
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามที่สภาคณาจารยไดจดัใหมีการหยัง่เสียงผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดีรอบสอง เมื่อ
วันพฤหัสบดีที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   โดยอาจารยแตละทานสามารถเลือกไดเพียงหนึ่งชื่อนัน้  ปรากฎวา
มีคณาจารยมาหยัง่เสยีงทั้งสิ้น ๑,๖๔๖  คน  จากจาํนวนคณาจารยที่มีสิทธิ์ ๒,๗๒๗ คน  คิดเปนผูมาใชสิทธิ์
หยัง่เสียงรอบสองรอยละ ๖๐.๓๖   (โดยมีบัตรเสียจํานวน ๑๓ ใบ  และบัตรงดออกเสียงจํานวน ๑๙ ใบ)  
โดยมีคณาจารยสังกัดภาควิชาของคณะครุศาสตรมาใชสิทธิ์การหยั่งเสยีงครั้งนี้ ๘๒  คน จาก
จํานวนคณาจารยทีม่ีสิทธิ์จํานวน ๑๒๖  คน  คิดเปนรอยละ ๖๕.๐๘   ทัง้นี้ในสวนของโรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม มีคณาจารยมาใชสิทธิ ์ จาํนวน ๘๐ คน จากคณาจารย ๘๒ คน คิดเปน
รอยละ ๙๗.๕๖        โรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม มีคณาจารยมาใชสทิธิ์  จํานวน ๙๑ คน จาก
คณาจารย ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๗           

และผลการนบัคะแนนเปนดังนี ้
ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  กมลรัตนกุล  ๘๕๑ คะแนน 
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ลาวัณยศิริ   ๒๒๓ คะแนน 

 ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร  จิตตมติรภาพ  ๑๖๘ คะแนน 
 ศาสตราจารย ดร.เกื้อ   วงศบุญสิน   ๑๔๖ คะแนน 
 รองศาสตราจารย ทันตแพทย สุนทราพงศ ระพีสุวรรณ ๑๒๗ คะแนน 
 ศาสตราจารย ดร.เปยมศักดิ ์ เมนะเศวต      ๙๙   คะแนน 
 ทั้งนี้  สภาคณาจารยจะนาํเสนอชื่อ ศาสตราจารย นายแพทยภริมย  กมลรตันกุล  เพียงชื่อ
เดียวไปยังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยตอไป (ตามมติของที่ประชุมสภาคณาจารย
ที่วาสภาคณาจารยจะเสนอชื่อที่สองและที่สามตอเมื่อช่ือที่สองและที่สามไดคะแนนตั้งแตรอยละ ๗๐  ของชื่อหนึ่งเทานั้น) 
และประธานสภาคณาจารย ในนามบุคคลจะเสนอศาสตราจารย นายแพทยภิรมย  กมลรัตนกุล เพียงชื่อเดียวไปยัง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยตอไปเชนกัน  (ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย)     
    
 
 
 

ฉบับที่  ๔๕   ประจําสัปดาหที่  ๑     วันจันทรที่   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐    

                      ชาวครุศาสตรพรอมใจหยั่งเสียงอธิการบดีรอบสอง                 



 ๒

                   กิจกรรมดานวิชาการ                
                                      
 
  ระดมนักการศึกษานานาชาติจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ OMEP-THAILAND (องคกรการศึกษาปฐมวัยโลก 
 สาขาประเทศไทย) ไดจดัประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง “Promoting Learning Potentiality for Young 
Children” (การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา)  พรอมทั้งการบรรยาย
พิเศษ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการทางดานการศกึษาปฐมวัยและประถมศึกษาจากนักวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และชมนิทรรศการทางวิชาการจากหนวยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ในระหวาง
วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐   ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ   
 

                 
                                 
 
  ในงานประชุมนานาชาติคร้ังนี้ เร่ิมตนดวยการกลาวปาฐกถาโดย ดร.เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศศักดิ ์
มีสาระสําคัญในเรื่องโดยเนนวาการลงทุนใดๆ ใชวาจะหวังเพียงผลกาํไรแตยังเปนเรื่องสําคัญที่ทางภาครัฐ
และเอกชนตองรวมมือรวมใจกันเพื่อใหไดมาซึ่งโปรแกรมและขอคิดทีท่ั้งสรางสรรคทั้งมีความเปนนวัตกรรม
โดยสงผลใหเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับเด็กผูเปนอนาคตของชาติและของโลก 

 จากนั้น Dr. Rheta DeVries ผูเชี่ยวชาญทฤษฎีของเพียเจทและการเรียนการสอนแนวคอน
สตรัคติวิสตจาก University of Northern Iowa สหรัฐอเมริกา ซ่ึงนอกจากจะเปนผูกาํกับงาน 
pre-conference workshop ในหัวขอ “Physics in Constructivist Education 
for Children ๓-๘ Years Old” กอนหนาการประชุมครั้งนี้รวม ๕ วนัแลว ยังไดถือโอกาสนี้
แลกเปลี่ยนความรูในดานการจัดกิจกรรมและโปรแกรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีดังกลาวดวย 

 วันที่สอง ของงานเปนการปาฐกถาในหัวขอเกี่ยวของกับจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนว Reggio School โดย Mr. Giovanni Piazza จาก 
Reggio Children ประเทศอิตาลีซ่ึงทําใหเราตระหนักถึงบทบาทของสุนทรียภาพในการผสมผสาน
กิจกรรมและสภาพแวดลอมทั้งที่เปนหองเรียน โรงเรียน และชุมชนโดยเฉพาะลกัษณะพิเศษทีเ่หน็ไดจาก



