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  ประชุมคณาจารย  
 คณะครุศาสตร ขอเชญิคณาจารยภาควิชา/โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชุม 

คณาจารย  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๑    เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑ 
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
เวลา   ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
          ๑๓.๐๐  – ๑๓.๑๕  น. วีดิทัศนรายงานความกาวหนาในรอบ  ๑ ป   
     ๑.  ศาสตราภิชาน 
     ๒.  คณาจารยที่ไดรับรางวัลตาง ๆ  
     ๓.  คณาจารยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
     ๔.  คณาจารยที่กําลังศกึษาตอในระดับตางๆ   ทั้งดวยทุนสวนตัว 

     และทุนอ่ืน ๆ    
๕.  คณาจารยใหม   ปการศึกษา   ๒๕๕๑  
๖.  ความกาวหนาของภาควิชาและโรงเรียนสาธิต   

            ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. แผนงานสําคัญ ป  ๒๕๕๑ -๒๕๕๒ 
     ๑.   การพัฒนาพิพิธภัณฑและหองสมุดบานจิรายุ – พูนทรัพย 
     ๒.   แผนงานกายภาพคณะครุศาสตร 
     ๓.   กิจกรรมสําคัญในป   ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
      -  งาน  ๕๐  ป  สาธิตจุฬา ฯ 
      -  งาน  ๕๑  ป  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  
      -  การประชุมนานาชาติของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

   (เดือน   ก.ค.  ๒๕๕๑) 
-  การประชุมนานาชาติของคณะครุศาสตร  
  (เดือน พ.ย. ๒๕๕๑) 
-  การออกจดหมายขาวนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
 

      ฉบับที่  ๑๖  ประจําสัปดาหที่  ๑  วันจันทรที่  ๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

           ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. การประชุมหารือ 
     ๑.  การจัดกิจกรรมเสริมความเปนครูสําหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต  

      และภาระงานดานพัฒนานิสิต 
๒.  การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการ 
๓.  สถานภาพโรงเรียนและคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ในระบบ 
     ใหม 

      ๔.  เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
    ขอเชิญรวมงานสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ   

   เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   และสมาคมสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  ไดรับพระบรม
ราชานุญาตใหเปนเจาภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ในวันอาทิตยท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ 
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท    ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารยและเจาหนาที่รวมพิธีสวดพระอภิธรรม
พระศพครั้งนี้ โดยจะมีรถออกหนาอาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา เวลา ๑๗.๐๐ น. (ท้ังนี้
จะตองถึงพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในเวลา ๑๘.๐๐ น. (กอนพิธีสวดพระอภิธรรม))   และเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและจัดเตรียมรถ  ขอใหทานโปรดแจงจํานวนคณาจารยและ
เจาหนาที่ที่ประสงคจะไปรวมงาน  โดยกรอกแบบฟอรมที่หนวยงานของทาน และสงคืนมาที่สํานักงาน
เลขานุการคณะ  ภายในวันที่ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เพื่อจะไดดําเนินการตอไป  
 

  คณะครศุาสตรใหการสนับสนุนซ้ือคอมพิวเตอร 
ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC และ Notebook  

ย่ีหอ Dell  จากบริษัทพี.พีบางแกวธุรกิจ จํากัด  ในราคาพิเศษ  และไดมีการประชาสัมพันธเชญิชวนให
บุคลากรจองเครื่องดังกลาว  โดยเปดรับจองระหวางวันที่ ๒๑- ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น  ณ สถานที่ตาง ๆ  ดงันี ้
  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ สถาบันวิทยบริการ  

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ ศาลาพระเกี้ยว 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑   เปดรับจอง  ณ คณะแพทยศาสตร 

  ทั้งนี้ บุคลากรทานใดสนใจคณะครุศาสตรจะใหการสนบัสนุนโดยสามารถผอนชําระกับ
คณะเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท    โดยสามารถยื่นความจํานงไดที่ สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร  
ภายในวันที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



