
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 
        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ อาคารพระมิ่งขวัญ               
การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดพธิีการส่งมอบงานคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ
ครุศาสตร์  คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบงาน 
 

       
 

                 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ส่งมอบงานให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ 
 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ได้กล่าวว่า   นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 1 ปี 9 เดือน  มีความตั้งใจที่
จะท างานอย่างดีที่สุดเพื่อให้คณะครุศาสตร์เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา และตระหนักดีว่าเป็นงานหนักเนื่องจากมี
เวลาปฏิบัติงานค่อนข้างน้อยในขณะที่มีภารกิจที่ต้องด าเนินงานมาก แต่เมื่อได้รับมอบต าแหน่งแล้ว คณบดีและคณะ
ผู้บริหารก็ได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจอย่างเต็มที่ ประกอบกับได้รับความร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงาน จนท าให้งานของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ “บ้านของเรา” ก้าวหน้าไปได้
อย่างเกินคาดและมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกินเป้าหมายที่ก าหนดโดยเฉพาะการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ที่อยู่ ในฐานนานาชาติจนได้รับค าชมเชยจากมหาวิทยาลัย จึงสามารถพิสูจน์ให้ประชาคมจุฬาฯ เห็นว่า                     
คณะครุศาสตร์มีศักยภาพ ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งคณาจารย์ปัจจุบันและคณาจารย์อาวุโสที่มาให้ข้อคิด 
บุคลากรทุกส่วนงาน สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ และสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง เชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหารชุดใหม่จะน าพาคณะครุศาสตร์ไปด้วยดี   

 

ฉบับพิเศษ       วันที่  29    กันยายน  พ.ศ.2557 

    พิธีส่งมอบงานคณบดีสมัยที่ 16 
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สรุปผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์รอบ 2 ปี 
(17 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2557) 

  

 
  

คณบดีคณะครุศาสตร์ (รศ. ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง) ได้รับมอบงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557                 
และได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารประกอบด้วยรองคณบดี (ผศ. ดร. สุรภี รุโจปการ รศ. ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ                
รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์ อ. ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล รศ. ดร. อาชัญญา รัตนอุบล อ. ชูวิทย์ ยุระยง ผศ. ดร. ชื่นชนก  
โควินท์ รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ และ ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ) ท าหน้าที่บริหารงานของคณะ ภาควิชา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ขณะรับต าแหน่งคณะครุศาสตร์จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 500 คน เป็นบุคลากรประจ า
ภาควิชาจ านวน 209 คน (สายวิชาการ 127 คน สายปฏิบัติการ 82 คน) บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ               
ฝ่ายประถม 128 คน (สายวิชาการ 95 คน สายปฏิบัติการ 33 คน) บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
163 คน (สายวิชาการ 120 คน สายปฏิบัติการ 43 คน) ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์มีจ านวน
บุคลากรเพ่ิมข้ึนเป็น 600 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

บุคลากรประจ าภาควิชา 250 คน (สายวิชาการ 126 คน สายปฏิบัติการ 124 คน)  
บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 156 คน (สายวิชาการ 92 คน สายปฏิบัติการ 64 คน)  
บุคลากรประจ าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 194 คน (สายวิชาการ 125 คน สายปฏิบัติการ 69 คน)  
เมื่อจ าแนกตามประเภทบุคลากร มีบุคลากรสายวิชาการสังกัดภาควิชา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

และฝ่ายมัธยม คิดเป็นร้อยละ 37, 27 และ 36 ตามล าดับ บุคลากรสายปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 48, 25 และ 27 
ตามล าดับ คณาจารย์เกือบทั้งหมดท่ีสังกัดภาควิชามีวุฒิปริญญาเอก ส่วนคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ทั้งสองแห่ง
ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท ในด้านนิสิต ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตใหม่รวมทั้งสิ้นจ านวน 710 คน จ าแนกเป็นนิสิต        
ในระดับปริญญาตรีจ านวน 376 คน ปริญญาโท 242 คน ปริญญาเอก 92 คน  
 ในช่วงเวลา 1 ปี 9 เดือน คณะผู้บริหารได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “บ้านของเรา”ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
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 1. ยุทธศาสตร์ก้าวไกล 
 ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 เป็นคณะที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
 1.1 งานหลักสูตรและวิชาการ 
 คณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร (10  สาขาวิชา) โดยมีการเปิดโปรแกรม
เกียรตินิยม (Honors Program) จ านวน 6 สาขาวิชา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 19 หลักสูตร ในจ านวนนี้เป็น
หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 11 หลักสูตร ช่วงที่ผ่านมาได้ด าเนินการดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต  
2) โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาขาดแคลน ไดเ้ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ 

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) (ป.โท)  โดยมีการบริหารหลักสูตรร่วมกับ 
คณะวิทยาศาสตร์ และได้รับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาแล้ว  

