
 
 
 
 
  
 
     ขอเชิญรวมงานวันครู 

 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดงานวันครูวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑    กิจกรรม 

ประกอบดวย  การประกาศเกียรติคุณคณาจารยอาวุโสของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
จํานวน ๘ ทาน     ดังน้ี 

๑.    รองศาสตราจารย ดร. มณีรัตน    สุกโชติรัตน   
    ๒.   รองศาสตราจารย ดร.สําลี          ทองธิว 

๓.   รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย       ณ ตะกั่วทุง       
๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง     ตันติวงศ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารย มัลลิกา         สินสวัสด์ิ          
๖.   ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี           ตังคณานุรักษ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารย อรทัย           วิมลโนธ            
๘.  อาจารยสาทร       เจริญภักดี 

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับครู  ไดแก 
๑.  ประกาศเกียรติคุณคณาจารยดีเดน  นิสิตดีเดน 

  ๒.   นิทรรศการ “วันครู” 
  ๓.   ฉายภาพยนตรเรื่องที่เก่ียวกับวิชาชีพครู  
  ๔.   ประกวดบทประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครูหรือวิชาชีพครู   
  ๕.   การบรรยายพิเศษเรื่อง   “ครูกับการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                      พอเพียง” 
 
มีกําหนดการดังน้ี 

กําหนดการงานวันครู ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
๑๖  มกราคม ๒๕๕๑ 

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชาและเครื่องไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ  จํานวน  ๒๙ รูป 
                         เพ่ืออุทิศสวนกุศลแกคณาจารยผูลวงลับ  ณ  หองสัมมนา  ๑ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเชา  ณ   หอง ๑๐๖  อาคาร ๒ 

ฉบับที่  ๔๗   ประจําสัปดาหที่  ๓     วันจันทรที่   ๑๗   ธันวาคม ๒๕๕๐    

                   
 



 ๒

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. คณาจารย   นิสิต  และผูมีเกียรติ  พรอมกันที่หองประชุม  ๑๐๑   
          อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 

                         คณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๑  ลงทะเบียน 
                                     คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

คณบดีกลาวรายงานและกลาวไวอาลัยคณาจารยผูลวงลับ 
ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
ผูแทนคณาจารย  นําอานคําฉันทบูชาบูรพาจารย 
ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตร  มอบพุมดอกไม 

คารวะปูชนียาจารย 
ประกาศเกียรติคุณคณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๑ 
คณาจารยอาวุโสรับของที่ระลึกจากประธาน 
ผูแทนคณาจารยอาวุโสมอบพุมดอกไมคารวะประธานในพิธี 
นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  มอบของที่ระลึกแดคณาจารยอาวุโส 
ผูแทนคณาจารยมอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 

  ผูแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา   ผูแทนนิสิตปริญญาบัณฑิต   
 และผูแทนนักเรียน  มอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวโุส 

   มอบโลประกาศเกียรติคุณ 
    - คณาจารยดีเดนประจําป ๒๕๕๑ 
    - นิสิตดีเดน ประจาํป ๒๕๕๑ 
     โดย คณบดี 
   มอบรางวัลการประกวดบทประพันธเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู 
     โดย คณบดี 

มอบทุนนิสิตโครงการทุนการศึกษา สาขาวชิาขาดแคลน 
เทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๐ 

โดย ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. บรรยายพิเศษเรื่อง    
    “ครูกับการพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. ประชุมใหญสามัญประจาํป  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   
    และรับประทานอาหารกลางวัน  หอง  ๑๐๖  อาคาร  ๒   
     โดยการสนับสนุนของสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  แจงวา ตามที่คณะครุศาสตร ไดจัดใหมี
โครงการเครือขายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อใหบริการวิชาการในดานการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมีโรงเรียนสาธิตพัฒนา  เขา

            คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รวมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
                โรงเรียนสาธติบางนาและโรงเรียนเตรยีมการศึกษานานาชาต ิ



 ๓

      กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

รวมโครงการเปนโรงเรียนแรก  โดยเริ่มเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๐ นั้น     ขณะนี้มีโรงเรียนไดเสนอขอเขา
รวมโครงการ ฯ เพ่ิมข้ึนอีก ๒ โรง  คือ โรงเรียนสาธิตบางนา และโรงเรียนเตรียมการศึกษานานาชาติ  
ซ ึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐  และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ ดวยแลว  
ทั้งนี้เปนการใหบริการวิชาการในรูปแบบการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางวิชาการในดานการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตร   การรับนักเรียน   การนิเทศและการพัฒนาครู     

