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 ศาสตราภิชานกองทนุคณะครุศาสตร 
  สภามหาวิทยาลัย มีประกาศแตงตั้งให ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  เปน
ศาสตราภิชานกองทุนคณะครุศาสตร  มีระยะเวลาดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 
– วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดแจงใหทราบเกี่ยวกับวิธีการพิมพชื่อผูที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนศาสตราภิชาน       ซึ่งระบุไวในระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการแตงตั้ง
ศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๓๗  ขอ ๓  บรรทัดที่ ๕ คือ พิมพชื่อ – นามสกุล  และตามดวย “ศาสตราภิชาน
เงินทุน .......”     (ตามที่ระบุไวในประกาศแตงต้ังของสภามหาวิทยาลัย)  และสามารถใชชื่อ
ศาสตราภิชานตลอดระยะเวลาในชวงที่ดํารงตําแหนงเทานั้น   ซึ่งกรณีดังกลาวพิมพช่ือไดดังนี้ 
 “ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  ศาสตราภิชานกองทุนคณะครุศาสตร” 
 

 อาจารยไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย เพยีงใจ ศุขโรจน 
ในโอกาสไดรบัตั้งแตใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ตั้งแตวันที ่๑  กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 

 นิสิตไดรับตําแหนง Miss  University Thailand ๒๐๐๘ 
  ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัชพร  ตรีวิทยายนต  นิสิตชั้น
ปที่ ๑  สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ในโอกาสไดรับใหเปน Miss  University 
Thailand ๒๐๐๘  โดยจะเปนตัวแทนของนักศึกษาไทยไปสูเวทีในระดับนานาชาติที่ประเทศ
ฟลิปปนสตอไป  
  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่   ๙   สิงหาคม   ๒๕๕๑   สมาคมเพื่อองคการเวิลดคารพ (ประเทศไทย)  
รวมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาและสันติ  ไดจัดโครงการในรอบคัดเลือก Mister & Miss University  Thailand ๒๐๐๘  ณ 
โรงละครเวทีภัทราวดี เธียเตอร กรุงเทพ ฯ  โครงการนี้เปนการคนหาและคัดเลือกนิสิตนักศึกษา เพ่ือเปนตัวแทนไปสูเวที
ระดับนานาชาติซึ่งเปรียบเสมือน “ทูตวัฒนธรรมเพ่ือสันติภาพโลก”    และผูชนะเลิศยังไดรับถวยประทานจาก
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ดวย 

      ฉบับที่  ๓๒    ประจําสัปดาหที่ ๒       วันจันทรที่  ๘ กันยายน  ๒๕๕๑    



 ๒

      กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  

 
 
 
 

  CEE  FORUM  คร้ังท่ี ๕ 
   

          
 
 เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะ 
ครุศาสตร     กลุมศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา คณะครุศาสตร  จัดการบรรยายเวทีศูนยความเปน
เลิศทางการศึกษา  (CEE  FORUM)  ครั้งที่ ๕  เรื่อง  จิตตปญญาศึกษา การเรียนรูดวยใจอยาง
ใครครวญ    มี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาจิตตปญญาศึกษา   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  
พูลภัทรชีวิน)   โดยกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนผานที่ย่ิงใหญทางการศึกษา (The  Great  Educational  
Transformation) วาการเปลี่ยนผานทางการศึกษาที่ย่ิงใหญตองสรางจิตสํานึกใหมทางการศึกษา 
พัฒนาการศึกษาที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน (และผูสอน)  ใหเรียนรูเพ่ือที่จะ “รูเทาทัน” การเปลี่ยนแปลง
ที่เปนธรรมชาติของสรรพสิ่ง  นําไปสูการเขาใจ   การยอมรับ และเคารพในตนเอง  ผูอื่น  วัฒนธรรมที่
แตกตางและหลากหลาย สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เพื่อทําให 
   ไมเปนคนยึดตดิ  คดิแคบสัน้ 
   แตเปนคน สตมิั่น  และเขมแข็ง 
   มีจิตใหญ ใฝดงีาม และแข็งแรง 
   เพื่อเปนแหลง เมตตา ปญญาธรรม 
 การเปลี่ยนผานทางการศึกษาที่ย่ิงใหญ จึงควรเปนการศึกษาที่มุงสรางใหเกิดสังคมคณุภาพที่
เปยมไปดวยความรัก  ความเมตตา  เปนสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 
 
 



