
 
 
 
 

  
 
                                     

 
 
 
 
 

    
  “หกทศวรรษครุศาสตร์ก้อง  เกรียงไกร 

                              แพร้วพ่างเพ็ญอ าไพ  แจ่มฟ้า” 
 
 
       
 
 
 
ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต (กนค.) ที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม  ในงานลอยกระทงจุฬาฯ ปีการศึกษา 2557 “คืนวันเพ็ญ เล่นร าวง 
ลอยกระทง ลอยกับเธอ”   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งกระทงดังกล่าวมีแนวคิด ดังนี้   
 “หกทศวรรษครุศาสตร์ก้อง  เกรียงไกร” สะท้อนบทบาทของคณะครุศาสตร์ในทศวรรษที่ 6 ผ่าน
พญานาคและนกยูง ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา “พญานาค” คือ สัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์ ที่คอยค้ าจุนคุณงาม
ความดี ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติดีเหมือนดังคณะครุศาสตร์ที่สร้างครูเพื่อเป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมที่ดีงาม ท าให้ศิษย์
มีคุณธรรมที่มั่นคง “นกยูง” ประดุจดั่งสัญลักษณ์แห่งศิลปะความงาม เปรียบดั่งครูที่เป็นต้นแบบแห่งคุณธรรมและ 
มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งการที่พญานาคและนกยูงจะเคียงคู่กันได้อย่างสง่างาม ต้องอาศัย
รากฐานที่มั่นคง ดังกลีบดอกบัวประดิษฐ์ทั้ง 60 กลีบในส่วนฐาน จึงสื่อถึงความรู้คู่คุณธรรมที่คณะครุศาสตร์บ่มเพาะ
ให้แก่นิสิตมากว่า 60 ปี  
 “แพร้วพ่างเพ็ญอ าไพ  แจ่มฟ้า” สื่อถึง “ประเพณีลอยกระทง” ใน “คืนวันเพ็ญ” เดือนสิบสอง ถ่ายทอด
ผ่าน “พญานาค” ซึ่งความเชื่อของคนไทยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ า สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน
กับสายน้ ามาตั้งแต่อดีต ส าหรับ “นกยูง” เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความสุข เมื่อใช้โทนสีชมพูในการประดิษฐ์
จึงสื่อถึงความรัก ความสามัคคีของชาวจุฬาฯ ที่ร่วมกันจัดงานลอยกระทงขึ้นมาเพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 

ฉบับที่ 41/2557 วันจันทร์ที่  17 พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 

                  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม  
 



 2 

 
 

  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงาน 3 ศูนย์ฯ  
 

          
  
 
 
 
 
 

ร่วมกันก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ก ากับติดตามการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบาย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาคมฯ ในการปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ จะย้ายส านักงานจากชั้น 5 อาคา รประชุมสุข 
อาชวอ ารุง ซึ่งจะปรับปรุงเป็นห้องเรียนมาอยู่ที่ส านักงานชั่วคราว ชั้น 1 อาคาร 4 โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ทดสอบฯ ซึ่งเหลืออยู่ 1 คน คือ นางสาววรนุช  มงคลบุตร จะมาร่วมท างานกับทีมงานวิจัยและบริการวิชาการ          
ที่ส านักงานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง โดยศูนย์ทดสอบฯ จะปรับพันธกิจในการ
ให้บริการทางการทดสอบและประเมินผลแก่ประชาคมครุศาสตร์ให้หลากหลายด้าน นอกเหนือจากการจัดสอบ 
GREAT-R การบริการการทดสอบเพ่ือการคัดเลือกบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย และบริการตรวจ
กระดาษค าตอบ ได้แก่ 

1) การบริการวิเคราะห์ข้อสอบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อสอบ แบบสอบ 
2) เป็นศูนย์รวมแบบทดสอบมาตรฐานทางการศึกษาและจิตวิทยาในระดับสากลให้ประชมคมศึกษา 
3) เป็นศูนย์รวมเครื่องมือวิจัยจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานศึกษาเครื่องมือของนิสิตดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ประชาคมครุศาสตร์ ศึกษาและ/หรือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
และการทดสอบ 

4) เป็นศูนย์รวมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการวัดและประเมินผล ให้ประชาคมครุศาสตร์มาศึกษาและ
ใช้งาน 

