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เมื่อวันที่  ๑๖    ธันวาคม    ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หองประชมุ ๔๐๕  อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง   คณะครุศาสตรไดจัดพิธีการสงมอบงานคณบดีคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
โดยมี    ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรพัย นพวงศ ณ อยุธยา     อดีตคณบดี  คณะกรรมการบรหิารคณะ     
รองคณบดี    ผูชวยคณบดี   นายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  นายกสมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ นายกสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ   ประธานชมรมสายสัมพันธ
ผูปกครองและคณาจารย ประธานสาขาวิชา รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  
ผูอํานวยศูนยฯ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางาน   มารวมเปนสักขีพยานในการมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 

      ฉบับที่  ๔๗  ประจําสัปดาหที่  ๔    วันจันทรที่ ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ     กลาวแสดงความยินดีพรอมทั้งมอบชอดอกไม 
และมอบแฟมงานใหศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี    ในโอกาสรับมอบตําแหนงคณบดี ประกอบดวย  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ  แผนอัตรากําลังป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐  สายวิชาการ  การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ  โครงการพิเศษอื่น ๆ   สรุปรายงานการเงินเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑    
รายงานการเงินกองทุนคณะครุศาสตร   รายละเอียดสินทรัพยและหนี้สิน ณ  วันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  
รายการวัสดุคงเหลือ     และรายการครุภัณฑ     พรอมทั้งกลาววาตลอดระยะเวลาสี่ปที่ผานมาการบริหารคณะ
ครุศาสตรตามพันธกิจทั้ง ๔ ดาน คือการผลิตบัณฑิต   การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับที่นาพอใจมาก     เพราะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูบริหารทุกระดับและสมาชิก
ประชาคมครุศาสตรทุกคนอยางดียิ่ง  นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากองคกรเครือขายทั้งภายในภายนอก
อยางใกลชิด  

ภารกิจสําคัญบางสวนที่ไดดําเนินการแลวแตยังตองดําเนินการตอเนื่อง  มีดังนี้ 
๑. ดานการผลิตบัณฑิต 

๑.๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม   จํานวน   ๕  หลักสูตร 
  ๑.๒  โครงการทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา 
  ๑.๓  โครงการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสระบุรี เฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญ 

        การศึกษาไทย 
๒. ดานการวิจัยและบริการวิชาการ  

๒.๑  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด 
        องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

  ๒.๒  โครงการจัดหาครูสอนภาษาตางประเทศขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
  ๒.๓  โครงการพิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิรายุ – พูนทรัพย 
  ๒.๔  โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิตพัฒนาและ 
                                โรงเรียนสาธิตปทุม) 



 ๓

  ๒.๕  โครงการไตรภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางบริษัทปตท.เคมิคอล จํากัด   
                                (มหาชน)  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                ระยอง เขต ๑  กับสํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
  ๒.๖  โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากร และอุปกรณการศึกษาสําหรับโรงเรียนในชนบท 
                                หางไกล 

๓. ดานการพัฒนาทางกายภาพและเทคโนโลยี 
๓.๑  โครงการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
๓.๒  โครงการจัดคอมพิวเตอรสําหรับคณาจารย 
๓.๓  โครงการจัดคอมพิวเตอรใหนิสิตยืมใชในศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
๓.๔  โครงการพัฒนาที่ดินศูนยบริการวิชาการจิรายุ – พูนทรัพย จงัหวัดระยอง 

 
 รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์  กลาวเนนวาชาวประชาคมครุศาสตรทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันพัฒนา
บัณฑิตครุศาสตรทุกคนใหมีวิสัยทัศนหรือมุมมองที่กวางไกล   มองการศึกษาและสังคมแบบองครวม  และทาํงาน
แบบบูรณาการ     โดยการกําหนดเปาหมายในการทํางานตามพันธกิจ     เพื่อพิสูจนใหสังคมเห็นวาบัณฑิตทาง
ครุศาสตร    มีศักยภาพในการเปนครู     ผูบริหาร     และบุคลากรการศึกษาไดดีกวาบัณฑิตที่ไมไดเรียนมาทาง
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
  ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  กลาววาคณบดีและผูบริหารชุดใหมมีความพรอมที่จะ
บริหารงานตอจากรองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  ที่ไดบริหารงานหลายอยางจนสําเร็จ ตลอดจน
ริเร่ิมสรางสรรคงานใหมอีกหลายเรื่อง  ซึ่งบางเรื่องยังตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิ การระดมทุนสรางอาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  โครงการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สระบุรี  เปนตน  นอกจากจะสานงาน
ดังกลาวตอจากอดีตคณบดีแลว แนวทางการบริหารตองเพิ่มความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ และการ
สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน/นิสิตทุกระดับ กําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
การศึกษาใหตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของสังคมและวิสัยทัศนของคณะคือ “คณะครุศาสตร  
 