 ๓

 สิทธิเด็กในการจัดทําแผนทองถิ่นเพื่อเด็กและเยาวชน   
 

      
   

      
 
 เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ    ศูนยวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กผูมีความตองการพิเศษ คณะครุศาสตร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
รวมกับองคการยูนิเซฟแหงประเทศไทย  จัดฝกอบรมเรื่อง “สิทธิเด็กในการจัดทําแผนทองถิ่นเพื่อ
เด็กและเยาวชน”   โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธี
เปด 
 การจัดอบรมดังกลาว เปนสวนหนึ่งของการทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
สิทธิเด็กและการวางแผนทองถ่ินเพื่อเด็กและเยาวชน โดยไดรับเงินอุดหนุนจากองคการยูนิเซฟแหง
ประเทศไทย  ซึ่งมี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กและผูมีความ
ตองการพิเศษ (รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ)  เปนหัวหนาโครงการ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรสิทธิเด็กและจัดอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องพัฒนารูปแบบและหลักสูตรสิทธิ
เด็กสําหรับระดับผูบริหารทองถ่ิน   เรื่องการวางแผนและการคุมครองสิทธิเด็กในระดับทองถิ่นภาคปฏิบัติ
สําหรับกลุมสหวิชาชีพและสภาเด็กและเยาวชน  พัฒนาโปรแกรมฝกนักอบรมสําหรับการอบรมหลักสูตร
สิทธิเด็กในระดับทองถิ่น     
 
 



 ๔

     กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดตั้งเงินทุนเพ่ือการวิจัยในกองทุนคณะ
ครุศาสตร นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (ครั้งที่ ๗)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
เงินทุนเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ  จํานวน ๑  โครงการ คือ   โครงการวิจัยเรื่อง 
“การหลอหลอมความเปนครูดนตรีและความเปนนักวิจัยของนิสิตปริญญาบัณฑิต สาขาดนตรี
ศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : การวิจัยและพัฒนา”   มี รองศาสตราจารย 
ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต  ดร. สุวิมล  ธนะผลเลิศ  เปนผูวิจัย      จํานวนเงินทุน ๔๕,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 

 งานแสดงนิทรรศการศิลปะเด่ียวครั้งแรก “สัญญา” 
 

        
 

         
   

  เนื่องในโอกาสที่สาขาวิชาศิลปศึกษาจะมีอายุครบ ๔๐ ป  รองศาสตราจารย สัญญา วงศอราม  
เพชรน้ําหนึ่งของวงการครูศลิปศึกษา ที่มีสวนในการสรางศิษยใหเปนอัญมณีล้ําคาสูสังคม จงึไดจัดงาน
แสดงนิทรรศการศิลปะเดี่ยวครั้งแรก ของรองศาสตราจารย สัญญา  วงศอราม ภายใตช่ือ 
“สัญญา”   โดยแสดงผลงานศิลปะแขนงตาง ๆ ทีร่วบรวมไวเปนระยะเวลากวา ๔๐ ป ตัง้แตป พ.ศ. 



 ๕

๒๕๐๓  จนถึงปจจุบัน ซึ่งประกอบไปดวยผลงานภาพพิมพ  วาดเสน  และส่ือประสม  ผลงานเดนของ
อาจารยสัญญาที่ทานสามารถสัมผัสไดในงานนิทรรศการ ครัง้นี ้ไดแก 

-  “APPLICATION”  ที่ไดรบัรางวัลเหรียญทองแดง จากงานศิลปกรรมแหงชาติ ครัง้ที ่
๒๒  ป ๒๕๑๖ 

- “THE  TEN  DAYS”  ซึง่เปนผลงานที่สะทอนเหตุการณทางการเมืองในชวง ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ 

-  “BORGER” ซึ่งเปนผลงานทีร่ัฐบาลฮอลแลนดซื้อไปเมื่อ ป ๒๕๑๗ 

                   
   

         
             นิทรรศการจดัแสดงที่ หอศิลปวิทยนิทรรศน  ชั้น ๗  สถาบันวิทยบริการ (หอสมดุกลาง)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         ตัง้แตวันที่ ๒๙  สงิหาคม – ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๑   โดยมี อธิการบด ี
(ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  รัตนกุล)  เปนประธานในพิธีเปด  ทั้งนี้มีคณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  และคณาจารยสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศกึษา 
รวมชมนทิรรศการดังกลาว 
  ในการนี ้ขอเชิญชวนทานผูมีจิตศรทัธาในการพัฒนาครศูลิปะรวมเปนผูสนับสนนุการ
พัฒนาปรับปรงุหองปฏิบัติการภาพพิมพ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครศุาสตร จุฬา ฯ  เพื่ประโยชน
สําหรับการศึกษาและการพัฒนาครดูานภาพพิมพ  หากทานตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม
ไดที ่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๙๐๐                                    
 