5) ในโอกาสต่อไปจะพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการทางการทดสอบ เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบ 
Computerized Adaptive Testing (CAT), Computer-based Testing, Internet-based Testing และ
ห้องปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบส าหรับนิสิตทุกระดับ รวมทั้งจัดแสดงเทคโนโลยีทางการทดสอบด้านต่างๆ ให้
ประชาคมครุศาสตร์และผู้สนใจภายนอกเข้ามาศึกษา 

“คณะกรรมการบริหารศูนย์ทดสอบฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารโดยต าแหน่ง
พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้ศูนย์ทดสอบฯ เป็นที่พึ่งทางการทดสอบและวิจัยให้กับ
ประชาคม ครุศาสตร์อย่างสมบูรณ์ต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช กล่าว 

                   ด้านการบริหาร 
 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) แจ้งว่า ตามนโยบาย
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) ต้องการให้การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการของคณะครุศาสตร์ทุกศูนย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
การบริการให้กับประชาคมครุศาสตร์อย่างเต็มที่ จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการของคณะครุศาสตร์ ทั้ง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาและศูนย์ทดสอบและ
ประเมิน   เพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ ให้อยู่ในรูปคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
ที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารคณะโดยต าแหน่ง 
ร่วมกัน 

ผ 
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  ประธานชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร ์เน้นครอบครัวครุศาสตร์ที่แข็งแกร่งด้วยรากที่มั่นคง 
            
 
 
            
 
 
 
 
อย่างเป็นกันเอง แหล่งแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นทางการ   และที่ส าคัญคือสนับสนุนให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรม
ครอบครัวครุศาสตร์จากรุ่นพ่ีๆ ซึ่งรวมถึงพ่ีๆ ที่เกษียณอายุราชการหรือการท างานไปแล้ว กับอาจารย์รุ่นน้องๆ 
เพ่ือให้ความเป็นครอบครัวครุศาสตร์ที่แข็งแกร่งด้วยรากที่มั่นคง  

ชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรทางสังคม ที่ไม่เป็นส่วนราชการ เป็นแหล่งจัดกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน เดิมชมรมอาจารย์มีห้องของชมรม อยู่ที่
อาคาร 2 ชั้นล่าง ระหว่างสวนป่า และโรงอาหารเดิม แต่เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รื้ออาคาร 2 เพ่ือสร้างอาคาร
พระม่ิงขวัญการศึกษาไทย ห้องชมรมอาจารย์เดิมจึงถูกรื้อออกไป ท าให้กิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ร้างราห่างหายไป
พักหนึ่ง รวมถึงไม่ได้มีการสรรหาประธานชมรมอาจารย์แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ ซึ่งเกษียณอายุ
การท างานตั้งแต่ปี 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    ขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีห้องชมรมอาจารย์ขึ้นใหม่ทดแทนห้องเดิม ตั้งอยู่ชั้นล่างอาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย ตรงข้ามกับโรงอาหารคณะครุศาสตร์ และได้มีการสรรหาประธานชมรมอาจารย์คนใหม่ เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภี รุโจปการ  ได้รับต าแหน่งประธานชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์  
 

    ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ 
ในโอกาสด ารงต าแหน่งประธานชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2557 มีวาระ 2 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี  รุโจปการ  ในฐานะประธานชมรมอาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์  มีนโยบายหลักๆ ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ภาควิชา
ต่างๆ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม โดยจะสร้างเสริมบรรยากาศห้อง
ชมรมอาจารย์ให้เป็นแหล่งสังสรรค์ แหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ 
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  ขอแสดงความยินดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
  ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารย์ประจ า  แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2557 
 ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา  และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์   ได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  ต่อมา รองศาสตราจารย์ 
ดร.เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา   ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557  และ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2557   จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ าว่างลง  ซึ่งวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ ายังคงอยู่ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  
ในการนี้  จึงก าหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการฯ ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นคณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย 

คณาจารย์สามารถส ารวจรายชื่อที่ป้ายประกาศ บริเวณชั้นล่างโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2557  เป็นต้นไป   
 
 
 
 

     เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2557  ณ สถาบันภาษา     
คณบดี     (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) มอบ
ปัจจัยร่ วมสมทบเ พ่ือน า ไปมอบมูลนิ ธิ พระดาบสแก่
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลพร  
หิรัญบูรณะ)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันภาษา 

 

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ณ สนามหน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7    
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) และรองคณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)  มอบแจกันดอกไม้แก่ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์)  และรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ 
กฤษณ์เพ็ชร์  ในโอกาสครบรอบ 15 ปีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับการเลือกตั้งหรือผู้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  
 ผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งหรือผู้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1  