3) โครงการพัฒนาหลักสูตร “แนวใหม่” เริ่มเจรจากับคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเปิดหลักสูตรสองปริญญา  
(Double Degree) ในระดับปริญญาตรี (เน้นสาขาขาดแคลน) 

4) โครงการเปิดหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

5) โครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ให้เป็น 
ต้นแบบการผลิตครูสอนภาษาจีน และมีโครงการห้องเรียนต้นแบบในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  
ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม (อยู่ระหว่างการเจรจา) 

6) โครงการ SATIT CHULA ENGLISH PROGRAMME ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก 
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

 
1.2  งานสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 

ในช่วงปีบัญชี 2557 คณะครุศาสตร์ได้ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
เพ่ือสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมีตัวชี้วัด (KPIs) และเป้าหมาย
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด (KPIs) 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2557 
ผล 

ปีบัญชี 2557 
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา  
    3 เดือนขึ้นไป เพ่ิมข้ึนต่อป ี

คน 1 3 

จ านวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (inbound-outbound) คน 4 54 
จ านวนนิสิตต่างประเทศเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป คน 18 27 
จ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน (inbound-outbound) คน 15 20 
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การจ้างคณาจารย์ชาวต่างประเทศระยะสั้นและระยะยาว ช่วงปี 2556 มีการจ้างคณาจารย์ชาวต่างประเทศ

ระยะสั้นไม่ต่ ากว่า 3 เดือนจ านวน 1 คน คือ Prof. Ananda Kumar Palaniappan, Ph.D., Faculty of 
Education, University of Malaya ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
ในปี 2557 มีการจ้างคณาจารย์ชาวต่างประเทศดังนี้ 

- การจ้างระยะสั้น คือ Adjunct Prof. Jyrki Loima, Principal, Viikki Teacher Training School,  
University of Helsinki, Finland ปฏิบัติงานภาควิชาหลักสูตาและการสอน และเป็นที่ปรึกษา 
ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (มกราคม- พฤษภาคม 2557)  

- การจ้างระยะยาวเป็นเวลา 1 ปี คือ Prof. Phillip Hallinger, Ed.D., Director of the Asia Pacific  
Centre for Leadership and Change, Hong Kong Institute of Education ปฏิบัติงาน 
ที่สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา (กันยายน  
2557 – สิงหาคม 2558)  

ในช่วงต่อไปคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้อนุมัติการจ้างคณาจารย์ชาวต่างประเทศระยะสั้นอีก
จ านวน 2 ท่าน คือ 

- Adjunct Prof. Jyrki Loima, Principal, Viikki Teacher Training School, University of  
Helsinki,  Finland 

-    Prof. Emeritus Danny Wildemeersch, Ph.D., University of Leuven, Belgium ปฏิบัติงาน 
     ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต (มกราคม - พฤษภาคม 2558) 



 5 

1.3 งานวิรัชกิจ 

                
      การลงนามในสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กรต่างประเทศอย่างเป็นทางการ            

ในช่วงที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กร
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการดังนี้ 

- Gwangju National University of Education – เกาหลี (24 กันยายน 2556) 
- Hyogo University of Teacher Education – ญี่ปุ่น (28 กุมภาพันธ์ 2557) 
- Hokkaido University – ญี่ปุ่น (7 เมษายน 2557) 
- Korean Education Development Institute (KEDI) – เกาหลี (กันยายน 2557) 
- Worcester State University (กุมภาพันธ์ 2557) 
ส าหรับการให้ความร่วมมือและบริหารสัญญาความร่วมมือได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก UPI (Indonesia University of 

Education) ประเทศอินโดนีเซีย (23 เมษายน 2556) 
- Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ส่งนิสิตแลกเปลี่ยนมาฝึกสอนวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายมัธยม ระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตามโครงการ (TWINCLE) แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่าง Chiba University และคณะครุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- แลกเปลี่ยนนิสิต เพ่ือด าเนินการตามโครงการ ESD Campus Asia Project กับ Hokkaido 
University ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 2 ครั้ง คือ สิงหาคม 2556 และกันยายน 2557 ด าเนินการโดย
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีนิสิตเข้าร่วม
โครงการเป็นนิสิตไทย 10 คน นักศึกษาญี่ปุ่น 9 คน 

- Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น จะมีการส่งนิสิตและอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย
เข้าร่วมโครงการและบรรยาย และมีการรับอาจารย์มาท าวิจัยที่คณะครุศาสตร์ ระหว่าง 21 ตุลาคม – 
4 พฤศจิกายน 2557 

- แลกเปลี่ยนนิสิตเพ่ือการฝึกสอนและศึกษาศิลปวัฒนธรรมกับ Gwangju National  University of 
Education สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 22 – 28 กันยายน 2557 (นิสิตไทย 4 คน) และ 15 – 22 
ธันวาคม 2557 (นักศึกษาเกาหลี 4 คน) 

