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๒

คณะครศุาสตร มปีระกาศ/คำสัง่ แตงตัง้คณะกรรมการตาง ๆ ดงันี้
๑. ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยโดยมี

ภารกจิหลกั คอื
๑)   จดัสงครไูปสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยแกเยาวชนไทยและชาวตางประเทศ

ณ วดัไทยและสถานศกึษาในตางประเทศ
๒) จัดอบรมและพัฒนาครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแกผูใชภาษาไทย

เปนภาษาตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ
๓)   ใหบรกิารวชิาการดานการพฒันาการออกเสยีงภาษาไทย
๔)   ตดิตามสถานการณการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยแกผใูชภาษาไทย

เปนภาษาตางประเทศทั้งในประเทศและตางประเทศ
๕)   วจิยัและพฒันานวตักรรมการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยแกผใูชภาษา

ไทยเปนภาษาตางประเทศ
๖)  ประเมินผลการจัดสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแกผูใชภาษาไทยเปน

ภาษาตางประเทศ (อานรายละเอยีดไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)
๒.  คำสัง่ ๓๖๘/๒๕๔๙  เรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

เพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน ครัง้ที ่๒ ของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อานรายละเอียดไดที่
WWW.edu.chula.ac.th)

๓.   คำสั่งที่ ๓๖๙/๒๕๔๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยและ
วฒันธรรมไทยในตางประเทศ (เพิม่เตมิ) (อานรายละเอยีดไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)

๔.   คำสัง่ที ่๓๗๐/๒๕๔๙ เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการบรหิารศนูยสงเสรมิการสอนภาษาไทย
และวฒันธรรมไทย (เพิม่เตมิ) (อานรายละเอยีดไดที ่WWW.edu.chula.ac.th)





เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เวลา
๐๘.๐๐ น. ณ หองสมัมนา ๑  คณะครศุาสตร สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวยั   ภาควชิาหลกัสตูร การสอน
และเทคโนโลยกีารศกึษา จดัประชมุวชิาการ     เรือ่ง
"ปลกุสมอง : Brain - based  Learning (BBL)

สหูองเรยีนปฐมวยั"   มคีณบด ี(รองศาสตราจารย
ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  เปนประธานในพธิเีปด
โดยกลาววา สังคมยุคใหมเปนสังคมฐานความรู

จำเปนตองพฒันาสมองตัง้แตเดก็ปฐมวยั เปนการสรางรากฐานทีเ่ขมแขง็ใหกบัสงัคมของประเทศในแง
ภมูปิญญา และการพฒันาทีย่ัง่ยนืไดดกีวาระดบัการศกึษาอืน่  พรอมทัง้ฝากวาการพฒันาสมองใหมี
พลงัการคดิจะไมเกดิประโยชนหากไมมกีารนำสิง่ทีค่ดิไดไปสรางสรรคนวตักรรม  หรอืนำไปใชอยางมี
คณุธรรมและจรยิธรรม   นอกจากนีย้งัมองวาในสงัคมยคุใหมสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไดคอืการมหีลากหลาย
ความคดิ  และมมุมองทีแ่ตกตางกนั หากไมระมดัระวงัอาจจะเกดิการแตกแยกทางความคดิและสงัคมได
ดังนั้นการพัฒนาสมองจะตองพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองและเปนประโยชนตอมนุษยชาติ  เกิดการ
พัฒนาสวนรวมและสังคมโลก  ตองมีการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางประเทศเพื่อทำใหเกิด
สนัตภิาพโลก  ซึง่จะตองเริม่ตัง้แตปฐมวยัภายในตวัตน ชมุชน และประเทศ

จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง "งานวิจัยทางสมองกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย"  โดย
รองศาสตราจารย  ดร.อดุมลกัษณ  กลุพจิติร  "การจดัสภาพแวดลอมเพือ่สงเสรมิการเรยีนร"ู  โดย
รองศาสตราจารย ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน
"หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย"  โดยอาจารย
สกุญัญา  กาญจนกจิ