“ประโยชนที่ไดรับจากการใหบริการวิชาการ คือ จะไดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพตามแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนทางเลือกใหผูปกครองนักเรียนในพ้ืนที่เขต
ปริมณฑล   นอกจากนี้จะเปนแหลงปฏิบัติการสอนที่มีคุณภาพสําหรับนิสิตคณะครุศาสตรและเปนแหลงงาน
ที่ดีสําหรับบัณฑิตครุศาสตรในอนาคตอีกดวย”    คณบดีกลาว 

 
 
 

 
 

 โครงการ Child  Watch 
   

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ   หองประชุม ๔๐๕   
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปด
การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยเห็นวา “การสัมมนาดังกลาวจะทําใหเด็กและเยาวชนมีการพัฒนา  รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
กําหนดอนาคตที่พึงประสงคได”    จากนั้น เปนการบรรยายในหัวขอ “Child  Watch  กับยุทธศาสตรเชิง



 ๔

พื้นท่ีดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดย ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติและหัวหนาโครงการ Child  
Watch  ระดับประเทศ  (อาจารย ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ)    การนําเสนอผลงานวิจัยโครงการ  Child  
Watch  รายจังหวัด   ดานสุขภาพ  ดานการศึกษาและดานสังคม  โดย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาสาํหรับเด็กและผูมีความตองการพิเศษ (รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ) 
 

 
  จิตสํานึกใหม ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอคนไทย 

 
 
 
 
 

 
  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองประชุมนานาชาติ ๔๐๕  

อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    ศูนยวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  รวมกับเครือขาย
จิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดเสวนา จิตสํานึกใหม ผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอคนไทย 
โดยมี ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ผูบริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส      ดร.เสรี  สุพราทิพย  ผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต      ดําเนินการเสวนาโดย  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาจิตตปญญา
ศึกษา  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน)   
 การเสวนาดังกลาว เปนการกระตุนตอมจิตสํานึกใหม  ปรากฎการณทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย  เปนผลมาจากภาวะโลกรอนจริงหรือไม  เปนเรื่องที่ควรจะตองมีการ
แลกปลี่ยนเรียนรูอยางจริงจังและตอเน่ือง บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนควรรวมมือศึกษา วจิัย 
เพ่ือรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบครบถวนเทาที่ม ี  แลวเผยแพรขอมูลและผลกระทบที่เปนไปไดให
ประชาชนไดรับรูและเขาใจ  มีการคาดการณแนวโนมและภาพอนาคตที่เปนไปไดของโลกและสังคมไทย  ที่
เกิดจากภาวะโลกรอน มิใชเพ่ือทําใหประชาชนตื่นตระหนก แตเพ่ือใหต่ืนตัวและตระหนักถึงอนาคตที่ตนเอง
มีสวนรวมสราง รวมทาํลาย      การเร่ิมตนวันน้ี ถึงแมวาคอนขางจะชา ก็ยังดีกวาไมไดเร่ิมตน  เพราะไมมี
โอกาสจะไดเริ่ม  ขอใหวันน้ีเปนวันเร่ิมตนของเวลาที่แตละคนมีเหลืออยู  คิดและทาํส่ิงดี ๆ  ใหกับโลก  
สังคมไทย  ครอบครัว  ตนเอง  และสรรพสิ่ง  เพ่ือผอนคลายและพนภัยจากภาวะโลกรอน  เพ่ือสรางโลกที่
สวยงาม สังคมดี มีสันติธรรม คนมีความสขุ   

 
 
 



 ๕

         กจิกรรมดานบริหาร 
 

        
 

  ขอเชิญฟงการรายงานโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฯ 
    หนวยบริหารทรัพยากมนุษย ขอเชิญคณาจารย นิสิต และผูสนใจฟงการรายงานผล
การศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสําหรบัคณาจารย ครั้งท่ี ๖  ณ ประเทศจอรแดนและ
อียิปต  ในวนัจันทรท่ี ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒             
คณะครุศาสตร    
 