- University of Messey, New Zealand ให้ทุนนิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ไปท า
การวิจัย 6 เดือน 
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นอกจากนี้ในระดับภาควิชายังมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศอีก อาทิ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ร่วมมือกับ Lindenwood University, USA. โดย Professor Ryan Guffey, Ph.D. มอบทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนให้
นิสิตภาควิชาฯ และสาขาวิชาที่สนใจไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจ านวนภาคการศึกษาละ 8 ทุน (ปริญญาโท 4 ปริญญา
เอก 4) และได้ริเริ่มก่อตั้ง The University of the Third Age (U3A) Thailand เป็นครั้งแรก 

1.4 การจัดการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

นอกจากการบรรยายพิเศษของวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นระยะแล้ว ในปี พ.ศ. 2556               
คณะครุศาสตร์ไดจ้ัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ คือ 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: 
ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า และ UNESCO ประกาศเฉลิมพระเกียรติให้เป็นบุคคลส าคัญของโลก และเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนาครุศาสตร์ จุฬาฯ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม 

- การจัดเสวนา เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทย (22 มกราคม 2556) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้น าการเสวนา 

- การบรรยายเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย” โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- “Computing MATTERS; Towards on International Partnership to Pronate Inquiry-Based 
Science Education Enhanced by Computational Thinking” 14 – 15 พฤษภาคม 2556 โดย
ความร่วมมือกับ University of Houston-Downtown, Shodor Education Foundation, Inc. 
และ National Computational Science Institute 
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- โครงการพัฒนาภาวะผู้น าของนักการศึกษา บรรยายเรื่อง “ครุศึกษาเพ่ืออนาคต” โดย Prof. Hannele 
Niemi สาขาวิชาการศึกษา คณะพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์                   
และประธานเครือข่ายโครงการความร่วมมือวิจัยการเรียนรู้ (CICERO Learning Network) โดยคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย                
จัดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

- การบรรยายสาธารณะ เรื่อง “การคัดเลือกและการจัดการคุณภาพของนักการครุศึกษา (Teacher 
Educators) กรณีศึกษาของประเทศฟินแลนด์” โดย Prof. Hannele Niemi วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
- The 6th Annual Congress for Teacher Professional Development “EDUCA 2013 : Strong 

Performers and Successful Reformers” ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ IMPACT เมืองทอง
ธานี จัดร่วมกับ สพฐ. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ฯ และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) 
 

ในปี พ.ศ. 2557 ได้จัดการประชุมวิชาการ ดังนี้ 
- การประชุมเรื่อง “Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International 

Settings” คณะครุศาสตร์จัดร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (15-17 มกราคม 2557)  
- Adjunct Prof. Jyrki Loima จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Teaching, Learning and Quality”            

โดยคณะครุศาสตร์จัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ (8-9 เมษายน 2557) 
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- Prof. Dr. Hunnele Neimi บรรยายสาธารณะเรื่อง “Freedom and Responsibility in Finnish 
Teacher Education” : Enhancement – Led Evaluation โดยคณะครุศาสตร์จัดร่วมกับศึกษา
ฟอรั่มและสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16) (4 สิงหาคม 2557) และจัดโครงการ Teacher Education for the Future 
:Teacher Education Leadership Program (5 - 9 สิงหาคม 2557) กับโครงการ Enhancement 
– Led Evaluation in Thailand ร่วมกับ ศึกษาฟอรั่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (14 สิงหาคม 2557)  

- การประชุมเรื่อง “National Launch of the 2013/4 EFA Global Monitoring Report (GMR) 
Teaching and Learning: Achieving Quality for All” คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ UNESCO 
และกระทรวงศึกษาธิการ (18 กันยายน 2557) 
 

ส่วนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตได้ริเริ่มจัดการประชุมนานาชาติ “1st International Conference on 
Lifelong Learning for All 2013: Sustainable Practices toward Lifelong Learning Society” จัด (18-19 
กรกฎาคม 2556) และ “2nd International Conference on Lifelong Learning for All 2014: “Knowledge 
Creation for Lifelong Learning Community Mobilization” (11-12 กันยายน 2557) 

 
นอกจากนี้ยังได้เจรจาตกลงจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติในระดับคณะอีก 2 ครั้งคือ 
- The 7th Annual Congress for Teacher Professional Development, “EDUCA 2014: 

Assessment for Learning, Wrong Questions Never yield right answers” Co-Hosted by 
Faculty of Education, Chulalongkorn University, Office of the Basic Education 
Commission, PICO, Thailand, The Association of Science and Technology Education, 
IMPACT Forum, Muangthong Thani, Nontaburi, Thailand. (15-17 October, 2014) 

- Thailand’s Educational Leader Symposium 2014 “Step toward Success in Educational 
Institute Management of the 21st Century” Hosted by Aksorn Education Co., Ltd. Co-
Hosted by Faculty of Education, Chulalongkorn University, IMPACT Forum, 
Muangthong Thani, Nontaburi, Thailand. (26-27 November, 2014) 

