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ช้ันปที่ ๒  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา    

 
 

                                                                        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 
  

 
                                                               
 

                                  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําลังเปดรับสมัคร เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 

ในระดับปริญญาโท  (นอกเวลาราชการ) 
ภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา   ๒๕๕๑ 
ตั้งแตวันน้ี  ถึง   ๑๖  กันยายน ๒๕๕๑ 

ผูสนใจสามารถ ดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่   
http://www.grad.chula.ac.th (เมนู: การรับสมัครเขาศึกษา) 

                                                  สอบถามรายละเอียดไดท่ี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    โทร. ๐๒-๒๑๘๒๔๐๐     
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  ปดทําการ 
  หอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอแจงปดทําการในวันที่ ๒๙  สิงหาคม  
๒๕๕๑  เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาหอประวัติจุฬา ฯ  ณ โรงแรมปทุมวัน พริ้นเซส  เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและวางแผนพัฒนการดําเนินงานในอนาคต 
 

  ขอเชิญเขารับการอบรม 
  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  รวมกับสมาคมขาราชการพลเรือนแหง
ประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตรการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประจําป ๒๕๕๑”   ระหวาง
วันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  ณ หองศรีวรา  โรงแรมทาวนอินทาวน พัทยา จ.ชลบุรี  โดยเก็บ
คาลงทะเบียนคนละ ๒,๕๐๐ บาท    
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๓๘ – ๑๐๒๒๒๒ ตอ ๒๒๘๙ ตอ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 

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