 ๓

ตัวอยางของ Reggio classroom ซ่ึงสงผลตอศักยภาพการเรยีนรูในทุกๆ มติิของเด็ก 

 และงานประชมุนานาชาติ โดย Ms. Maki Mayashikawa จาก UNESCO ซ่ึงมีเนื้อหา
ที่ประกอบดวยขอมูลวิเคราะหและประเดน็ทาทายสําคญัๆ ที่จะนําไปสูคุณภาพและมาตรฐานดานการ
จัดบริการและการจัดการศกึษาปฐมวยัของประเทศตางๆ ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟค 

                                      

 

นอกจากนี้    ในงานประชุมฯ ยังมกีารจัดนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยซ่ึงประกอบดวย
โปสเตอรและบอรดแสดงผลงานดานวิชาการ อาทิ เชน ตํานานโรงเลีย้งเดก็ซึ่งนับเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหง
แรกในประเทศไทย  ผลงานวิจยัดานการศึกษาปฐมวัยในประเทศเกาหลี  ตวัอยางการจัดการศกึษาสูความ
เปนเลิศภายใตหลักแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของเด็กตามแนวคิด BBL 
รวมถึงโครงการคาราวานเพือ่พัฒนาการเดก็ 

อนึ่ง ในระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ยังไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Physics in Constructivist Education with Children ๓ to ๘
Years Oldโดย Professor Dr. Rheta DeVreis และ Dr.Christina  Sales  จากมหาวิทยาลัย Northern 
Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเขารวมประชุมซึ่งประกอบดวยผูบริหารการศึกษา นักวิชาการ ครู 
จากหนวยงานดานการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา จาก ๑๐  ประเทศ 

                  



 ๔

 ซึ่งผลที่ไดรับคือ 
๑.  ไดฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรู และงานวิจัยดานการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูในเด็ก

วัย ๐ - ๘ ป 
๒. นิสิต  ครูและผูที่สนใจไดแลกเปลี่ยนความรู อันจะนําไปสูการพัฒนาศาสตรดานการศึกษา

ปฐมวัยและประถมศึกษา 
๓. ไดเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารยและนิสิต ในสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา 
                
 

  การจัดบรรยายคลงัปญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย 
 

      
 

เมื่อวันอังคารที่  ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐   เวลา ๑๐.๐๐ น.    ณ หองคอมพิวเตอร ๑ อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษารวมกับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
จัดการบรรยาย เร่ือง  “คลังปญญาจุฬาเพือ่ประเทศไทย” (CUIR – Chulalongkorn University 
Intellectual Repository) ซ่ึงพัฒนาดวยโปรแกรม DSpace สําหรับเปนฐานขอมูลรวบรวมผลงานวจิัย 
วิชาการของคณาจารย นักวจิัยและนิสิตบณัฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาคม
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัในการศึกษาคนควาวจิัย เสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 
พัฒนาระบบการทํางานรวมกันระหวางอาจารยตางศาสตรและระหวางอาจารยกับนสิิต และยังจะเปนการ
เผยแพรช่ือเสียงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเปนที่ประจักษในระดบันานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

    กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ

   ประชุมนิสิตฝกประสบการณวิชาชพีครู  

     
 

เม่ือวันท่ี ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข อาชว
อํารุง   ผูอํานวยการโครงการประสานงานหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปฏิบัติการวชิาชพี (ผูชวยศาสตราจารย 
ปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ)   จัดประชุมนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครู คร้ังท่ี ๒   เพื่อชี้แจงแบบบันทึกการ
ปฏิบตัิงานอื่น ๆ   นอกจากงานสอนและตอบขอซักถามของนิสิต 
                         
 
                             

 การสรางความรูดวยการเรียนรูรวมกัน 

                      
       

                      
                   
 
 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒   ศูนยวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรูจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสรางความรูดวยการเรียนรูรวมกัน
จากการปฏิบัตสิําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมีผูอํานวยการศูนยวิจยัและพฒันานวัตกรรมการ
จัดการความรู (รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกัว่ทุง)   และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศักดิ์  หอมสนิท  



 ๖

        กิจกรรมดานบริหาร 

เปนวิทยากร   ผูเขารวมโครงการประกอบดวยบุคลากรศูนยเทคโนโลยีการศึกษาและศูนยบรรณสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร   บุคลากรศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา และหองสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถมและฝาย
มัธยม   รวมทัง้สิ้น  ๔๗ คน   

 
 

ประกาศ/คําสัง่ 
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสปัดาหท่ีผานมา ดังนี ้

๑. ประกาศเรื่อง อัตราการเบิกจายเงินประเภทตาง ๆ  ของคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ประกาศเรื่อง อัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเตรยีมการศึกษานานาชาต ิ
๔. แตงตั้งที่ปรึกษาโครงการจดัหาครูชาวตางประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสําหรับสถานศึกษา 

ในจังหวดันนทบุรี ปงบประมาณ ๒๕๕๑   
            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
 
      
 
      
 

 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 

 

       
 

 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 



 ๗

 
 
 

  โครงการมิ่งมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 เมื่อวันศกุรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๑   อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง   ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา  จัดโครงการมิ่งมงคลเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในวันศุกรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หอง 
๑๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    ภายในงานประกอบดวยพิธีถวายภัตตาหารแดพระสงฆ            พระสงฆ  
๘๑  รูป เจริญพระพุทธมนต และถวายพระพรชัยมงคล     ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “ตามรอยเบื้องยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  โดย พลตาํรวจเอก วศิษฐ  เดชกุญชร  
   
 