 ๔

จุฬาฯ เปนแหลงเรียนรูที่สรางองคความรูใหมใหเปนแหลงอางอิงทางการศึกษาของแผนดิน  และดํารง
ความเปนผูนําทางปญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน”  โดยมีนโยบายหลัก  ๔   ประการ  ไดแก    

๑. ผลิตบัณฑิตและนักเรียนสาธิตที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับสังคมใหม    โดยเนนความเปนเลิศ
ดานคุณภาพและคุณธรรม  มีลักษณะเปนผูใฝรู  สามารถเรียนรูวิธีเรียนและเปนผูเรียนรูตลอดชีพ เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ     

๒.  พัฒนาคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่สามารถสรางสรรคผลงาน
วิชาการทุกระดับ  สําหรับสังคมไทยและสังคมโลก  เปนแหลงอางอิงทางการศึกษา   และเปนผูนําทางปญญา 
เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน   

๓.  จัดระบบบริหารและดําเนินการใหคณะครุศาสตร และโรงเรียนสาธิต เปนสถาบันที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (E - Faculty)  อยางเปนระบบ    เปนศูนยกลางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แหลง
การเรียนรูและเผยแพรความรูทั้งที่เปนภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล    

๔. คณะครุศาสตรเปนอาศรมการศึกษา    และบานอันอบอุนของประชาคมครุศาสตร ประชาคม
การศึกษาไทย และนานาชาติ 
  การบริหารคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในชวง ๔ ป ขางหนา จะเปนการบริหารที่ใชระบบ
ธรรมาภิบาล มุงเนนการเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในการผลิตบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมเปนเลิศของประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผลิตผลงานวิชาการชั้นนําทางการศึกษา
ใหเปนแหลงอางอิงทางการศึกษา เปนผูนําทางปญญาในการพัฒนาองคกรการศึกษา และสถานศึกษา ทั้งของรัฐ 
เอกชน และทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย คือ การศึกษาที่ตอบสนองการแกปญหาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและ
สังคม ตลอดจนเปนบานอันอบอุนของประชาคมครุศาสตร ซึ่งเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับการดําเนินงานของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก การเปนผูนําทางปญญาและเสาหลักของ
แผนดิน     
  หลังจากนั้นไดแนะนําคณะผูบริหารฝายตาง ๆ  ดังนี้  
 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช  สุชีวะ     รองคณบดีฝายบริหาร 

๒.  รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา             รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
 ๓.  รองศาสตราจารย ดร.อาชญัญา  รัตนอุบล  รองคณบดีฝายวิชาการ  หลกัสูตรและการสอน 
 ๔.  รองศาสตราจารย ดร.อัมพร   มาคนอง                       รองคณบดีฝายวิจัย 

๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์  พลสารัมย  รองคณบดีฝายแผน งบประมาณ 
และประกันคณุภาพ 

๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควนิท                   รองคณบดีฝายวิรัชกิจ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ใจทิพย  ณ สงขลา  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        และเครือขายการศึกษา  



