
 
 
 
 
 
 
     
         คําถวายพระพร 
         เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
 
   แปดสิบพรรษามหาราช 
  มหาปราชญแหงครูผูทรงศีล 
  ทรงเปนครูของครูแหงแผนดิน 
  พระเกียรติเกริกกองระบิลสูแดนไกล 
   ปวงขา ฯ ครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
  สํานึกในพระอาทรจะหาไหน 
  พระมหากรุณาธิคุณพระทรงชัย 
  ด่ังรมไทรปกเกศชาวประชา 
   ขอต้ังจิตทําดีถวายไท 
  ทรงสําราญราชหฤทัยในพรรษา 
  ทรงเปนมิ่งและขวัญแหงพารา 
  ขององค พระราชา ทรงพระเจริญ 
 
 
      ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 
      ขาพระพุทธเจา รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ 
      ถวายพระพรในนามคณาจารย  เจาหนาที่  นิสิต  และคณบดี 
      คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

(ประพันธโดย รองศาสตราจารย ไขสิริ  ปราโมช ณ อยธุยา) 
   
 

ฉบับที่  ๔๖   ประจําสัปดาหที่  ๒     วันจันทรที่   ๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๐    



 ๒

 
 
 
 

 ชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตร    สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ 
สมาคมผูปกครองสาธิต   สมาคมนิสิตเกาภาควิชาบริหารการศึกษา  ชมรมพื้นฐานการศึกษา และสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   รวมจัดงาน ครุศาสตร จุฬา ฯ สามัคคี  เทิดภูมีอัครศิลปน 

        ศาสตราจารยกิตติคุณ คณุดวงเดือน  พศิาลบุตร  ประธานชมรมพฤทธาจารย รวมพลังขอเชิญชม
การบรรเลงดนตรีวงนิสิตเกา OCU  (CU BAND)  นําโดย สันทัด  ตณัฑนนัทน     นนท  บูรณสมภพ   ถาวร  
เยาวขนัธ   ฯลฯ  รวมกับวงนกัเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ (CUD) อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ  เชน เพลงแสงเทียน  
เพลงรัก   เพลง Still  On  My  Mind  นักรองเชน  ดร.ศุภชัย  จันทรสุวรรณ    สัมพันธ  อมาตยกุล   สุวรรณี  
เจริญธุระยนต   ดร.สุภาภรณ  เพชรดากูล ฯลฯ   และเสนอผลงานประพันธเพลงของนิสิตเกาเชน พรานบูรพ  
ม.ล.ประพันธ  สนิทวงศ       จํารัส  เศวตาภรณ      ชัยรัตน  วงศเกยีรติขจร   เชนเพลงขวัญเรียม  หากรูสักนิด  
ผูชนะสิบทิศ      น้ําเซาะทราย   ฯลฯ  เชิญชมฟรี  ท่ีหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   วันท่ี ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๕๐   เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.     
 สนใจบริจาคเขากองทุนหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙   สํารองบัตรไดที่ 
คณะครุศาสตร   โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๑๗    กอนวนัที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐   หรือเชิญรวมบริจาคสมทบ
ทุนดังกลาวในวันจดัการแสดง ฯ     นักเรยีน  นิสิต  นักศกึษา  ประชาชนทั่วไป  เชิญเขาฟงฟรี 
  
 
 
 
 

คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  แจงวา ตามที่คณะครุศาสตร  ไดจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการเพือ่ยกระดับคุณภาพการศกึษาใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางอิงของแผนดินใน
ดานครุศาสตรศึกษาศาสตรและการจัดการศึกษา  จํานวน ๑๔ ศูนย  นั้น  เพื่อใหการดาํเนินงานในดานดังกลาว
ไดครอบคลุมและสงเสริมทางดานการศึกษา คณะครุศาสตร จึงไดจัดตั้งศูนยเพิ่มอีก ๑  ศูนย คือศูนยวิจัยและ
พัฒนาจติตปญญาศึกษา (R&D  for Contemplative  Education)   มีผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล   พูลภัทร
ชีวิน  เปนผูอํานวยการ ฯ  มีพันธกิจ ดังนี ้

๑.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจิตตปญญาศึกษา 
๒.  จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานจิตตปญญาศึกษา 
๓. ติดตามสถานการณและประเมินผลการวิจยัดานจิตตปญญาศึกษา 

ครุศาสตร จุฬา ฯ สามัคคี  เทิดภูมีอัครศิลปน 

                             เพิม่ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  



 ๓

๔. ภารกิจอื่นที่คณะครุศาสตรมอบหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีการเปล่ียนแปลงชื่อศูนย อีก  ๓  ศูนย คือ 

หนึ่งศูนยพัฒนาวิชาชีพครู  เปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยพฒันาการเรียนรูและวิชาชีพครู”  เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร  ดานการวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุก  ใหมีผลตอการ
พัฒนาการเรียนรูวิชาชีพครู และการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการใหมคีวามเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมี  
รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา เปนผูอํานวยการ ฯ    มีพันธกิจ ดังนี ้