 
ส่วนในระดับภาควิชาจะมีการจัดประชุมนานาชาติ The East Asia Forum for Adult Education (EAFAE) 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในเดือนมกราคม 2558 
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1.5 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ 
นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 มีคณาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการและได้รับการแต่งตั้งดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม 

ยื่นขอ ได้รับแต่งตั้ง ยื่นขอ ได้รับ
แต่งตั้ง 

ยื่นขอ ได้รับแต่งตั้ง ยื่นขอ ได้รับแต่งตั้ง 

2556 - 1  
(รอโปรดเกล้า) 

- 1 4 2 4 3 

2557 1 - - 2 6 4 7 6 
รวม 1 1  

(รอโปรดเกล้า) 
- 3 10 6 11 9 

 
ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนโดย 

- จัดตั้งหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์  
(รศ. ดร.อวยพร เรืองตระกูล - หัวหน้าหน่วย) 

- จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษา คือ ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช รศ.ดร. 
สมพงษ์ จิตระดับ และ รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์  

-    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของการท าวิจัยทางการศึกษา” ครั้งที่ 1, 2  
 และ 3  โดย ศ. กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 
 

1.6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในฐานะภาษาสากล การอบรมภาษาเขมร

เบื้องต้นในฐานะภาษาอาเซียน การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา การศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ เช่น สหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ และไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสรรถนะการเป็น          
พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  ในการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาการชีพคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ” ระยะที่ 1 จัดที่คณะ           
ครุศาสตร์ (26 – 30 สิงหาคม 2556) และระยะที่ 2 สนับสนุนทุนให้คณาจารย์ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ 
ประเทศ ฟินแลนด์ (20 – 25 ตุลาคม 2556) รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู
และการนิเทศการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ (4 สิงหาคม 2557) ส าหรับในส่วนนิสิตได้ให้การสนับสนุนส านักงาน
กิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์จัดการศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และศึกษาแนวทางจัดตั้งหน่วยงานดูแลนิสิตต่างชาติที่มาศึกษาในคณะครุศาสตร์ 
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1.7 การได้รับรางวัลของอาจารย์และนิสิต 
ส าหรับข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านจ านวนรางวัลในระดับชาติและนานาชาติของนิสิต คณาจารย์ และ

บุคลากรในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ /ปี  ที่คณะครุศาสตร์ตกลงกับมหาวิทยาลัยในปีบัญชี 
2557 ผลปรากฏว่าคณะครุศาสตร์มีผลงานเกินเป้าหมาย ดังนี้ 

รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ปีบัญชี 
2557 

ผล 
ปีบัญชี 
2557 

จ านวนรางวัลของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านวิชาการ กีฬา คุณธรรม จริยธรรมและ
อ่ืนๆ ในปีงบฯ 2557 

รางวัล 58 61 

จ านวนรางวัลของคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ 
ในปีงบฯ 2557 

รางวัล 9 11 

นอกจากนี้  ในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในปี พ.ศ. 2560                      
คณะครุศาสตร์ได้เสนอโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษ 
ที่ 2 ช่วงที่ 1 ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณา 2 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
นิทรรศสถาน และโครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางครุศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

 
2. ยุทธศาสตร์ก้าวไกล 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านวิจัย 
คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็น

เลิศด้านการวิจัย (Research Excellence) โดยมีผลการด าเนินงานใน ระดับดีมาก สรุปได้ดังนี้ 
 

 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปีบัญชี 
2557 

ผล 
ปีบัญชี 
2557 

ร้อยละ +/- 
(%) 

จ านวนดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 13 18 (+1) 
โท 3  
เอก1  

  

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  ISI/SCOPUS, 
PubMed และTCI 

 32 76 237.50% 138% 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS 

 3 36 1,200% 1100% 
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ร้อยละ paper ที่ตีพิมพ์ซึ่งมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

เรื่อง  8  -   

จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ(citation/paper) 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ในรอบ 5 ปี 

ครั้ง/
เรื่อง 

0.80 0.50   

จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ล้าน
บาท 

60 120.3   

 
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยมีผลงานดีเยี่ยม  ในด้าน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่บรรลุเป้าหมายเกินกว่าเป้าจ านวนสูงมาก และสามารถหา
แหล่งทุนวิจัยภายนอกได้เกินกว่าเป้าหมาย แต่คณะครุศาสตร์ยังมีปัญหาด้านบทความที่ตีพิมพ์ซึ่งมีความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
(citation/paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS ในรอบ 5 ปี คณะครุศาสตร์จึงได้มีโครงการดังนี้ 

 

2.1 โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร์มีแผนการปรับปรุงวารสารทางวิชาการให้เข้าไปสู่ฐานข้อมูลในระดับสูงขึ้น เพ่ือให้ทันกับมติ

ของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ผ่อนผันการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐาน TCI 1 ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีแผนการปรับวารสารครุศาสตร์ จาก TCI 2 เป็น TCI 1 (สกอ. จะมีการประเมินต้นปี 
2558) ส่วน OJED มีโครงการปรับเข้าฐาน TCI 

