
 
 
 
 
 
    

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร 
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 

 ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๑    มีจํานวนคณาจารยภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
จํานวน   ๓๓๒   คน   มีจํานวนผูมาลงคะแนน  ๒๓๙  คน  แบงตามหนวยงาน ดังนี้ 

ลําดับท่ี หนวยงาน จํานวนผูมีสิทธ ิ  จํานวนผูมาลงคะแนน 

      ๑ ภาควิชา ๑๓๖          ๙๓   (๖๓.๓๘%) 
๒ สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ๑๑๒          ๘๔   (๗๕%)            

๓ 
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
           ฝายประถม   ๘๔         ๖๒    (๗๓.๘๑%) 

                         รวม ๓๓๒     ๒๓๙   (๗๑.๙๙%) 
 ผลการนับคะแนน   
๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ใจทิพย  ณ  สงขลา   ได    ๑๐๕    คะแนน อันดับที่     ๔ 
๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ  เหมมชะญาต ิ ได      ๔๓    คะแนน อันดับที่     ๗ 
๓.  อาจารยวนัชัย เมฆหิรัญศิริ   ได   ๑๐๕   คะแนน อันดับท่ี   ๔ * 
๔.  อาจารยชูวิทย      ยรุะยง    ได   ๑๔๔   คะแนน อันดับท่ี   ๒  
๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธศักดิ์  พลสารัมย       ได   ๑๑๕   คะแนน อันดับท่ี   ๓ 
๖.  อาจารย ดร.อุบลวรรณ  หงสวิทยากร   ได      ๕๖    คะแนน อันดับที่     ๖ 
๗.  ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร   แสงสวัสด์ิ             ได   ๑๕๓   คะแนน อันดับท่ี   ๑  

 
*  หมายเหตุ     

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ใจทพิย  ณ สงขลา  และ อาจารยวันชัย เมฆหริญัศริ ิ ไดคะแนน 
๑๐๕ คะแนนเทากัน  ตองตดัสินโดยใหประธานจับฉลาก  ผลปรากฏวา  อาจารยวันชัย   เมฆหิรญัศิร ิ 
เปนผูไดรับการเลือกตัง้   

 

      ฉบับที่  ๒๘    ประจําสัปดาหที่ ๒       วันจันทรที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

                                  คนดี - คนเกง 

สําหรับผลการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการบริหาร 
คณะครุศาสตร  นั้น  คณะครศุาสตรไดดําเนนิการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ปรากฏวา ดร.สิริพร  
บุญญานันต  เปนผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิภายนอก   

และตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ตามพระราชบญัญตัิจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมาตรา  ๓๗ ไดกําหนดใหในคณะมี
คณะกรรมการบริหาร (แทนคณะกรรมการประจํา)  โดยมีองคประกอบดังนี ้
  ๑.   คณบดี     เปนประธาน     
  ๒.  รองคณบดีทีค่ณบดีมอบหมาย   (จํานวน ๓ คนในวาระเริ่มแรก)  ซึ่งคณบดีไดมอบ 
 ใหรองคณบดดีานแผน งบประมาณ และการบรหิาร  รองคณบดดีานหลักสูตรและการสอน  และรอง
คณบดีดานวิจัยและบริการวิชาการเปนกรรมการ   (สวนรองคณบดีทานอื่น ๆ คณบดีขอเชญิใหเขารวม
ประชุมทุกคน)  
  ๓.   หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา เปนกรรมการ  
  ๔.   ผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน ๔ คน จาก ๔ ภาควิชา 
  ๕.   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ 
  ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเริ่มวาระการดาํรงตําแหนง ตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๑  เปนตนไป  ดงันัน้การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาจะเปลี่ยนเปนการเสนอ
ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา   ตั้งแตวันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๑ 
    
 
 
 
 

 นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคําขวัญ 
  ประชาคมครุศาสตร    ขอแสดงความยินดีกับ   นางสาวกรรณิการ  คําหอมกุล นิสิต
ชั้นปที่ ๔   สาขาวิชามัธยม – ศิลป   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ในโอกาสที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคําขวัญ (ระดับนิสิต)  ภายใตโครงการบริหารจัดการระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ในหัวขอ “การรณรงคคัดแยกขยะและทิ้งใหถูกถัง”  จัดโดย 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬา ฯ   
  คําขวัญที่ชนะเลิศ คือ  “โลกสะอาดไรมลพิษ   ใสใจสักนิดคิดแยกขยะ”  
 
 



 ๓

                           กิจกรรมดานบริหาร  
 
 

 บรรยายพิเศษใหกับคณาจารยและนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 
 

     
 
 

   
 