 ๓

                  กิจกรรมดานกิจการนิสิต 
 
 
 

   กิจกรรมประชุมเชียร   

            
 

               
                       

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๖ อาคาร ๒   
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง) เปนประธาน
เปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหนาที่กิจกรรมประชุมเชียร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑   พรอมทั้งบรรยาย
หัวขอ “การจัดกิจกรรมประชุมเชียรตามแนวทางนโยบายคณะครุศาสตร”  มีสาระสําคัญที่ฝากไว 
๔ ประเด็น คือ  หนึ่ง ขอใหการเชียรเปนภาพลักษณของคณะมากกวาเปนการเชียรแยกแตละสาขา 
เพื่อใหเกิดความแนนแฟน  หนักแนน กอใหเกิดความผูกพัน   สอง  ทําอยางไรจะใหภาพรวมของการรับ
นองมีความเหมาะสม อยูในขอบเขตและกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมสืบทอดที่ดี  สาม  รูปแบบการเชียรควร
เปนอยางไรที่จะเปนที่ชื่นชอบและเปนวัฒนธรรมที่ดีกอใหเกิดความศรัทธา และส่ี ขอใหใชเวลาในการ
ประชุมนี้กลาคิด กลาทําในส่ิงที่แตกตาง ปรับปรุงรูปแบบเดิมใหดีย่ิงขึ้น 
 



 ๔

                        
                      
                               กิจกรรมกลุมสัมพันธ   
                          และการบรรยายหัวขอ “วันวานของวันเชียร”  โดยอดีตพี่เชียร     
 

        
 

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑  เปนการฝกซอมรองเพลงประจําคณะครุศาสตร  และ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      ทดสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับประวัติและความเปนมาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร    ประชุมวางแผนเชียร   นําเสนอโครงกิจกรรมประชุมเชียรของแตละ
สาขา 

การจัดกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมหนึ่งที่เปนนโยบายของคณะ ใหกิจกรรมเชียรเปน 
สวนหนึ่งของการเรียนรูจากโลกกวาง สําหรับนิสิตทั้งนิสิตรุนพี่ที่เปนผูจัดกิจกรรมเชียร และนิสิตรุนนอง 
(ใหม) ที่เปนผูรวมกิจกรรม  โดยมีเปาหมายคือการสรางเสริมประสบการณสูการเปนบัณฑิตคุณภาพที่มี
ความรูคูคุณธรรม มีความเปนผูนาํและใฝเรียนรู 
 
 
 
 
 



 ๕

             กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 
 
 
 
 

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยมเขาพบรองคณบดีและ 
      ผูอํานวยการกอนการเดินทางเพือ่ไปนําเสนอผลงานวิจัยดานดาราศาสตร   
      ณ ประเทศญี่ปุน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

วันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๔.๓๐ น.  นักเรียนโรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย ฝายมัธยมจํานวน ๓ คน คอื เด็กหญงิบษุรา  สงธานนิทร  ชัน้ ม.๒/๑  เด็กชาย พรพุฒ  เสรี
ดีเลิศ   ชัน้ ม.๒/๗ และนายเลิศชนม  ธนสกุาญจน  ชัน้ ม.๖/๗  ซึ่งไดรบัการคัดเลือกจากศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (LESA) สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว.) เขารวมแสดงผล
งานวิจัยดานดาราศาสตรในเวทีประชุม Junior Session in the Astronomical Society ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑  ที่ผานมาภายใตการสนับสนนุของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารยสันต ิศรีประเสริฐ  
อาจารยพรเทพ  จันทราอุกฤษฏ  และอาจารยพิธุลาวัณย  มีนิล  ไดเขาพบรองคณบดีและผูอํานวยการ 
รองศาสตราจารยวีระชาติ  สวนไพรินทร เพื่อรายงานการเดินทางและสรุปสาระการนําเสนอ  ในโอกาสนี้
ผูอํานวยการไดมอบเงินสนบัสนุนพัฒนาคณาจารยและนักเรียนใหนกัเรียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท       และ
ผูชวยศาสตราจารยสันต ิศรปีระเสริฐ จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  ในฐานะผูเดนิทางรวมกับนักเรียน 
 