ส าหรับวารสารวิธีวิทยาการวิจัย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาจะด าเนินการปรับจาก TCI 1 เป็น 
SCOPUS/ISI นอกจากนี้สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา
โดยความร่วมมือของ Prof. Phillip Hallinger, Ed.D. จึงมีโครงการจัดท าวารสารวิชาการ 2 ฉบับ เป็นวารสารราย 
6 เดือน ก าหนดออกปีละ 2 เล่ม ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม เริ่มฉบับแรกเดือนมกราคม 2558 จัดพิมพ์ครั้งละ 
1,000 เล่ม และมีการจัดท าเป็นฉบับ Online ด้วย ได้แก่ 

- วารสารระดับชาติเป็นฉบับภาษาไทย ชื่อ “วารสารวิชาการภาวะผู้น าและบริหารการศึกษา”  
- วารสารระดับนานาชาติเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อ “The Asia Pacific Journal of Educational 

Management and Leadership” 
 

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
1)  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ / ผลงานวิชาการ” ครั้งที่ 

1 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย” โดยรองอธิการบดี                  
(ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน) และ เรื่อง “Citation, ฐานข้อมูล ISI/SCOPUS : ผลงานวิจัย ผลกระทบและเทคนิควิธีการ” 
โดยผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา) 
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2) การอภิปราย เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัยทางครุศาสตร์” (1 กรกฎาคม 2557)                      
โดยรองอธิการบดี (ศ.นสพ.ดร.มงคล  เตชะก าพุ) คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ศ.นพ.สุรศักดิ์  ฐานี
พานิชสกุล)  ศ.ดร.กฤษณะ  เนียมมณี ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ ศ.ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม รศ.ดร.กิ่งกาญจน์           
เทพกาญจนา 

3)  โครงการประชุมปฏิบัติการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ครั้งที่ 1 “Strategies to Get Published in Top Internationally Recognized Journals” (28 

พฤษภาคม 2556) โดย Prof. Dr. Gerald W. Fry, Assoc. Prof Dr. Fred Finley, University of Minnesota  
ครั้งที่ 2  “Writing and Publishing  in High Impact Journal” (26 กรกฎาคม 2556) โดย Prof. John 

A.Henschke, Lindenwood University, USA. 
ครั้งที่ 3  “Writing and Publishing  in High Impact Journal”   โดย Prof. Richard Cameron จาก 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ระยะที่ 1 (7 – 17 กรกฎาคม 2557) ระยะที่ 2 (10 กันยายน - 14 
ตุลาคม 2557) 

นอกจากนี้ยังโครงการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย (Research Clinic) จัด 10 ครั้ง  (กรกฎาคม – กันยายน 
2557) อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 52 คน และฝ่ายวิจัยยังได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมเป็นศูนย์ที่ 10 คือ               
ศูนย์ประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ (Systems Assessment Research and Development : SARD) โดยได้
ด าเนินโครงการวิจัยหลายเรื่องรวมทั้งงานวิจัยภายใต้สัญญาความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ลงนามเม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

 
3. ยุทธศาสตร์ยกย่อง 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก 
นิสิตคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจ านวน 61 รางวัลในปีบัญชี 2557 ทั้งรางวัล

ด้านวิทยานิพนธ์ รางวัลเยาวชนดีเด่น รางวัลด้านดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังมีโครงการ
พัฒนาบัณฑิตครุศาสตร์ในอุดมคติ โดยได้จัดโครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือ
พัฒนาจิตและเจริญปัญญา โครงการครุจิตอาสา และโครงการสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
โครงการเผยแพร่ผลงานนิสิตสู่สังคมผ่านครุศาสตร์คอนเสิร์ต ดนตรีเที่ยงวัน และนิทรรศการผลงานศิลปะ 

 
4. ยุทธศาสตร์คล่องตัวและม่ันคง 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 4 เป็นคณะที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว  กระชับ รวดเร็วและมีเสถียรภาพทาง

การเงิน 
ในปีงบประมาณ 2556 คณะครุศาสตร์มีงบประมาณจากงบแผ่นดินและงบรายได้ 448,749,196 บาทเมื่อ

ถึงปีงบประมาณ 2557 มีงบประมาณจากงบแผ่นดินและงบรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 562,745,631 บาท ปัจจุบันมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยได้ด าเนินโครงการไปแล้วหลายด้าน ที่ส าคัญคือ 

- โครงการพัฒนาฐานข้อมูล (Karu-Database) ระยะที่ 1 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรฐานข้อมูลนิสิต 
- โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี มีโครงการพัฒนา “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานในประเทศ” เปลี่ยนแปลงวิธีการน าเสนองบการเงิน จากตารางเป็นกราฟและแผนภูมิ  
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ในมิติต่างๆ และปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งการโอนเงิน จากเดิมใช้กระดาษเป็นโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- การน าร่องลดการใช้กระดาษ (Less Paper) เพ่ือทดแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เดิมที่
ท างานอยู่บนระบบ Lotus Notes 