การประชุมดังกลาวจัดระหวางวันที่
๑๖ - ๑๘ ตลุาคม ๒๕๔๙  คาดวาผเูขาประชมุ
จะไดองคความรูทั้งเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในการพฒันาเด็กปฐมวัยบนฐานของงานวิจัย
และความรูใหมของศาสตรทางการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายทางวิชาชีพการศึกษาปฐมวัยอันนำไปสูการ
รวมพลังในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป

⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦

๓



เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ หองศูนยสารนิเทศ คณะครุศาสตร จุฬา ฯ รวมกับสภา
คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย จัดการ
ประชุมโตะกลมเรื่อง "ขอเสนอนโยบายการศึกษาสำหรับ
รัฐบาลใหม"   โดยไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ  องคมนตรี
ศาสตราจารย นายแพทย เกษม วฒันชยั เปนประธานในพธิเีปด
และกลาวนำ  จากนั้นเปนการอภิปรายนำเรื่อง "นานาทัศนะ
ขอเสนอนโยบายการศึกษา สำหรับรัฐบาลใหม"  โดย
ผทูรงคณุวฒุจิากหลายวงการ ไดแก ศาสตราจารยกติตคิณุสมุน
อมรววิฒัน   ศาสตราจารย ดร.เปรือ่ง  กจิรตันภร   (อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร)   รองศาสตราจารย ดร.อรรณพ
พงษวาท (คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
ผชูวยศาสตราจารย ดร.วสนัต  อตศิพัท  (คณบดคีณะศกึษา
ศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)    ดร.สริพิร บญุญานนัต   (รองเลขาธกิารสกศ.)   ดร.ชนะ  กสภิาร 
(ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  รองศาสตราจารย วุฒิสาร  ตันไชย (ผูอำนวยการวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิน่ สถาบนัพระปกเกลา ฯ)  นายนพินธ  สรุพงษรกัเจรญิ  (รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทย)   พนัโทแพทยหญงิกมลพรรณ  ชวีพนัธศุร ี(เครอืขายพอแมเยาวชน เพือ่การปฏริปูการศกึษา)
ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ (ผูอำนวยการสถาบันรามจิตติ) ดำเนินการอภิปรายโดย  รองศาสตราจารย

ดร.พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ  (คณบดคีณะครศุาสตรและประธาน
สภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแหประเทศไทย) และ
อภิปรายรวมโดย ครู  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา และ
ผสูนใจจากสาขาอาชพีตาง ๆ  จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน  การประชมุ
ดงักลาวทีป่ระชมุม ี ความเหน็ตรงกนัวาขณะนีค้ณุภาพการศกึษา
อยใูนขัน้วกิฤต   ขอเสนอคอืรฐับาลใหมจะตองยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาตั้งแต

ระดบัปฐมวยั จนถงึระดบัอดุมศกึษา  โดยมหีลกัสำคญั ๔ หลกั
คอื หนึง่ คดิอยางมเีหตผุล    สอง ปลอดผลประโยชนสวนตน
สาม ปลอดการเมอืง และสี ่นำประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้  โดย
ศาสตราจารย ดร.วจิติร ศรสีอาน รฐัมนตรวีาการกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดมารวมรับฟงและกลาวขอบคุณผูเขาประชุม
พรอมทัง้รบัขอเสนอทัง้หมดไปพจิารณาตอ  โดยกลาววายนิดี
รับขอเสนอเพิ่มเติมตลอดเวลา

⌦⌦⌦⌦⌦

๔



เมือ่วนัที ่๑๕  ตลุาคม ๒๕๔๙  ณ สนามอนิทรจีนัทร
สถิตย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ประกอบดวย