  เมื่อวันที่ ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑    เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ     คณบดี 
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ใหการตอนรับและบรรยายเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
การศึกษาแนวใหม”    แกคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี      ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะครุศาสตร จุฬา  ฯ    มี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูทักษะ และประสบการณเสริมจากการศึกษาในชั้นเรียน  
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  จากนั้นในชวงบายคณะนักศึกษาดังกลาวไดเขาศึกษาคนควา ณ ศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศึกษาของคณะ   
 



 ๔

   การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร 
  คณะครุศาสตร จะจดับรกิารตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรของคณะครศุาสตร   
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  ทัง้ขาราชการ  ลูกจางประจํา  
ลูกจางเงินนอกงบประมาณ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางเหมาจาย  ขาราชการบํานาญ (จากการ
เกษียณ)    ขาราชการบํานาญ (จากการเปลี่ยนสถานภาพ)   และขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  (ไมลาออกจากกบข.)   ดงันี ้
    ครั้งที่ ๑  วนัพฤหัสบดีที ่๔  กันยายน  ๒๕๕๑ 
             ครั้งท่ี ๒  วันศุกรท่ี       ๕   กนัยายน  ๒๕๕๑ 
       เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครุศาสตร  
ท้ังน้ีแบบฟอรมใบรายการตรวจสุขภาพไดสงถึงบุคลากรทุกทานแลว  หรือสามารถขอรับไดที่
หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  คณะครุศาสตร   
  อนึ่ง เนื่องจากการเบิกจายคารักษาพยาบาลของขาราชการบํานาญ (จากการที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย)  ยังไมเรียบรอย  จึงขอใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนขาราชการ
บํานาญกรณุาเตรียมสํารองคาใชจายในการตรวจมาดวยในวันตรวจ โดยทานจะไดรับใบเสร็จรบัเงินซึง่
สามารถนําไปเบิกไดตามสิทธิในภายหลัง 
 
 

   ประกาศ/คําส่ัง  
       คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหท่ีผานมา ดังน้ี 

         ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ  ไดรับแตงตัง้จากคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยเครือขายสมศ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ตั้งแตวันที ่๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  โดยใหมีวาระถึงวันที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

       ๒.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศนูยเครือขายสมศ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

                 กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  
 
 

 CEE  Forum  คร้ังท่ี ๔ 
 

   
 

                                     
 
 
  เมื่อวันที ่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ หอง ๔๐๕  อาคารประชมุสุข  
อาชวอํารุง    ศนูยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ  จดับรรยายเวทีศูนยความเปนเลิศทาง
การศึกษา  CEE Forum 4 th   “ เสนทางการสรางเครอืขายวิจัยการศึกษา”   โดย ศาสตราจารย ดร.
สุวิมล  วองวาณิช     และอาจารย ดร.กมลวรรณ     ตงัธนกานนท          ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากคณบด ี
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพทิักษ)  เปนประธานในพิธีเปด 
  ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ  เปนศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ  จุดมุงหมายคือการสรางสรรคงานวิจัยทางการศึกษา
แบบสหวิทยาการเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีพลังในการพัฒนาประเทศ  สรางสรรคกระบวนทัศนและ
ระเบียบวิธีใหมในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีพลังในการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ โดยได



 ๖

                 กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร   รูปแบบของโครงสรางเครือขาย ไดแกระดับชาติ   ระดับภูมิภาค  ระดับ
จังหวัด  และระดับกลุมเครือขาย   พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายวิจัยการศึกษาเพื่อทํา
หนาที่ขับเคลื่อนเครือขายวิจัยการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละพื้นที่รับผิดชอบโดยใช
เครือขายวิจัยการศึกษา   ลักษณะของการดําเนินงานเปนการพึ่งพาตนเอง  การทํางานแบบเชื่อมโยง  
การรวมมือรวมพลัง  การวิจัยแบบ area – based  research    กิจกรรมที่จัดประกอบดวยการสราง
ฐานขอมูลงานวิจัยของเครือขายเพื่อการสืบคน  การจัดทําจดหมายขาวของสมาชิกในเครือขาย   การ
ดําเนินการวิจัยรวมกันในรูปของชุดโครงการวิจัย  และการสะทอนผลการวิจัยของสมาชิกเครือขาย 
 
 
 
 
 