 ๖

           กิจกรรมดานกิจการนิสิต  
 

 พิธีมอบทุนและขอบพระคุณผูมอบทุนการศึกษา 
   

   
 

   
 

                             
 

เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หองสัมมนา  ๑   สํานักงาน 
กิจการนิสิต  จดัพิธีมอบทุนและขอบพระคณุผูมอบทุนการศึกษานิสิตคณะครุศาสตร    ซึ่งมีจํานวนทนุ
ทั้งส้ิน ๑๓๐ ทนุ   โดยไดเชญิเจาของทนุการศึกษามอบทุนใหแกนิสิต   
  ผลจากการใหทุนการศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งในการสรางสรรคบัณฑิตที่มี
คณุภาพ  ออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต   



 ๗

               กิจกรรมดานบริหาร 
 
 
 

   การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร 

               
 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๑  ณ หองประชุม ๑๐๖  อาคาร  ๒   คณะครศุาสตร 
จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรของคณะครศุาสตร   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    
โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม  ทั้งขาราชการ  ลูกจางประจํา  ลูกจางเงินนอกงบประมาณ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลูกจางเหมาจาย  ขาราชการบํานาญ (จากการเกษียณ)    ขาราชการบํานาญ (จากการ
เปลี่ยนสถานภาพ)   และขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (ไมลาออกจากกบข.)    
 

  ประกาศ/คําส่ัง  
         รักษาการแทนคณบดี  

 ดวยคณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริิบรรณพิทักษ)  จะเดินทางไปราชการ
ตางจังหวัดเพ่ือเขารวมประชุมคณบดคีณะครศุาสตร/ศกึษาศาสตร    ณ    มหาวิทยาลัยขอนแกน  
จ.ขอนแกน  และเขารวมสัมมนาผูบรหิารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการดําเนนิการดาน
นานาชาติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที ่๑๑ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  ตามลําดับ  ดงันัน้จึง
แตงตั้งผูรักษาการแทน   ดังนี ้    

๑. แตงต้ังรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 
(รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  รักษาการแทนคณบดี วันที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๑  

๒. แตงต้ังรองคณบดีดานวิจยัและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย เพยีงใจ 
ศุขโรจน )  รกัษาการแทนคณบดี วนัที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๑  

 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหท่ีผานมา ดังน้ี 

             ๑.  แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 



 ๘

 
 

 สํารวจจาํนวนคณาจารยประจําคณะครุศาสตรท่ีประสงคจะใหบุตรศึกษาในระดับอนุบาล 
  โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม  แจงเรื่อง คณาจารยที่ประสงคจะ
นําบุตรเขาศึกษาในระดับอนุบาล กลุมที่ ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๒  มีรายละเอียด ดงันี ้

๑. นักเรียนทีจ่ะเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๒  จะตองเกิดระหวางวันที ่๑  ธนัวาคม 
๒๕๔๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  (คือมอีายุ ๒ ป ๖ เดือน ถึง ๓ ป ๖ เดือน  นับถึงวันที ่๑ มิถุนายน 
๒๕๕๒) 

๒. นักเรียนทีจ่ะเขาศึกษาในระดับอนุบาล จะตองเปนผูมีสิทธิ์ไดรับสวสัดิการ 
การศึกษาของบุตรเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี๑  ในโรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไวลวงหนาแลว  ทัง้นี้นักเรยีนในระดับอนุบาลไมไดสิทธิ์เขาศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  โดย
อัตโนมตั ิ
  ๓.  อาจารยประจําผูประสงคจะนําบุตรเขาศึกษาในระดบัอนุบาล ใหกรอกขอความ
ในเอกสารแจงความจํานง  (ขอไดที่สํานักงานดานหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝาย
ประถม หรือภาควิชา/หนวยงานที่สงักัด) พรอมลงนามรับรองสําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียน
บานของบุตรสงสํานักงานดานหลักสูตรและการสอน โรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
ภายในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑   
 
   
 
 
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 