และเป็นคณาจารย์ประจ าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปี  นับถึงวันเลือกตั้งรอบที่หนึ่ง (วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2557)  และจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  
ผู้อ านวยการ  หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  และต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างถูกต้องกรรมการสอบสวนความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ระหว่างต้องรับโทษเพราะกระท าผิดทางวินัย หรือพ้นโทษทางวินัยมาแล้วไม่ถึงหนึ่งปี 
ในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 พฤศจิกายน  2557)   

3) ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งจะด าเนินการเป็นสองรอบตามล าดับ ดังนี้ 
รอบท่ีหนึ่ง   เลือกตั้งผู้แทนส่วนงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ 
รอบท่ีสอง   เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จากรายชื่อ 

คณาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้งในรอบที่หนึ่ง    
  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะครุศาสตร์  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งหรือประสงค์จะเสนอชื่ออาจารย์
เข้ารับการเลือกตั้ง    ขอรับและยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการเลือกตั้งฯ ได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะ
ครุศาสตร์   

โดยยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับการเลือกตั้งพร้อมรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ  
ด้วยตนเอง (ถ้าเป็นการเสนอชื่อ ให้ผู้เสนอชื่อคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ยื่น โดยผู้ถูกเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมในการ

เสนอชื่อ ทั้งนี้ ใบเสนอชื่อต้องมีผู้เสนอชื่อลงลายมือชื่อมาครบทั้ง 3 คน)  ที่ส่วนงานที่ อาจารย์สังกัดได้ระหว่าง

วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557    ซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบที่หนึ่งในวันที่ 25 
พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

1)  คณาจารย์ภาควิชา ให้เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งประจ าคณะครุศาสตร์  
2)  คณาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งประจ า 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 
3) คณาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ให้เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งประจ า 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริหารทั่วไป  โทร . 0-2218-2433 
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  แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

  
 
เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ.  2557   เวลา 14.30 น.  รองคณบดี (อาจารย์ชูวิทย์  ยุระยง) รองคณบดี 

(อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี)   ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.กีรติ  คุวสานนท์) ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์) และคณาจารย์จากสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน ได้ให้การต้อนรับ Professor Kazuko Uda,  Associate Professor Noburo Kikuhara 
และนักศึกษาปริญญาเอกจาก Saitama University ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์  
เพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม 

 
 
 

  กรอบการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน   2557   เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้องประชุม 405   ชั้น 4   อาคารประชุมสุข 

อาชวอ ารุง งานแผน งบประมาณและประกนัคุณภาพ จัดการบรรยายเร่ือง “กรอบการบริหารความเสี่ยง แนวทาง หลักการ 
มาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยได้รบัเกียรติจาก ผู้อ านวยการศูนย์บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย (นายโภไคย  
ศรีรัตโนภาส)   เป็นวิทยากร  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน/โรงเรียนสาธิตฯ จุฬาฯ ทั้ง 2 แห่ง ได้ทราบถึงแนว
ทางการวางกรอบความเข้าใจเกี่ยวการบริหารความเสี่ยงระดบัคณะอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตอบสนองการด าเนินงานอยา่ง
แท้จริง และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน (Risk Management  
System)   ปีงบประมาณ 2558     

 

                                             ด้านวิรชักิจ 
 
 
 
 

        ด้านการเรียนการสอน 
 

                                    ด้านแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ 
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  ดนตรีเที่ยงวัน คร้ังที่ 4  
        
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557   เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง  นิสิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 4 “ปลายฝน ต้นหนาว”
ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน เพลงปากว่าง  เพลง Kiss the Rain  เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว  เพลง 
Blue Bossa   เพลงเรื่องมหัศจรรย์ และเพลงฤดูที่แตกต่าง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          คณาจารย์   เจ้าหน้าที ่และนสิิต 
                 สามารถติดตาม รายการ “คณบดีพบประชาคมครุศาสตร์” 
               

                         
               
                   ได้ทาง Youtube  Channel  ของคณะครุศาสตร์   
   ก าหนดเผยแพร่เดือนละ 2 ครั้ง  เพื่อรับทราบการบริหารและการด าเนินงาน 

  
 

                                              ภาควิชา 
 
 
 
 

        ด้านการเรียนการสอน 
 

                         อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 