  เปล่ียนชื่อ CU  Educational  Review 
  รองคณบดดีานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชืน่ชนก  โควินท)  
แจงวา ตามที่คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนนิการจัดทําวารสารทางวิชาการเรื่อง 
“Chulalongkorn  Education  Review”   มาอยางตอเนื่องเปนเวลา ๑๔ ป  โดยไดรับความสนใจจากผู
เสนอบทความและสมาชิกของวารสารเปนอยางดีจากในและตางประเทศ  มาบดันีเ้พื่อพัฒนาวารสารให
มีคณุภาพในระดับนานาชาติมากขึ้น  คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศริิบรรณพิทักษ)  ไดเล็งเห็น
วาวารสารดังกลาว หนึ่ง นาที่จะมชีื่อวารสารที่บงบอกถึงความเปนนานาชาติมากกวาความเปนวารสาร
ของสถาบัน  สอง มีกองบรรณาธิการ (รวมถึง Editorial Board และ Peer Reviewer)  ที่เปนทัง้ชาวไทย
และตางประเทศ  และสาม มีบทความที่มคีณุภาพ โดยพิจารณาจากปจจัยดานการถูกอางอิงตออัตรา
การตอบรับและปฏิเสธ จงึเหน็ควรใหเปลี่ยนชื่อวารสารเปน “Asain  Journal  of  Education”  โดย
มีกําหนดการออกวารสาร ๒ ครั้งตอป   ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม  ทั้งนี้วารสารภาษาอังกฤษชื่อ
ใหมนี้จะมคีณบดีเปน Editor  in  chief  และ Dr. Daniel  Thomas Murphy  เปน Editor  Committee 
สําหรับ International  Board  of  Advisors นัน้  จะประกอบดวยคณาจารยทั้งในและตางประเทศที่เปน
ที่ยอมรับในวงวิชาการการศึกษา 
  การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑  จึงขอเชิญชวนคณาจารย นิสิต 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือสมัครเปนสมาชิก  ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
เบื้องตนไดที่ สํานักงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร หรือที่ E-mail address : 
intered@chula.ac.th  
 



 ๗

                                 ระเบียบนารู 

                       กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

 ดนตรีเท่ียงวนั 
 

   
 
  เมื่อวันที่    ๖      สิงหาคม     ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ บริเวณอาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง     สาขาวิชาดนตรีศึกษา  จัดดนตรีเที่ยงวัน  เสนาะเสียง  เพียงสายไหว  การแสดง
ประกอบดวย โหมโรงคลื่นกระทบฝง   สุรินทราหู  ๓  ชั้น   แขกลพบุรี  ๓  ชั้น  
  
 
 
 
 

 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๑   
  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๐๑  วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๑   มีมติเห็นชอบ
ใหแกไขระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย สวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. 
๒๕๔๔  หมวด  ๒ เงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะหขอ ๑๑  ซ่ึงระบุวา  ใหบุตรของขาราชการ   
ลูกจางประจํา  และพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับเงินอุดหนุนการศึกษาสงเคราะหตามเกณฑ ดังนี้ 
  -  ระดับการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ในสายสามญั
และอาชีพ คนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอปการศึกษา เปนคนละ ๒,๐๐๐ บาท ตอปการศึกษา 

-  ระดับการศึกษาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในสายสามัญ 
และอาชีพ คนละ ๑,๖๐๐ บาท ตอปการศึกษา เปนคนละ ๓,๒๐๐ บาท ตอปการศึกษา 



 ๘

                                 นานาขาว 

 
 

 โครงการสินเชื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดินสังกัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ธนาคารกรุงไทย ไดลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)  รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เสนอโครงการสินเชื่อสวัสดิการแกขาราชการและลูกจางประจําเงนิงบประมาณแผนดินโดยกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู  ในอตัราทีท่ําเปนพิเศษกวาลูกคาทั่วไป  เพื่อใหขาราชการและลูกจางงบประมาณแผนดนิ
ของจุฬา ฯ ดงันี ้

๑. สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย 
๒. สินเช่ือโครงการเงินกูอเนกประสงค 
๓. สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ 
โดยมหาวิทยาลัยทําหนาที่หกัและนําสงเงนิเดือนหรือคาจางของขาราชการและ 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดนิ เพ่ือชําระตนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับธนาคารทุกเดือน  จนกวา
ชําระหนี้เสร็จส้ิน 
  หากขาราชการและลูกจาง ฯ ทานใดสนใจ  โปรดตดิตอสายงานสวัสดิการ  สวน
บริหารงานบคุคล   สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุร ี๕  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
 
 

 ยายทีทํ่าการ 
  สภาคณาจารย จะทําการปรับปรุงสํานักงานระหวางเดอืนสิงหาคมถงึเดือนธนัวาคม 
๒๕๕๑      และในชวงเวลาดงักลาวสํานักงานสภาคณาจารยไดยายที่ทาํการไปปฏิบัติงานที่อาคาร
วิทยพัฒนา  ช้ัน ๓  หอง ๓๐๔ – ๓๐๖  จนกวาจะดาํเนินการปรบัปรุงแลวเสร็จ 
 
 
  
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


