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    ขอเชิญรวมพิธีวางศิลาฤกษ 
 
  ดวยคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย   ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๑.๐๐ 
น.    ณ มณฑลพิธีบริเวณลานไทร      โดยมีศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ เปน
ประธานในพิธี ฯ   นอกจากนี้ยังมีพระกรรมฐานจากวัดตาง ๆ มารวมในพิธีดังนี้   

๑.  หลวงปูบุญมา  คัมภีรธัมโม วัดปาสีหพนม  จังหวัดสกลนคร 
   ๒.  หลวงปูคําบอ  ฐิตปญโญ  วัดใหมบานตาล  จังหวัดสกลนคร 
  ๓.  ทานเจาคุณพระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ๔.  ทานเจาคุณภัทรธรรมสุธี  วัดราชผาติการาม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ๕.  หลวงพอวงศ   สุภาจาโร  วัดคําพระองค  จังหวัดหนองคาย 
  ๖.  หลวงพอสาคร  ธัมมาวุธโธ วัดปามณีกาญจน  จังหวัดนนทบุรี 
  ๗.  หลวงพอคูณ    สุเมโธ  วัดปาภูทอง  จังหวัดอุดรธาน ี
  ๘.  เจาอธิการจิรวัฒน  อตตรกุโข วัดปาชัยชุมพล  จังหวัดเพชรบูรณ     
  ๙.  พระอาจารยธีรเวทย  ปุญญมาโน วัดแหลมทอง  จังหวัดชลบุรี 
 

ขอเรียนเชิญคณาจารย เจาหนาที ่นิสิต และผูมีจิตศรัทธารวมพิธวีางศิลาฤกษ และ 
ทําบุญตามกําหนดการดังนี้     
๐๗.๐๐ น. บรรเลงดนตรีไทย  โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา   
  พระภิกษุสงฆพิธีและผูติดตามมาถึงคณะครุศาสตร   
๐๗.๑๕ น.  ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ  อยุธยา  และ แขกผูมีเกียรติ 

เขาสูมณฑลพิธี 
๐๗.๓๐ น. ประธาน (ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ  อยุธยา)  จุดธูป  เทียน   

บูชาพระรัตนตรัย  
พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรและถวายภัตตาหารแดพระสงฆ 
  พราหมณประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ 

      ฉบับที่  ๔๒  ประจําสัปดาหที่ ๓     วันจันทรที่ ๑๗ พฤศจิกายน   ๒๕๕๑    



 ๒

  คณบดีกลาวรายงาน 
  ผูถือพานนําพานแผนศิลาฤกษ  แผนอิฐทอง  แผนอิฐเงิน   แผนอิฐนาค   ไมเข็มมงคล  

ใหพระสงฆเจิมตามลําดับ 
๐๘๕๙. น. พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา 

ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ  ณ  อยุธยา  ตอกเข็มไมมงคลประเดิมการวางศิลา
ฤกษ   และวางศิลาฤกษ  
อธิการบดี   รองอธิการบดี   คณบดี   รองคณบดี  หัวหนาภาควิชา   

นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  นายกสมาคมพฤทธาจารย    
นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    
นายกสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาฯ   ประธานชมรมสายสัมพันธและผูปกครองและ
คณาจารย     คณาจารยคณะครุศาสตร   และแขกผูมีเกียรติโปรยขาวตอกดอกไม 

แขกผูมีเกียรติถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรมแดพระภิกษุ 
พระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนต 

                                                                         เสร็จพิธ ี
                                    ********************* 
 

  แตงต้ังคณบดีคณะครศุาสตร 
 ตามที ่รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทักษ  ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 
ต้ังแตวันที่ ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๗  และจะครบวาระในวันที่ ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๕๑  นัน้   
 สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๗๐๕ (สัญจร)  เมือ่วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑  มีมติให
แตงตั้ง  ศาสตราจารย ดร.ศิริชยั  กาญจนวาสี  ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะครุศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๔  ป 
 ทั้งนี้ ต้ังแตวนัที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป  

   ผลการเลือกตั้งกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา                  
  ดวยกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา ไดวางลง ๑ ตําแหนง 
และคณะครุศาสตรไดดําเนนิการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทคณาจารย
ประจําตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะ  สํานกัวิชา และ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๔ (๔)  แลว ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง จาํนวน ๑ ราย  ซึ่งเทากับจํานวน
ตําแหนงทีว่างลง จงึไดรับการเลือกตั้งโดยปริยาย  และคณะกรรมการดําเนนิการเลือกตั้งฯไดตรวจสอบ
คุณสมบัติแลว เปนไปตามขอบังคับจุฬาฯ   คือ    

ผูชวยศาสตราจารยสมศร ี ตรีทิเพนทร  ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา 
ทั้งนี้   ต้ังแตวนัที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
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                กิจกรรมดานบริหาร 

 
 

 
 
   คณบดีไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

  ดวยคณบดี  ไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  เดินทางไปศกึษาดงูานดาน
การศึกษาและองคกรวิชาชีพครูในตางประเทศ  ณ ประเทศสเปน   โปรตุเกส  ฝร่ังเศส  ในวันที่  
๑๗ – ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   
  ดังนัน้ ในชวงเวลาดังกลาว รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดี
ดานแผน งบประมาณและการบรหิาร  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

 
  งานแถลงขาว “หาทศวรรษ สาธิตจุฬา ฯ รวมพัฒนาการศกึษาไทย” 