 ๖

 
 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยมนําเสนอผลงานวิจัย 
ดานดาราศาสตร เร่ือง การขยายตวัของ Coma  ของดาวหาง Holmes   ณ ประเทศ
ญี่ปุน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเลิศชนม  ธนสุกาญจน  นักเรียนชัน้ ม.๖/๗  เด็กหญงิบุษรา สงธานินทร  ชั้น ม.๒/๑ 
และเด็กชาย พรพุฒ  เสรดีีเลิศ   ชัน้ ม.๒/๗ นําเสนอผลงานวิจัยเรือ่ง การขยายตัวของ Coma  ของ
ดาวหาง Holmes   งานประชุม Junior Session in the Astronomical Society  ที่จดัขึน้โดยสมาคม
ดาราศาสตรแหงประเทศญีปุ่น เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาของญี่ปุน ไดมีเวทีในการ
เผยแพรผลงานวิจัยดานดาราศาสตร  การประชุมดงักลาวจัดที่ National Olympic Memorial Youth 
Center กรุงโตเกียว  ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑  ในงานนี้มีผลงานที่ไดรับการคดัเลือกให
นําเสนอมากกวา ๕๐ ชิ้น  ในจํานวนนี้เปนผลงานของนักเรียนจากประเทศไทยจํานวน  ๕ ชิน้  ซึ่ง
นักเรียนจากประเทศไทยมีจาํนวนทั้งสิน้ ๑๒  คน จาก ๖ โรงเรยีน คือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม     โรงเรียนกรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัย      โรงเรียนวัดสทุธิวราราม  โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย     โรงเรียนพิริยาลัย  จังหวัดแพร     และโรงเรียนศึกษานารี  
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

              กิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม 

  
 
   
      

 
   พิธีรดนํ้าขอพร 

 

            
 

             
 
  เมื่อวันที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๑  ณ หองสัมมนา ๑    สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา รวมกับคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตสาขาวิชา
บริหารการศึกษา  จัดพิธีสรงน้ําพระ  รดน้ําขอพรคณาจารย เนื่องในประเพณีสงกรานต   โดยมี รอง
คณบดีดานแผน งบประมาณและการบรหิาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง) ในฐานะ
รักษาการแทนคณบดี เปนประธานในพิธดีงักลาว 
 
 
 
 
 



 ๘

                           ระเบียบนารู 

                        นานาขาว 

 
 
 

   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติไปประชุม  ลาพักผอน  และลากิจ ณ ตางประเทศ 
  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจงวา ขณะนี้บุคลากรไดขอ
อนุมัติเดินทางไปตางประเทศเปนจํานวนมาก  โดยปกติหนวยงานควรรีบดําเนินการกอนจะเดินทาง แต
ปรากฏวาหนวยงานทําการเสนอเรื่องขออนุมัติลาลาชา  จึงทําใหบุคลากรออกเดินทางกอนไดรับ
การอนุมัติซ่ึงเปนการไมถูกตอง  มหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สงเรื่องใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลวงหนากอนการเดินทางไมนอยกวา ๑๐ วัน 
๒. กรณีไปราชการ เชน ประชุม ฯ  ตองระบุชื่อทุนใหชัดเจน  ไมใชคําวา โดยผูจัด

ประชุม/ผูเชิญ หรือตามเอกสารแนบ 
 
 
 
    

  ผลการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนบริหาร  
  ดวย รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ ์ อดุมกิจเดชา  รองอธิการบด ี และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร  ไดดาํรงตําแหนงรองอธิการบด ี ครบวาระในวนัที ่๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๑  จึงทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหารวางลง  และมหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนบรหิาร เมือ่วันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๕๑  ปรากฏวา รองอธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน)  เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนบริหาร 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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