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เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม ๒๕๔๙  เวลา
๑๑.๐๐ น. ณ สโมสรทหารบก  สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จพระราชดำเนินเปนประธานงาน
"รอยใจเชิญพรชัย  ๘ รอบ ชนมายุ
วิวัฒน ศาสตราจารย ทานผูหญิง
พนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา"  จดัโดย
คณะครศุาสตร รวมกบัสมาคมตาง ๆ  ที่
เกีย่วของ อาท ิ สมาคมครศุาสตรสมัพนัธ

สมาคมสตรอีดุมศกึษาแหงประเทศไทย  สโมสรซอนตาสากลแหงประเทศไทย  มลูนธิกิตเวทนิ ฯ  มลูนธิกิฤตานสุรณ   มลูนธิิ
วชิาชพีทางการศกึษา  มลูนธิ ิ ม.ล.จริาย ุนพวงศ - ทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา   ชมรมพฤทธาจารยคณะครศุาสตร
สมาคมผปูกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ  สมาคมนกัเรยีนเกาสาธติจฬุา ฯ  ฯลฯ

ในโอกาสนี ้ศาสตราจารย ทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา ไดรบัพระมหากรณุาธคิุณจากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานน้ำสังขเพื่อความเปนสิริมงคล    ทั้งนี้ในโอกาสดังกลาวศาสตราจารย

ทานผูหญิงพูนทรัพย ไดถือเอาวาระอันเปนมงคลของทานนี้
ทลูเกลา ฯ ถวายโฉนดทีด่นิบานทีพ่กัอาศยัในซอยสขุมุวทิ ๑๐๑/๑
จำนวน ๒ ไร ๒ งาน ๒๒.๒ ตารางวา  แดสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี เพือ่จดัตัง้เปนหองสมดุและ
พพิธิภณัฑ "บานจริาย ุ- พนูทรพัย"   โดยมคีณะกรรมการเตรยีม
การจัดตั้งหองสมุดและพิพิธภัณฑพรอมผูเกี่ยวของเขาถวาย
รายงาน ความคืบหนาในการเตรียมจัดตั้งหองสมุดดังกลาว
และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเพื่อดำเนินการขั้นตอไป



คณะครศุาสตร มปีระกาศ/คำสัง่แตงตัง้คณะกรรมการตาง ๆ  ดงันี้
๑)  คำสัง่ คณะครศุาสตร ที ่๓๔๙/๒๕๔๙  เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการเสรมิประสบการณการเรยีนรู
    สโูลกกวาง"  (ดรูายละเอยีดไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)
๒)  คำสัง่ คณะครศุาสตร ที ่๓๕๐/๒๕๔๙  เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
    การสอนเอกสารคำสอนและตำรา (ดรูายละเอยีดไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)
๓)  คำสัง่ คณะครศุาสตร ที ่๓๕๒/๒๕๔๙  เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการจดัหาครชูาวตางประเทศเพือ่
   สอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี ปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ดูรายละเอียดไดที่
    WWW.edu.chula.ac.th)
๔)  คำสั่ง คณะครุศาสตร ที่ ๓๕๓/๒๕๔๙  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการธุรการและการเงินโครงการจัดหาครูชาว
    ตางประเทศเพือ่สอนภาษาองักฤษสำหรบัสถานศกึษา ในจงัหวดันนทบรุ ีปงบประมาณ ๒๕๕๐ (ดรูายละเอยีดไดที่
    WWW.edu.chula.ac.th)
๕)  คำสัง่ คณะครศุาสตร ที ่๓๕๕/๒๕๔๙  เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการรบับรจิาคทรพัยสนิ (ดรูายละเอยีด
    ไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)
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ประชาคมครศุาสตร     ขอแสดงความยนิดกีบั
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ  อดีตอาจารย
คณะครุศาสตร  ในโอกาสไดรับการคัดเลือกใหเปน
นกันนัทนาการดเีดนระดบันโยบายแหงชาต ิป พ.ศ. ๒๕๔๙
จาก สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแหง
ประเทศไทย (Thai  Association  for  Health, Physical
Education and Recreation  TAHPER)  เนื่องในการ
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในโอกาสการแขงขัน
กฬีาแหงชาต ิ"สพุรรณบรุเีกมส"
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เมือ่วนัที ่๒๗  กนัยายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอง
สมัมนา ๑    คณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  จดังานแสดง
"มทุติาจติแดคณาจารยเกษยีณอายรุาชการและอำลาชวีติราชการ"
จำนวน  ๒๕ ทาน  โดยม ีศาสตราจารย ทานผหูญงิพนูทรพัย  นพวงศ
ณ อยธุยา เปนประธานในพธิเีปด  และยงัไดรบัเกยีรตจิาก รองอธกิารบดี
(รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา) อดีตคณบดี
คณะครศุาสตร คณาจารยเกษยีณอายรุาชการ คณาจารยปจจบุนั
เขารวมงานในครัง้นี ้งานดงักลาวประกอบดวย  การบรรเลงดนตรี
รำอวยพร  วีดทิศันเชดิชเูกยีรตคิณุคณาจารยเกษยีณอายรุาชการ
และอำลาชวีติราชการ ฯลฯ


⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

๔

เมือ่วนัที ่๒๘  กนัยายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ หองสัมมนา คณะครุศาสตร  จัดงานแสดงมุทิตาจิต
เจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการและโอนยายหนวยงาน
จำนวน ๕ ทาน ดงันี้