คณาจารย นกัเรยีน  ผปูกครอง และศษิยเกาสาธติจฬุา ฯ

รวมพธิเีปดกฬีาสาธติสามคัค ีครัง้ที ่๓๑  โดยมโีรงเรยีนสาธติ
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาทาง

⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ 

๕

เมือ่วนัที ่๑๘  ตลุาคม ๒๕๔๙     เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒      เจาหนาทีส่ำนกังาน
ประกอบดวย งานบรหิารทัว่ไป  งานการเงนิและบญัช ีงานพสัด ุงานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ งานแผน
และงบประมาณ  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด อาจารยวิวัฒนชัย  สุขทัพภ  อดีตรองคณบดีดานแผน
งบประมาณและการบรหิาร ในโอกาสเกษยีณอายรุาชการ โดยม ีรองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ
(คณบดี)   รองศาสตราจารย ดร.สุกรี   รอดโพธิ์ทอง  (รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ (ผูชวยคณบดีดานการบริหารทรัพยากรมนุษย) รองศาสตราจารย
ดร.ปณุณรตัน  พชิญไพบลูย      (ผชูวยคณบดดีานการบรหิารทัว่ไป) ผชูวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ไตรวจิติรคณุ
(ผชูวยคณบดดีานการประกนัคณุภาพ) ใหเกยีรตริวมงาน

⌫⌫⌫⌫⌫

การศกึษา เปนเจาภาพจดัการแขงขนั ระหวาง
วนัที ่๑๕ - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  ทัง้นีม้โีรงเรยีน
สาธิตในสังกัด ๑๖ สถาบัน เขารวมแขงขัน
ในครัง้นีด้วย



เมือ่วนัที ่  ๒๐  ตลุาคม ๒๕๔๙   คณะครศุาสตร จฬุา ฯ รวมกบัสมาคม
ครุศาสตรสัมพันธ   สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  สมาคม
นกัเรยีนเกาสาธติจฬุา ฯ  รวมทำบญุทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัหวยทบัมอญ  ตำบล
หวยทบัมอญ  กิง่อำเภอเขาชะเมา  จงัหวดัระยอง  โดยมยีอดบรจิาค ดงันี้

⌫⌫⌫⌫⌫

๖

โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม จดัรายการ "ศกุรสโมสร"  ทกุวนัศกุรที ่ ๒ หรอื  ๓  ของเดอืน  สาระ
บนัเทงิหลากหลายรปูแบบ   เชน  รอง  รำ  เตน  เลนดนตร ี ศลิปวฒันธรรมไทย  และสากล  ฯลฯ   เพือ่ใหนกัเรยีน
คณาจารย  ผปูกครอง  บคุลากร  คณะครศุาสตรและชมุชนชาวจฬุา ฯ  ไดพกัผอนหยอนใจ  ขอเชญิบคุลากรชาว
คณะครศุาสตรทกุทานรวมชมรายการ  ตลอดภาคปลาย ปการศกึษา  ๒๕๔๙  (วนัศกุรที ่  ๑๗  พ.ย.  ๒๕๔๙,
วนัศกุรที ่ ๑  ธ.ค. ๒๕๔๙, วนัศกุรที ่ ๑๒  ม.ค. ๒๕๕๐  และวนัศกุรที ่  ๒๓  ก.พ. ๒๕๕๐)     บคุลากรคณะครศุาสตร
ทานใดสนใจจะรวมแสดงตดิตอที ่ผศ.เฉลมิพล  ดาวเรอืง   โทร.  ๐๘๑ - ๔๒๔ -๕๖๕๔

     

๑.  ภาควชิา/สำนกังานเลขานกุาร ๕๔,๓๖๖.๗๕  บาท
๒.  โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม ๕๙,๔๑๗.๒๕  บาท
๓.  โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม    ๖,๒๑๖.๐๐     บาท
๔.  สมาคมผปูกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท
๕.  สมาคมครศุาสตรสมัพนัธ    ๕,๐๐๐.๐๐     บาท
๖.  สโมสรอาจารย จฬุา ฯ    ๕,๐๐๐.๐๐     บาท
๗.  ผอูำนวยการโรงเรยีนเขาชะเมาวทิยา ๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท
๘.  ชาวบานตำบลหวยทบัมอญ ๒๙,๐๖๘.๐๐   บาท

