
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
 
             คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพทิักษ) ไดรับ 
    แตงต้ังจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา 
    สถาบันพัฒนาครู  อาจารย    และบุคลากรทางการศกึษา  โดย 
    คณะกรรมการชุดดังกลาวมีอํานาจหนาที่ใหขอคิดเห็น   และ 
    ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร  การบริหารงาน   
    ในการจัดทําแผนการดําเนินงานการพฒันาครู คณาจารย  และ 
    บุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดผลสมัฤทธิ์และสอดคลองกับ 
    การดําเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพของสถาบันพัฒนาครู   
    คณาจารย   และบุคลากรทางการศกึษาเปนองคกรมหาชน   
    ต้ังแตวันที่ ๑๖  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๐   เปนตนไป 
      
 
 
‡    รกัษาราชการแทน 
 คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิรบิรรณพทิักษ)  จะเดินทางไปเขารวมโครงการ
สัมมนาผูบรหิารมหาวิทยาลัย   เรื่อง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อครบปฐมศตวรรษแหงการ
สถาปนา  ในวันที่   ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ณ โรงแรมคานารี่ เบย  จงัหวัดระยอง 
 ในชวงเวลาดังกลาว รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบรหิาร (รองศาสตราจารย 
ดร.สกุรี  รอดโพธิ์ทอง) เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครศุาสตร  
 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกร ีรอดโพธิ์ทอง)  
ไดรับอนุมัติใหลาพักผอนประจําป  ระหวางวันที ่๘ – ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๐    
 ในชวงเวลาดังกลาว รองคณบดีดานวจิัยและบริการวิชาการ   (ผูชวยศาสตราจารย  
เพียงใจ   ศุขโรจน)  เปนผูรักษาราชการแทนรองคณบดี  
 

คณบดีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาครู ฯ 

ฉบับที่  ๑๗   ประจําสัปดาหที่   ๑   เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 
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‡     ประกาศ/คําสั่ง  
 
แตงต้ังรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ฯ 
 คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั แตงตัง้คณาจารย เปนรองผูอํานวยการและผูชวย
ผูอํานวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  ดังนี ้
 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ภาสินีย   วรรณีเวชศิลป    เปนรองผูอํานวยการดานบรหิาร 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ทิพพดี  อองแสงคุณ         เปนรองผูอํานวยการดานหลักสตูร 

                   และการสอน 
 ๓.  รองศาสตราจารย วรินทรา  แพงสภา             เปนรองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา 
 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย กวิสรา  รัตนากร             เปนรองผูอํานวยการดานวิจยั 

       และบริการวิชาการ 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย เฉลมิพล  ดาวเรือง เปนรองผูอํานวยการดานวิรัชกิจ 
        และกิจการพิเศษ 
 ๖.  อาจารยเสนห   บุญชวย              เปนรองผูอํานวยการดานกิจการนกัเรียน 
 ๗.  อาจารย เสาวพร  บุญชวย   เปนผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร 
 ๘.  อาจารยเอมอร  บูชาบพุพาจารย  เปนผูชวยผูอํานวยการดานหลักสูตร 

        และการสอน 
 ๙.  รองศาสตราจารยสุพร  ชัยเดชสุริยะ  เปนผูชวยผูอํานวยการดานวางแผน 
               และพัฒนา 
           ๑๐.  อาจารยนวรัตน  สุขวัฒนสินทิธิ ์  เปนผูชวยผูอํานวยการดานวจิัยและ 
               บริการวิชาการ 
           ๑๑.  อาจารยทินกร  เทพกุศล   เปนผูชวยผูอํานวยการดานกจิการนกัเรียน 
 
 ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถงึวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๒ 
 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวทิยา
การศึกษา 