๑. นางปยมน  เจรญิสขุ
๒. นางผกากรอง  เชดิชู
๓. นายศริ ิ เลศิรตัน
๔. นายรอง  ดชันยี
๕. นายอนนัต  ชยูิง่สกลุทพิย
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เมือ่วนัที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๑.๐๐ น.   ณ บานสขุมุวทิ   รองคณบดดีานแผน งบประมาณ
และการบรหิาร    (รองศาสตราจารย ดร.สกุร ี รอดโพธิท์อง)   ผบูรหิารคณะครศุาสตร  คณาจารย   นายกสมาคม
ครศุาสตรสมัพนัธ   และคณะ    รวมอวยพรวนัคลายวนัเกดิศาสตราจารย   ทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ
อยธุยา  ครบรอบ   ๙๖   ป

     
          

๕

เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๔๙    เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ กระทรวงศกึษาธกิาร   คณบด ี(รองศาสตราจารย
ดร.พฤทธิ์  ศิรบรรณพิทักษ)   พรอมผูบริหาร  คณาจารยคณะครุศาสตร   นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ
(อาจารยชยัธวชัว  ไทยง)   ผแูทนสภาคณบดคีณะครศุาสตร/ศกึษาศาสตรแหงประเทศไทย   มอบแจกนัดอกไม
แสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารย ดร.วจิติร  ศรสีอาน  ในโอกาสทีไ่ดรบัการโปรดเกลา ฯ ใหดำรง
ตำแหนงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จัดการบรรยายและอบรมเชงิปฏบิตักิาร  แกนสิติ คร ูคณาจารย ผปูกครอง
และผสูนใจทัว่ไป เรือ่ง  Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ในวนัจนัทรที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ผบูรรยาย Asst. Prof. Dr. Matin Royeen จากประเทศสหรฐัอเมรกิา สถานที ่ณ หองศนูยสารนเิทศ คณะครศุาสตร

     

๖

รศ. ดร. พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ คณบด ีคณะครศุาสตร มอบของทีร่ะลกึ แก Asst. Prof. Dr. Matin Royeen



๗

วนัองัคารที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. Dr. Matin Royeen  เยีย่มชมโครงการ
การศกึษาพเิศษฯ  ร.ร. สาธติจฬุาฯ ฝายประถม และสาธติการทำ กจิกรรมบำบดักบันกัเรยีน โดยมผีปูกครอง และ
คณาจารย ในโครงการการศกึษาพเิศษฯ เขารวมศกึษาและฝกปฏบิตัดิวย โดยม ีผศ. สมศร ีตรทีเิพนทร  ประสานงาน
และรวมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ผศ. ดร. สุรภี รุโจปการ  ผูชวยคณบดี ดานการบริหาร
ทรพัยากรมนษุย มอบของทีร่ะลกึ แก Asst. Prof. Dr. Matin Royeen

วนัองัคารที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
Dr. Matin Royeen บรรยาย เรือ่ง The Role of Occupational
Therapist (OT) โดยมีนิสิต ครูอาจารย และผูปกครองที่สนใจ
ดานการศึกษาพิเศษ เขารวมฟงการบรรยาย และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ



ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

          

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th

ตามทีจ่ดหมายขาวประชาคมครศุาสตร  ไดเผยแพรเปนประจำทกุ ๒ สปัดาห(รายปกษ) นัน้ เพือ่ให
บคุลากรในคณะครศุาสตร ไดรบัทราบขาวสารทนัเหตกุารณและรวดเรว็  จดหมายขาวประชาคมครศุาสตร
จงึขอเปลีย่นแปลงการเผยแพรจากรายปกษ  เปนรายสปัดาห โดยจะออกเผยแพรทกุวนัจนัทร   ทัง้นี ้ตัง้แต
ฉบบัที ่๑๖/๒๕๔๙  วนัจนัทรที ่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๔๙  เปนตนไป   หรอืตดิตามอานไดทาง  WWW.edu.chula.ac.th

⌫⌫⌫⌫⌫

สบืเนือ่งจากคณะครศุาสตร มนีโยบายทีต่องการเผยแพรขอมลู
ขาวสารไปยงับคุลากรภายในคณะอยางกวางขวางและรวดเรว็  โดยเฉพาะ
ชองทางใน Website เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาท
ขอมลูสวนใหญทีเ่ผยแพรทาง  Website เปนทีน่ยิมสำหรบัผทูีต่องการรบั
ขาวสารอยางรวดเรว็   อกีทัง้ยงัเปนการลดการใชเอกสาร     ดวยเหตผุล
ดงักลาวคณะครศุาสตร จงึคดิใชการประชมุแบบ E - meeting  โดยเริม่
จากการประชมุคณะกรรมการประจำคณะ  ซึง่คณะไดมอบคอมพวิเตอร
Notebook ใหแกคณะกรรมการทกุทานเพือ่ใชสำหรบัประชมุตลอดวาระ
การดำรงตำแหนง  ทัง้นีม้กีารจดัระบบ Username และ Password สำหรบั
การเขาใช Website รายงานการประชมุคณะกรรมการประจำคณะใหแก
คณะกรรมการ

การประชมุระบบดงักลาว ไดเริม่ใชมาไดระยะหนึง่แลว  ทำให
คณะครศุาสตรไดลดการใชเอกสารไดเปนจำนวนมาก  รวมทัง้การประชมุ
มีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้นดวย

          

๘


