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  ฉบับที่  15 / 2552  วันจันทรที่   27 เมษายน  2552    

   กลยุทธการพัฒนาของคณะครุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       เมื่อวันที่  7 เมษายน 2552  เวลา 09.30 น.  
ณ หองประชุม 405  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   
คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)  
เชิญผูบริหารคณะ และโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
ฝายประถม และมัธยม  ประชุมรวมเพื่อกําหนด 
กลยุทธการพัฒนาของคณะครุศาสตร   

          กิจกรรมฝายบริหาร 

   ประชุมคณาจารยและเจาหนาที ่
 สายสนับสนุน 

           ขอเชิญคณาจารยภาควิชา  โรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายมัธยม และฝายประถม   เขารวมประชุม
คณาจารย  ประจําปการศึกษา   2552   ในวันที่   
14 พฤษภาคม  2552  เวลา  08.30 – 12.00 น.   
        จากนั้นเวลา  13.00 – 15.00  น.  ขอเชิญ
เจาหนาที่สายสนับสนุนเขารวมประชุม โดยพรอม
เพรียงกัน  
      (กําหนดการจะแจงใหทราบในภายหลัง) 
 

               ประกาศ/คําสั่ง 

   แตงตั้งรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายมัธยม   
       คณะครุศาสตร มีคําส่ังแตงตั้งรองผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม ดังนี้      

1. อาจารยเกษม   เชยชม   
 รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

2. ผูชวยศาสตราจารย นววรรณ  วุฒฑะกุล 
               รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
               หลักสูตรและการสอน 
3. อาจารยกมลเวช    นิตยสุทธิ์ 
               รองผูอํานวยการฝายแผน  
               งบประมาณและพัฒนา 
4. อาจารยธนยศ  พุทธพงศ 
               รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
5. ผูชวยศาสตราจารย พัชริน     
               สงวนผล ไพโรจน 
               รองผูอํานวยการฝายวิจัย 
               และบริการวิชาการ 
6. อาจารยรัตนา  พิกุลกานตเลิศ 
               รองผูอํานวยการฝายวิรัชกิจ 
               และกิจการพิเศษ 

        ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  เมษายน   2552   ถึงวันที่ 
31  มีนาคม   2556    
 

    อาจารยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 
        อาจารย ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท   ไดรับ
คําส่ังแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552   
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 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
              
   
 
 
 
 
 
 
 
 

   ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สําหรับนิสิตครุศาสตร ชั้นปที่ 5 เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
กิจกรรมเสริมสรางความเปนครู โดยจัดเปนการประชุม
ปฏิบัติการ หลักสูตร 1 วัน 6 ชั่วโมง ในภาคการศึกษา
ปลาย  ปการศึกษา 2551 ไดจัดดําเนินการแลวเสร็จ 3 
ครั้ง ในวันเสารที่ 21 กุมภาพันธ 2552   วันอาทิตยที่ 
22 กุมภาพันธ2552 และวันเสารที่ 28 กุมภาพันธ 
2552 ณ หอง 601 อาคาร 3 ครุศาสตร โดยมีนิสิตเขา
รวมโครงการ 184 คน เนื้อหาสาระของการประชุม
ครอบคลุมประเด็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของโรงเรียนกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการโรงเรียนทั้งระบบ  เพื่อ
ปกปองคุมครองสิทธิเด็ก  และการสอนทักษะชีวิต  
นอกจากนี้   ศูนย ฯ ยังไดเขารวมเปนคณะทํางาน
ระดับภูมิภาคของ  Child Protection Partnership 
(CPP), South-East Asia โดยการสนับสนุนจาก 
International Institute Child Rights and 
Development (IICRD), University of Victoria, 
Canada   และ  Canada  International  
Development    Agency    

             กิจกรรมฝายวิจัย 

                 นานาขาว 

   ขอขอบคุณ 
           ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริฉันท  สถิรกุล   
เตชพาหพงษ   ขอขอบคุณคณาจารย  เจาหนาที่    
ที่ไปรวมงานและรวมทําบุญงานสวดพระอภิธรรม
ศพบิดา (ดร.กําแหง  สถิรกุล)  เมื่อวันที่ 18 - 20 
เมษายน 2552   ณ ศาลา 3  วัดเทพศิรินทราวาส   
วรวิหาร 

 
 
                  
  
  
 
            นอกจากนี้   ศูนยฯ  ยังไดรับการสนับสนุน
เงินทุนจาก IICRD ในการทําวิจัย เรื่อง การวิจัย
ปฏิบัติการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
โดยการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน     เพื่อ
คุมครองสิทธิเด็กตามแนวทาง Triple A โดยทํางาน
รวมกับองคกรดานสิทธิ เด็กในภาคสนาม      2 
องคกร  ไดแก  มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
(HDF: MERCY Center) และ Plan International 
ในการนี้  อาจารย  ดร .จุฑารัตน  วิบูลผล  และ 
อาจารย  สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  ได รับเชิญเปน
ตัวแทนคณะนักวิจัยเขารวมประชุมวิชาการ ใน
หัวขอ Child Rights in Practice: Measuring Our 
Impact ณ เมือง Whistler, มณฑลบริติซโคลัมเบีย 
ประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 10-15 พฤษภาคม 
2552  

จัดทําโดย  :  หนวยประชาสัมพันธ  คณะครุศาสตร 
โทร.  02  - 218 - 2417    โทรสาร  02 – 215 – 3568 

หรืออานประชาคมครุศาสตรไดที่    
www.edu.chula.ac.th 