 ๕

               ขาวจากภาควิชา 

๘.  อาจารย ดร.อัจฉรา  ไชยปูถัมภ               รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
            ๙.  รองศาสตราจารย ลัดดา  ภูเกียรติ                           รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียน 
        สาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายประถม 
            ๑๐. รองศาสตราจารย วีระชาติ  สวนไพรนิทร                   รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียน 
        สาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ฝายมัธยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กอนจะจบพธิีการสงมอบงาน   ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา ผูกอต้ัง
คณะครุศาสตร ไดกลาวใหขอคิดวายนิดีทีไ่ดมารวมงานในวนันี้  เมื่อไดฟงนโยบายของคณบดีคนใหมก็เชื่อมั่นวา 
ถายงัมงีานใดคางอยู  คณบดีใหมก็คงดำเนินจัดการตอจนสําเร็จ  การที่คณะครุศาสตรไดเจริญกาวหนามาจนถึง
ทุกวนันี้ เปนเพราะความรวมมือรวมใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั  ทุกคนทีม่ารวมงานเชื่อวามีภูมิปญญา  มี
ความสามารถ  มีคุณธรรมพรอมที่จะดําเนนิงาน  ขอใหยึดถอืผลงานเปนทีต้ั่ง ความสําเร็จของงานเปน
ความสามารถของทุกคน ทุกฝาย  ไมใชของใครคนใดคนหนึง่ 
 

 
   

   การพฒันา EQ สําหรับเด็กเพื่อการเปนอจัฉริยะดวยจิตวทิยานีโอฮวิ 
  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน   ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนาํ     
ทางการศึกษา  จะจัดโครงการฝกอบรมเรื่อง “การพัฒนา EQ สําหรับเด็กเพื่อการเปนอัจฉรยิะดวยจิตวิทยา 
นีโอฮิว”  วันเสารที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอง ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร  โดยมีหวัขอฝกอบรม ดังนี ้

๑. ทฤษฎพีื้นฐานของจิตวิทยานโีอฮิวแมนนิส 
๒. การสอนเด็กใหเปนอัจฉริยะและมีความสขุตามจิตวิทยานีโอฮวิแมนนสิ 
๓. การพัฒนาคลื่นสมองอัลฟาและเซลสสมองเพื่อการเรียนรูที่ดีสําหรับเดก็ 
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๔. เทคนิคการสอนเด็กใหมีจินตนาการ ความชางสงัเกต ความคิดสรางสรรค  
และความจาํที่ดี 

๕. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กและจิตวิทยาในการจูงใจเด็ก 
๖. เทคนิคการสอนโยคะ สมาธิ  และการผอนคลายอยางล้ําลึกสําหรับเดก็ 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๘ ตอ ๗๑๐  ถึง ๗๒๐ 
 

   รับสมัครศึกษาตอระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก 
  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร  เปดรับสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท – ปริญญาเอก  (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)  ต้ังแตบัดนี้ถงึวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ 
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   งานทําบุญภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  จัดงานทําบุญภาควิชา  เมื่อวนัที ่  
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   และในวนัที ่ ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑  คณาจารยของภาควิชาไดรวมกนัจัดทาํโครงการ 
สงเสริมพระพทุธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม   เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวัที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  โดยบริจาคเงินสมทบกบัที่ผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคในโครงการ 
มิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนถวาย 
พระราชบัณฑติ ผูชวยเจาอาวาส 
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                  คนดีคนเกงของเรา  

                    หนังสือใหม 

 
 

 
   คณาจารยและนสิิตไดรับรางวลั 

 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารยและนิสิตที่ไดรับรางวัลดังนี ้
 
 
 
  
 
 
 
 
๑. รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทกัษ  ไดรับการประกาศเกยีรติคุณเปนผูมีอุปการคุณ        

ตอวงการหองสมุดและการศึกษาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ประจําป  ๒๕๕๑  จากสมาคม 
หองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเขารับการ
ประกาศเกยีรติคุณ ณ หองประชุมพิมานเมฆ แกรนด บอลรูม  โรงแรมเดอะแกรนด  อยุธยา บางกอก   

๒.  ศาสตราจารย ดร.สุวมิล  วองวาณิช    ไดรับรางวัลคณาจารยแหงชาติทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ประจําป ๒๕๕๐ โดยจะไดรับเข็มเชิดชูเกยีรติโลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 
 ๓. นางสาวมทันียา พงศสุวรรณ  ไดรับรางวลัดีมาก นิสิต/นักศกึษาแหงชาตทิางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  
ระดับปริญญาบัณฑิต  ประจาํป  ๒๕๕๐ โดยจะไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ   โลรางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ 
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