                              รวมเงนิบรจิาคทัง้สิน้ เปนเงนิ   ๑๗๙,๐๖๘  บาท



๗

สำนกับรหิารระบบกายภาพ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั แจงวา มหาวทิยาลยัอนญุาตใหการประปา
นครหลวงเขาดำเนนิการวางทอเมนประปาภายในมหาวทิยาลยั บรเิวณจฬุาลงกรณ ซอย ๑๑,  ๒๒, ๒๖ และ
๖๒  เนือ่งจากทอเดมิมสีภาพเกา แตกรัว่บอยครัง้ทำใหการจายน้ำประปาไมมปีระสทิธภิาพ และสญูเสยีน้ำโดย
เปลาประโยชน  โดยจะเริม่ดำเนนิการทีซ่อย  ๑๑ เปนงานแรกในวนัที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๔๙  และใหแลวเสรจ็กอน
เปดเทอม (ไมเกนิวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๙)  สวนซอยอืน่ ๆ จะทยอยดำเนนิการตามความเหมาะสมตอไป

ในการนี ้การดำเนนิการดงักลาวอาจทำใหการสญัจรในบรเิวณนัน้เกดิความไมสะดวกทัง้นี ้หากเกดิความ
ไมสะดวก หรอืปญหาอืน่ใดอนัเนือ่งมาจากงานดงักลาว  กรณุาแจงไปยงัสายงานสขุาภบิาล  สวนสถาปตยกรรม
และโครงสรางพืน้ฐาน สำนกับรหิารระบบกายภาพ โทร. ๐๒ - ๒๑๘-๐๑๒๖  เพือ่ประสานงานตอไป  ทัง้นี้
มหาวทิยาลยัขออภยัในความไมสะดวกมา ณ ทีน่ีด้วย

                    

สถานวีทิยจุฬุา ฯ จะดำเนนิการจดัอบรมทกัษะการเปนผปูระกาศ รนุพเิศษ ในวนัที ่๔ พฤศจกิายน
๒๕๔๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  โดยมคีาใชจายในการอบรมทานละ ๑,๕๐๐ บาท

ขอเชิญชวนผูสนใจเขารับการอบรมดังกลาว สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่
๐๒ - ๒๑๘๓๙๗๑

⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม   กำลงัรือ้ถอน  "ศาลาสาธติ"  เพือ่กอสรางอาคาร  ๕๐ ป
สาธติจฬุา ฯ  มคีวามจำเปนตองกัน้บรเิวณกอสรางจงึแจงมาเพือ่ขออภยัในความไมสะดวก





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

๘

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร คณะครศุาสตร ครัง้ที ่๒๐/๒๕๔๙  วนัพธุที ่๑๘

ตลุาคม ๒๕๔๙  มมีตใิหปรบัปรงุระบบการประชาสมัพนัธ และเหน็ชอบใหทกุภาควชิา/

หนวยงาน สงขอมลูทีต่องการประชาสมัพนัธใหหนวยประชาสมัพนัธของคณะ เพือ่ที่

จะไดดำเนินการประชาสัมพันธไปยังชองทางสื่อตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั  เพือ่ใหการประชาสมัพนัธของคณะมทีศิทางเดยีวกนั  ตลอดจนเปนการ

เผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง  อันจะกอใหเกิดการเผยแพรขาวสารไปยังกลุม

เปาหมายทีต่องการอยางกวางขวาง  ดงันัน้ จงึขอความรวมมอืจากภาควชิา/หนวย

งานใหความรวมมอืในการใหขอมลูเพือ่ทำการประชาสมัพนัธตอไปดวย