โครงการเบิกจ่าย Online ของงานการเงินและบัญชีได้รับความสนใจจากภายนอกโดยมีผู้ส่งบันทึกขอ 
เข้ามาศึกษาดูงาน คือ 

1)  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556) 
2)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) 
 

5. ยุทธศาสตร์เกื้อกูล 
ผลสัมฤทธิ์ที ่5 เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะครุศาสตร์มีโครงการจัดสรรทุนให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาโดยในปี 2557 

จัดสรรทุน 163 ทุน เป็นเงิน 1,811,300 บาท ในด้านบุคลากร มีโครงการสวัสดิการส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
และได้ริเริ่มโครงการตลาดนัดชมรมบุคลากร เป็นโครงการใหม่ เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ส าหรับ
การบริการชุมชนคณะครุศาสตร์ร่วมกับส านักงานกรุงเทพมหานคร เปิดห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ “บ้านจิรายุ-                 
พูนทรัพย์” (วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556) รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลตาลเดี่ยว 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการภายใต้โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง 3 โครงการ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ต าบลช าพักแพว อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและมัธยม 

2) โครงการชุดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ : คณะครุศาสตร์ร่วมกับสหสาขาวิชาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : โครงการน าร่องร่วมมือกับคณะจิตวิทยา                
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรและการเกษตร 

3) โครงการ “รักสถาบัน รักสระบุรี รักพ้ืนที่ รักประชาคม” : โครงการน าร่อง อ าเภอแก่งคอย สระบุร ี
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นอกจากนี้ยังมโีครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและชุมชน (ครูต้นแบบ) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ร่วมมือกับหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 โครงการอบรมนักเรียนทุนพระราชทาน รวมทั้งมโีครงการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้คณบดีได้เดินทางไปมอบโล่แก่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา คือ วัดพุทธวรารามใน
นครเดนเวอร์ โดยเฉพาะวัดไทยลอสแอนเจงลิส ซึ่งได้ด าเนินงานร่วมกับคณะครุศาสตร์มาแล้วเป็นเวลานานถึง 30 ปี 

อีกประการหนึ่ง คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยด าเนิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้เริ่มรายการโทรทัศน์ Teachers as Learners:                  
ครูต้นแบบการเรียนรู้ ซึ่งคณะครุศาสตร์ร่วมมือกับบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ออกอากาศช่อง Bright 
TV ช่อง 20 เริ่มรายการวันที่ 2 มิถุนายน 2557 หลังทดลองออกอากาศตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 รวมทั้งได้เปิด 
facebook และ website คือ www.teachersaslearners.com 

 
6. ยุทธศาสตร์เป็นสุข 
ผลสัมฤทธิ์ที่ 6 เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                                           

 

 

 

 

          6.1  โครงการสุขภาพดี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเมื่อวันที่ 5–6กันยายน 2556 และ 4 – 5 
กันยายน 2557 เปิด “ลานกีฬา” ออกก าลังกาย จัดวันกีฬาครุศาสตร์  (25 มกราคม 2555, 25 มกราคม 2556) 

6.2 โครงการพัฒนากายภาพและความปลอดภัย ปรับปรุงกายภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมี
งานปรับปรุงอาคาร สถานที่ ซึ่งได้ปรับพื้นที่ชั้น 7 และ 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เพ่ือเป็นห้องพักอาจารย์ 
ท าทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 2 และ 3 ที่บริเวณชั้น 6 ปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 3 และ 4 ด้านตะวันตกของอาคารพระมิ่ง
ขวัญฯ  เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ ปรับปรุงทางเข้า – ออก ห้องอาหาร ด้านสนาม QR CODE  ปรับปรุงอาคาร 
4 เป็นอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปรับปรุงโรงเก็บขยะ ส่วนงานภูมิทัศน์ ได้ปรับปรุงด้านข้างอาคาร 3              
เป็นสวนหย่อม ปรับปรุงสระน้ าแผนที่ประเทศไทย ปรับปรุงสวนริมถนนพญาไท และปรับปรุงลานไทรเพ่ือรองรับ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ปรับปรุงลานจอดรถ โดยปรับพ้ืนผิวเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม ตีเส้นจราจรเพ่ือก าหนดจุดจอด
รถให้เป็นระเบียบและชัดเจน และท าระบบควบคุมลานจอดรถด้วนแขนกั้นอัตโนมัติ  ส าหรับงานความปลอดภัย               
ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด 40 ตัวรอบคณะ และจัดโครงการซ้อมหนีไฟและดับเพลิง นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงโรงอาหาร
คณะครุศาสตร์  รวมทั้งเพ่ิมเติมหน่วยงานและร้านค้า คือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านทรูคอฟฟ่ี 

 
 