๑. จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาครูประจําการ 
๒. วิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชพีครู 
๓. ประเมินผลการเรียนรูและการพัฒนาวิชาชพีครู 
๔. ภารกิจอื่นที่คณะครุศาสตรมอบหมาย 

สอง ศูนยวจิัยเพื่อปฏิรูปการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยวิจัยและพัฒนายุทธศาสตรการศึกษา”  เพื่อใหการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร ดานการวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกใหมีผลตอการ
พัฒนายุทธศาสตรการศึกษา โดยมีอาจารย ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ เปนผูอํานวยการ ฯ  มีพันธกิจ ดังนี ้

๑. วิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการศึกษา 
๒. ติดตามสถานการณเกีย่วกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษา 
๓. จัดบริการวิชาการดานยทุธศาสตรการศึกษา 
๔. ประเมินผลดานยุทธศาสตรการศึกษา 
๕. ภารกิจอื่นที่คณะครุศาสตรมอบหมาย 

และสาม ศูนยพัฒนาวิชาชพีและภาวะผูนําทางการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยพัฒนาการบริหารและภาวะผูนํา
ทางการศึกษา”    โดยมี รองศาสตราจารย เอกชัย  กี่สุขพันธ  เปนผูอํานวยการ   มีพันธกิจ ดังนี ้

๑. จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา และภาวะผูนําทางการศึกษา 
๒. ติดตามสถานการณและประเมินความกาวหนาดานการบริหารและภาวะผูนําทาง

การศึกษา 
๓. วิจัยและพฒันานวัตกรรมการบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา 
๔. ภารกิจอื่นที่คณะครุศาสตรมอบหมาย 

                              (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
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    ๕  นิสิตไดรับทุนสาขาวิชาขาดแคลน 

 
รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต) แจงวา 

ตามที่ คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดประกาศรับสมัครนิสิตโครงการทุนการศึกษา  สาขาวิชา
ขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  ระดับปริญญาบัณฑิต นั้น มีผูสมัคร
ขอรับทุน จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน   คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนฯ ไดพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับ
ทุนโดยตัดสินจากคะแนนเฉลี่ยสะสม และการสัมภาษณ  มีผูสิทธิ์รับทุนฯ ดังกลาว  จํานวน ๕ คน  ดังนี้ 

๑.  นายวีรพล  เทพบรรหาร       เลขประจําตัว ๕๐๔ ๓๖๒๓๕ ๒๗     นิสิตชั้นปที่ ๑   
     สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)   วิชาเอก คณิตศาสตร 

        ๒.   นายสราวุฒิ    ศักดี                      เลขประจําตัว ๔๙๔ ๓๗๖๔๙ ๒๗       นิสิตชั้นปที่ ๒ 
     สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)   วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป และวิชาเอกเคมี 

        ๓.  นายจิรัชย    เปยศิริ       เลขประจําตัว ๔๙๔ ๓๘๕๗๖ ๒๗       นิสิตชั้นปที่ ๒ 
                      สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยฯ และสังคมฯ)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาไทย 
        ๔.   นางสาวพรพิมล   คอมสิงห       เลขประจําตัว   ๕๐๔๓๕๗๔๔ ๒๗    นิสิตชั้นปที่ ๑  
                      สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)   วิชาเอก วิทยาศาสตรทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา 
        ๕.   นางสาวสมฤทัย   เฟองคณะ     เลขประจําตัว   ๕๐๔ ๓๘๙๔๒ ๒๗    นิสิตชั้นปที่ ๑ 
                      สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)    วิชาเอกคณิตศาสตร 
 
 

เปดบริการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธ์ิทอง)  แจงวา  

ตามที่คณะครศุาสตร ไดรับโปรแกรม ELLIS  ซ่ึงเปนโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษโดยการพัฒนาตนเองที่
ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา  มาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยไดติดตั้งโปรแกรมดงักลาว  ณ 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หอง ๓๑๐ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง      

 ขณะนีก้ําลังรับสมัครผูที่สนใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษจากโปรแกรมดงักลาว  โดยไมจํากัด
ความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะเปดใหบริการวันจันทร – ศุกรเวลา ๑๖.๓๐ -
๑๙.๓๐ น.   โดยไมคิดคาใชจายในชวงการทดลองใหบริการในเบื้องตน 

 บุคลากรทานใดสนใจสามารถสมัครไดที่ศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา  
โทร.๐๒–๒๑๘ – ๒๕๓๙  ภายในวันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๕๐ 

                                      

                                      



 ๕

 
 

                      กิจกรรมดานวจิัยและบริการวิชาการ 
 

  โครงการมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
 
 
 
 
  
 

 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หองสัมมนา ๑ และหอง ๑๐๑   

อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร รวมกบัภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา  จัดโครงการมิง่มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ภายในงานประกอบดวยพิธี
ถวายภตัตาหารแดพระสงฆ        พระสงฆ  ๘๑  รูป เจริญพระพุทธมนต และถวายพระพรชัยมงคล     ปาฐกถา
พิเศษ เร่ือง  “ตามรอยเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  โดย พลตํารวจเอก วศิษฐ  เดชกุญชร  
   

   อบรมผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

   
 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐   ภาควิชาวิจยัและจิตวทิยาการศึกษา  จัดการ 
ฝกอบรมผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รุนที่ ๒/๒๕๕๐  โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารย
กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานวุัฒน  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) เปนวทิยากรในการฝกอบรมครั้งนี้  
 



 ๖

 
 
                  กิจกรรมดานวิชาการ   
 

   บทเรียนท่ีไดรับและผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
 เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ หองสัมมนา ๑ คณะครุศาสตร  
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธานเปดการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
เร่ือง “บทเรียนท่ีไดรับและผลกระทบตอการจัดการศึกษาในปจจุบันจากการปฏิรูปการศึกษาในรชัสมัยรัชกาล
ท่ี ๕”  จัดโดยศูนยวจิัยและพัฒนาระบบการศึกษาและการบริหาร และสาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยไดรับ
เกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา ดังนี ้

      
 

                              
 

ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   มองในเรื่องของการบริหารการจัดการโดยหยิบยกบาง
ประเด็นของการศึกษาสมัยรัชกาลที่ ๕ กับปจจุบันมาเทียบเคียงกัน พบวาการศกึษาไทยทั้งในสมัยรัชกาล ๕ 
และในปจจุบนัเผชิญกับแรงผลักดันและอทิธิพลของตะวันตกเชนเดียวกัน  แตดวยพระปรีชาญาณของ
พระองคทาน ทรงพยายามเรยีนรูแนวคิดวธีิการของตางประเทศอยางลึกซึ้ง วิเคราะหอยางละเอยีด ศึกษาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดทกุแงมุมกอนดาํเนินการ  มกีารปรับปรุงอยางคอยเปนคอยไป  มีการทดลองกอนที่
จะขยายไปภายนอก    ดูแลการศึกษาโดยมีการติดตาม มีระบบตรวจสอบ   ทรงวางระบบการศกึษาไทยทั้ง
ระบบตอเนื่องกันไป    ทรงดแูลสังคมประเทศอยางรูเทาทัน และเลือกเอาสิ่งที่สอดคลองมาใช  จะเห็นไดวา 
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ประเทศไทยผานวิกฤตหลายครั้ง  ผูนําของประเทศไดพยายามฝาวกิฤตนั้นอยางมีขั้นตอน ฉลาดรูเทาทัน 
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากตางประเทศมาตลอด แตเราใชความรูเรียนรูอยางมีขัน้ตอนหรือยัง  นั่นเปน
เพราะเราเริ่มรูวิธีการนี้จากประวัติศาสตรนอยไป      

  “เรียนรูจากประวัติศาสตรมาใชกับปจจบุันใหเต็มที่เพือ่นํามาใชในอนาคต” ศาสตราจารย  
ดร. ไพฑูรย  กลาว 

 จากนั้น อาจารยสวัสดิ์  จงกล   มองในเรื่องของความเปนมาของหลกัสูตรไทย  โดยเสนอขอมูล
เกี่ยวกับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยของพระเจากรุงอังกฤษถวายแดสมเด็จพระปย
มหาราช  นั้นไมไดเปนการถวายงาย ๆ เพียงเปนเกยีรติยศเทานัน้  แตระเบยีบ ขัน้ตอนการสรรหารเปนเรื่อง
ยากมาก  ที่มหาวิทยาลัยเกาแกของโลกจะถวายหรือมอบปริญญากิตติมศักดิ์งาย ๆ   
  
 การสัมมนาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   
เนื่องในศุภวาระครบ ๑๐๐ ป  ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจทูลเกลา ฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   และเฉลิม
ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ตลอดจนครบวาระการกอต้ัง ๙๐ ป ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และครบรอบการกอต้ัง ๕๐ ปของคณะครุศาสตร ในโครงการชุดการสัมมนา (Seminar  Series)  
: พระอัจฉริยภาพทางการบริหารกับสังคมไทย 
 
 
                                                         กจิกรรมดานบริหาร 
       

   รักษาราชการแทนคณบดี 
คณบดีคณะครุศาสตร  ไดรับเชิญจาก UNESCO  เขารวมประชุม 1 st  Asia-Pacific Deans of   

Education  ณ ประเทศออสเตรเลีย  ในวันที่ ๑๘ – ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ดังนั้น  ในชวงเวลา
ดังกลาว  รองศาสตราจารย ดร.สกุร ี  รอดโพธิท์อง  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการ
บริหาร เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร     
 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสปัดาหท่ีผานมา ดังนี ้

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดหาครูชาวตางประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับสถานศึกษาในจังหวดันนทบุรี  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานดาราศาสตรและ
วิทยาศาสตรโลก 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานดานการบริหาร 
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๔. แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒพิิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารยดานการเรียนการสอน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจําป ๒๕๕๑   
๖. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตบางนา 
๗. แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานปใหมของบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร ประจําป 

๒๕๕๑ 
            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

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