      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  จะจัดงานแถลงขาว   
“หาทศวรรษ สาธิตจุฬา ฯ รวมพัฒนาการศกึษาไทย”  ในวนัที ่๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ณ จัตุรัสจามจุรี   มวีัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพนัธการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของคณาจารย บุคลากร  นกัเรียน  ผูปกครอง  และศิษยเกา ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ป สาธิต
จุฬา ฯ   
 

   คณะครศุาสตรจะสงมอบพื้นที่อาคาร ๒          
คณะครุศาสตรจะสงมอบพืน้ที่อาคาร ๒   ใหแกบริษทัสทุัศนวิศวการ จํากัด 

ซึ่งเปนผูรับจางดําเนินการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกยีรติพระมิ่งขวัญการศึกษา  ในวันเสารที ่๖  
ธันวาคม  ๒๕๕๑   รวมทัง้พืน้ทีห่องอาหารทัง้หมด  โดยจะจัดใหมซีุมอาหารใหม (ชั่วคราว)   
อยูบริเวณสนามดานหนาอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง (อาคาร ๓)ดานอาคารจามจรีุ ๕ 
จึงขออภัยในความไมสะดวกครั้งนี้ดวย 
 

   ขอขอบพระคุณ          
  รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกัว่ทุง ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร  ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา และสาขาวชิาเทคโนโลยี ที่เปนเจาภาพในพิธีบําเพ็ญกุศล
ศาสตราจารยกิตติคุณ ยรรยง ณ ตะกัว่ทุง เมื่อวันพฤหสับดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วัดธาตทุอง และ
ขอขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรของคณะครุศาสตรทุกทาน ทีไ่ดรวมสวดพระอภิธรรม มอบเงิน
ทําบุญและพวงหรีด และรวมในพธิีพระราชทานเพลิงศพในวันจนัทรที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ทั้งนี้ตอง
ขออภัยคณาจารยและบุคลากรที่ไมไดเรียนเชิญดวยตนเอง และขออภัยหากใหการตอนรับไมทั่วถึง 
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     กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
                       

                
 รับมอบเงินบริจาค 

                                   
  
        เมื่อวันที่  ๑๑   พฤศจกิายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ หองคณบดี     
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  รับมอบเงนิจากคณาจารยสาขาวิชาพฒันศึกษา  
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา จํานวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (หาแสนบาท
ถวน)  สําหรับสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรตพิระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 
     
  
   

    Research  Forum 
  สํานงัานวิจยัและบริการวิชาการ  ขอเชิญคณาจารย นิสิต และผูสนใจ เขารวมงาน
Research  Forum  ณ หองประชุม ๔๐๕   ชัน้ ๔  อาคารประชุมสุข  อาชวอาํรุง  เวลา ๑๒.๓๐ – 
๑๔.๓๐ น.  โดยฟงการบรรยายตามรายการดังนี ้

๑. เร่ือง “การบริหารโครงการวจิัย”  โดย ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาส ี
วันศุกรที่ ๒๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๑   

๒. เร่ือง “หัวขอการวิจัยใหม ๆ ที่นาสนใจ”  โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ   
วิรัชชัย   วันจนัทรที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑    

  ผูสนใจสมัครเขารับฟงการบรรยายไดที่ สํานักงานวิจยัและบริการวิชาการ โทร. ๐๒ – 
๒๑๘ – ๒๕๔๙ – ๕๐  ต้ังแตบัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   
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                      นานาขาว 

       กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน  
 

    รับสมคัรนิสิตเขาศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา 
  คณะครุศาสตร    เปดรับสมคัรนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการตลอดทั้งป  สําหรับภาค
การศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๒  จะรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒   
  ผูสนใจกรอกขอมูลการสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัคร ฯ ไดที่  
http://www.grad.chula.ac.th    หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๘๐ ตอ ๖๐๐   
 
 
 
 

    ดีวีดี ชดุ “๑๐๐ ปไกลบาน..ตามเสด็จพระพุทธเจาหลวง” 
  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ไดจัดทํา ดีวีดี ชุด “๑๐๐ ป ไกลบาน....ตามเสด็จ 

พระพุทธเจาหลวง”  โดยมีดีวีดี ๑๓ แผน  พรอมสมุดภาพ ๑๐๐ ป ไกลบานที่รวบรวมภาพและบรรยากาศสถานที่ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เสด็จ ฯ เมื่อรอยปที่แลว   รายไดจากการจําหนาย ดีวีดีชุดนี้ ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) จะแบงใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งเพื่อบํารุงการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยไดมอบให
สํานักงานนิสิตเกาสัมพันธแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการดําเนินการ 

 สารคดียิ่งใหญนี้เปนสารคดีที่มีคุณคาสามารถเก็บไวเปนภาพประวัติศาสตรและเปนองคความรูได 
มากมาย  ทั้งยังสามารถใหเปนของขวัญปใหมแกบุคคลที่ทานเห็นวาเหมาะสมดวย   
  ดีวีดี ดังกลาวจําหนายในราคาชุดละ  ๑,๕๕๕ บาท  สามารถสั่งจองไดที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุก
สาขาทั่วประเทศ  และสมาคมนิสิตเกาและสํานักงานนิสิตเกาสัมพันธ จุฬา ฯ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๓๖๘๐ , ๐๒ – ๒๑๘ 
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