 

http://www.teachersaslearners.com/
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โครงการส าคัญอีกโครงการหนึ่งคือ การมอบรูปปั้นศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
ซึ่งสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์โดยนายกสมาคมฯ (อ. ดร. ชัยธวัชว์ ไทยง) ได้มอบให้คณะครุศาสตร์เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเกิดครบรอบ 103 ปี ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปฐมปูชะนียาจารย์            
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณบดีคณะครุศาสตร์ท่านแรก 

6.3 โครงการพัฒนาด้านจิตใจ นอกจากโครงการตักบาตรวันพุธ มีโครงการส าคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ 
การจัดสร้างพระพฤหัสบดีเพ่ือความเป็นสิริมงคลและเป็นที่เคารพบูชาของชาวครุศาสตร์ทุกคน โดยพระพฤหัสบดี
องค์นี้ออกแบบและปั้นโดย ศาสตราภิชาน สัญญา วงศ์อร่าม สนับสนุนทุนในการจัดสร้างโดยคณบดี (รศ. ดร. ชนิตา 
รักษ์พลเมือง) และท าพิธีอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนน ามา
ประดิษฐานชั่วคราวที่ห้องพระเทพบรรณรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 

                             

 

 

 

 

 
 
 

   

                    

 

 

                                      การจัดสร้างพระพฤหัสบดี 
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นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังได้เข้าร่วมโครงการการบรรยายธรรมะในโครงการ 85 พรรษา มหาราชา 80 
พรรษา มหาราชินีฯ โดยกลุ่มเพ่ือชีวิตดีงาม ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ระหว่างวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ ถึง 2 พฤษภาคม 2556 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 86 พรรษา 3-5 พฤษภาคม 2556 ณ ต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี นอกจากนีค้ณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
คณะครุศาสตร์ทอดกฐิน ณ วัดเขาไก่แจ้ และมอบหนังสือเรียนให้โรงเรียนวัดไก่แจ้ จั งหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2556 ส่วนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  

ที่กล่าวมานี้เกือบทั้งหมดเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นและด า เนินการในช่วงที่คณะผู้บริหารน าโดยคณบดี               
(รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง)  รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีได้ด ารงต าแหน่งระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 30 
กันยายน 2557 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานนัก แต่ทุกคนได้ทุ่มเทก าลังกายก าลังใจปฏิบัติงานให้คณะครุศาสตร์อย่าง
เต็มที่เพ่ือให้คณะครุศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาคมครุศาสตร์
ในระดับชาติและนานาชาติงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงอย่างดี    

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร 
ตลอดจนนิสิตทุกคนทีไ่ด้ให้ความร่วมมือแก่คณะผู้บริหารมาตลอดเวลา 1 ปี 9 เดือน 

 

                 

                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีส่งมอบงาน 
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นอกจากนี้ ยังได้จัดท าร่าง ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ
ส าหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และภาควิชาที่สังกัด 
พ.ศ. 2557 และเกณฑ์การให้รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น พ.ศ.2557  ซึ่งผ่านการพิจารณาใน
ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ จ านวน 3 ครั้ง   มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 
1) ร่าง ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณส าหรับข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และภาควิชาที่สังกัด พ.ศ. 2557   
ประกอบด้วย   
 เกณฑ์การพิจารณา  
   (1)  เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
  (2)  เป็นผลงานวิจัยที่อ้างอิงว่าเป็นผลงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก และ/หรืออาจจะมี
สถาบันอื่นร่วมด้วยก็ได้ โดยต้องปรากฏชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัดเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   (3) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน โดยผู้ขอรับการ
สนับสนุนเป็นผู้เขียนล าดับที่ 1 (First Author) และผู้เขียนที่รับผิดชอบ (Corresponding Author)  
   (4) เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Institute for Science Information 
(ISI) หรือฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor (IF)  
   (5) เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ไม่มีค่า Impact Factor (IF)  
  (6) เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai 
Journal Citation Index Center (TCI) กลุ่มท่ี 1 
   (7) กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS ตามข้อ 4 และ 5 ที่มีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมเขียนงานวิจัยด้วยจะได้รับเงินสมนาคุณเพ่ิม 
   (8) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่และบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับใน
วารสารนั้นๆ ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
   (9) กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ต้องมีศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นจากภายนอกองค์กรเป็นผู้จัดพิมพ์วารสารซึ่งต้องมีส่วนหนึ่งจากต่างประเทศ 
   (10)  มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) เป็นชาวต่างประเทศส่วนหนึ่ง 
   (11)  มีบทความที่ตีพิมพ์จากหลากหลายประเทศหรือเป็นวารสารที่มีรายชื่อที่เป็นที่ยอมรับของ
สาขาวิชานั้นๆ มาเป็นเวลานาน รวมถึงการพิมพ์เผยแพร่เป็นฉบับเสริม (Supplementary) ของวารสารนั้นๆ หรือ 
   (12)  เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติ (International Proceeding) ที่มีบรรณาธิการและการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