    แตงตั้งผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสําหรับผูทีมี่ความสามารถพิเศษ 
  รองศาสตราจารย ดร.ศริิเดช   สุชีวะ  ไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจยั 

และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสําหรบัผูท่ีมีความสามารถพิเศษ สืบตอจากรองศาสตราจารย ดร. 
มลิวัลย  ลับไพรี (ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)     ทัง้นี้ตัง้แตวันที ่๑  ตุลาคม 
๒๕๕๐  โดยมีวาระถึงวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๑   
 

   ขอเชิญรวมงานปใหม 
 *   คณะครุศาสตร จะจัดงานปใหมใหแกเจาหนาที่คณะครุศาสตร  ในวันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๕๐    ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ ลานไทร  คณะครุศาสตร     
 *  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ขอเชิญบุคลากรคณะครุศาสตรทุกทาน  รวมงาน “วันปใหม
นักเรียนสดใสจิตใจราเริง”   วันศุกรที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ระหวางเวลา ๐๖.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   
 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหท่ีผานมา ดังน้ี 

๑. ประกาศคณะครุศาสตร เรื่อง รายช่ือผูบริจาคเงินทุนทั่วไป ในกองทุนคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสาํหรับผูที่มี
ความสามารถพิเศษ 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการจัดฉายภาพยนตรเน่ืองในโอกาสวันครู ประจําป ๒๕๕๑ 
๔. แตงตั้งคณะกรรมการจัดประกวดบทประพันธและคําขวญัเนื่องในโอกาสวันครู  
       ประจําป ๒๕๕๑   

            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
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“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

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

ขอเชิญฟงการเสวนาประชาคมเรื่อง 
“อนาคตการศึกษาไทย :นโยบายสูการปฏิบัติของพรรคการเมือง” 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   
                                     หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง 

จัดโดย ศูนยวิจัยและพัฒนานโยบายและกฎหมายการศึกษา คณะครุศาสตร  
รวมกับ 

สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยและกลุมศึกษาวิทัศน 
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หมายเลขโทรศัพท 
ภาควิชาหลกัสูตร  การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา 

อาคาร ๔ 
ภาควิชาหลกัสูตรการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา  ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท
ดังน้ี   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  101     โทรสาร    82600  
จีระพันธุ        102 ปทมศิริ    104 สุกัญญา  105 อุไรวาส              106 
ศศิลักษณ    107 อุดมลักษณ     108 วรวรรณ   109        
 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  110 โทรสาร    82603 
ดวงใจ  111 วิภาวรรณ 112 กมลมนัสชท 113 ไขสิริ  114 
สรอยสน   115 พันธุทิพา 116 เปรม  117 พรทิพย  118 
 

สาขาวิชาประถมศึกษา  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  119 โทรสาร  82601     
หองอาจารยพิเศษ 127 หองเก็บส่ือ 129 
สําลี  120 ประภัสสร 121 สมพงษ  122 พชรวรรณ 123 
ยุรวัฒน  124 มณีรัตน  126  
 

สาขาวิชาหลักสูตรการสอนฯ โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  201 โทรสาร   82625     หัวหนาภาควิชาฯ  222 
 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  204 โทรสาร    82628 
อริศรา  206 วัชราภรณ 208 พิมพพันธ 211 

 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  203 โทรสาร    82626 
จิณดิษฐ  213 สุวัฒนา  214 ศันสนีย  215 อัมพร  216 
สมยศ  217 
 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  202 โทรสาร    82624 
อมรา  218 วลัย  220 อรรถพล  221 
 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    โทร. 82633 – 36 
ธุรการ  302 โทรสาร    
สมบูรณ  320 จินตนา  321 เอมอัชฌา 322 
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สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ โทร. 82633 – 36 
ธุรการ    301 โทรสาร  82630 
จันทรทรงกลด  303 ราเชน     304 สุมาลี  305 ฤดีรัตน  306 
มณีรัตน  307    อาภัสรา    308 ปราณี  310 สุรภี  311 
กัลยา  312 เดวิด  313 จุฑารัตน    314 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ธุรการ  82644 โทรสาร  82644 
กิดานันท  82650 ธีรวดี  82641 วิวัฒนชัย  82642 สุกรี  82642 
ใจทิพย  82643 เนาวนิตย 82645 จินตวีร  82649 ปราวีณยา 82651 
อรจรีย  82640 เทคนิคส่ือ 82648 
 
 

………………………………… 
 