       (13)  เป็นวารสารที่ไม่อยู่ใน Scholarly Open Access, Beall’s list of predatory open-access 
 publishers ที่ประกาศล่าสุดที่เว็บไซต์ http://Scholarlyoa.com/publishers 
 
 
 

http://scholarlyoa.com/publishers
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 คุณสมบัติของผู้รับเงินสมนาคุณ 
   (1)   เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็น First Author หรือ Corresponding Author ของผลงานตีพิมพ์ กรณีที่ทั้งผู้เขียน              
ชื่อแรกและผู้เขียนที่รับผิดชอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อ 5.1 จะให้การสนับสนุนแก่ผู้เขียนชื่อแรกแต่หากผู้เขียน            
ที่รับผิดชอบมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนแทนจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อแรกด้วย 
    (3)  เป็นเจ้าของผลงานที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นแบบฟอร์มขอรับเงิน
สนับสนุนมายังงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 คุณสมบัติทางภาควิชาที่รับเงินสมนาคุณเป็นภาควิชาที่ผู้รับเงินสมนาคุณสังกัดอยู่ 
 ประเภทผลงานวิจัย 
   (1) บทความวิจัย (Research article/review article) 
   (2) บทความสื่อสารด้านวิจัยแบบสั้น (Short communication) 
 
  อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ 
          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนเงินค่าสมนาคุณส าหรับข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และภาควิชาที่สังกัด โดยจะจ่ายในอัตรา 
ดังนี้ 
   (1)  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
     (1.1)  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Institute for Science 
Information (ISI) หรือฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor (IF) บทความละ 50,000.00 บาท 
     (1.2)  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่ไม่มีค่า Impact 
Factor (IF) บทความละ 40,000.00 บาท 
     (1.3) วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) กลุม่ที่ 1 บทความละ 10,000.00 บาท 
     (1.4) กรณีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 
ISI หรือ SCOPUS ตามข้อ 4 และ 5 ที่มีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมเขียนงานวิจัยด้วย จะได้รับเงินสมนาคุณเพ่ิม 
บทความละ 20,000.00 บาท 
   (2)  ภาควิชาที่สังกัด 
   สนับสนุนภาควิชาที่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับเงินสมนาคุณสังกัดอยู่ 
ครั้งละ 20,000.00 บาท 
    ทั้งนี้ผู้ที่ขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์บทความวิจัย จะขอได้ไม่เกิน 3 บทความ/ปี  
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  เงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณ 
    (1)  ผู้รับเงินสมนาคุณต้องส่งจดหมายตอบรับการตีพิมพ์จากวารสาร หรือ Manuscript ที่จะ
ตีพิมพ์มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  
    (2)  เมื่อได้รับการตีพิมพ์แล้ว ขอให้ส่งส าเนาบทความ (Reprint) จ านวน 4 ชุด พร้อมเอกสาร
ล่าสุดที่แสดงว่าวารสารที่ตีพิมพ์มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI (SCI/SSCI/HCI) หรือฐานข้อมูล SCOPUS มายัง
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2)  ร่าง ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเกณฑ์การให้รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์
ดีเด่น พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 
 หลักเกณฑ์การพิจาณาและการให้รางวัล เป็นดังนี้ 
 1)  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  1.1)  ด้านผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
   1.1.1)  ด้านผลงานวิจัย 
    ก. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่จะแสดงความคิดริเริ่มและมีศักยภาพที่จะพัฒนาทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
                             ข. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
และได้รับการอ้างอิงสูง 
    ค. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเยี่ยมที่มีการเผยแพร่และถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศท่ีเป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการอ้างอิง 
   ง. เป็นผลงานวิจัยที่ท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่หรือหากท าในต่างประเทศต้องเป็น
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  
    จ. เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับรางวัล  
  1.2) ด้านผลงานสร้างสรรค์ 
    ก. เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีการแสดงหรือเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ และ/
หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
    ข. เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีบทวิเคราะห์หรือสังเคราะห์องค์ความรู้ และมีผู้เชี่ยวชาญ         
ในศาสตร์นั้นๆ รับรอง     
    ค. เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงที่จะแสดงความคิดริเริ่ม การบุกเบิกองค์ความรู้ 
และ/หรือนวัตศิลป์ในศาสตร์และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
    ง. เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมที่มีการเผยแพร่และถูกน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศที่เป็นรูปธรรมหรือได้รับการอ้างอิง 
    จ. เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้ขอรับรางวัล 
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  1.3) ด้านบุคคล 
    ก. เป็นบุคลากรประจ าของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานใน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีที่พิจารณารางวัล 
    ข. เป็นผู้อุทิศตนให้กับการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ 
    ค. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักวิจัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับและ
ยกย่องในวงวิชาการสมควรเป็นแบบอย่างกับนักวิจัยอื่น    
 
        การให้เงินรางวัล 
  รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลละ 10,000.00 บาท พร้อม
เกียรติบัตร 
 
                                    ..................................................................... 