                                                  (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
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‡      ตอนรับนักศกึษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธาน ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อวันที ่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนวิทยากรบรรยาย
เรื่อง   “หลกัการบริหารการศึกษาแนวใหม”   ใหแกนักศึกษาปริญญาโท   หลกัสูตรครศุาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฎัสุราษฎรธานี จาํนวน ๖๕ คน ใน
โอกาสที่มาศกึษาดูงานทีค่ณะครุศาสตร   จุฬา  ฯ   ในการนี้นกัศึกษาดังกลาวไดมาศึกษาดูงาน
ที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศกึษาของคณะดวย    มีผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ
ทางการศกึษา (ดร.สวุิมล  ธนะผลเลศิ)  ใหการตอนรับ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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‡   พิธีไหวครูและรับมอบตัวของนกัเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๐   เวลา  ๐๘.๓๐   น.   ณ    หองสัมมนา   ๑   
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)  เปนประธานพิธไีหวครูในการรับมอบ
ตัวนักเรยีนโครงการโรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกัมพูชา  รุนที่ ๓ ซ่ึงเปนหนึ่งใน
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี   พรอมทั้งให
โอวาทแกนักเรียนวา “การที่นกัเรียนไดรับพระราชทุนการศึกษา นับวาเปนผูที่มีความรู
ความสามารถระดับหนึ่ง  มั่นใจวานกัเรียนจะใชความรูความสามารถที่มีอยูนําไปสูความสําเรจ็
เพื่อใหสถาบนัของนักเรียนมีความภาคภูมิใจ   นอกจากนักเรยีนจะไดรับทนุแลว ยงัไดรับความ
ชวยเหลือ การอํานวยความสะดวกเพือ่ใหสําเรจ็ตามมุงหมายดวย  สามารถกลับไปชวยพัฒนา
โรงเรียนหรือสวนอื่น  ๆ   การที่ไดรบัเลือกใหไดทุนถือเปนการพิสจูนใหเห็นวาเปนผูมคีวามรู
ความสามารถมีแววทีจ่ะเปนกําลังสําคัญของประเทศ  ขอใหยึดมั่นและนาํความรูทีไ่ดไปพัฒนา
โรงเรียนใหได”    
 ทั้งนี้ ในพิธดัีงกลาวมีผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันพลศึกษา 
วิทยาเขตศรสีะเกษ   มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยบรูพา    มหาวิทยาลยัมหิดล   
และจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมในพิธีดังกลาว   
   
 
 
 
 

กิจกรรมดานสนับสนุนการศึกษาตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 



 ๕

 
 

 
 
‡   พัฒนาทกัษะการวจิัยของนักวิจัยรุนใหม 
  
 
 
 
 
 
 
   
 เมื่อวันที ่๑ - ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ณ หองประชมุ ๔๐๕  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
สํานกัวิจยัและบริการวิชาการ  จัดการประชุมปฏบัิติการเพื่อพฒันาทักษะการวิจยัของนกัวิจยั
รุนใหม ซ่ึงมหีัวขอตาง ๆ ดังนี้   “หลกัการสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขอมูล”  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   นําเสนอชุดเครื่องมือที่สราง   
ปรับปรุงชุดเครื่องมือ    โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรชัชัย    และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกลู  เปนวิทยากร       
    
 
 
‡     ทุนพัฒนาอาจารยใหม/นักวิจยัใหม 
 สวนสงเสริมและพัฒนาวจิัย สาํนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แจงวา 
เพื่อใหคณาจารยใหม/นกัวิจยัใหมของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดพัฒนาศักยภาพในการเริ่ม
งานวจิัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรปูธรรม มหาวิทยาลยัจึงปรบัแนวคิดใหมในการจัดสรรทุนทุน
พัฒนาอาจารยใหม/นักวจิัยใหม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คือ จากเดิม “ทุนปที่ ๑  จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท และทนุปที่ ๒ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงินทั้งสิน้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท   โดย
เสนอขอภายใน ๒ ป  หลังจากรับทนุปที่ ๑”  เปลี่ยนเปน “ทุนปที่ ๑ จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
และจะไดรับการสนับสนนุตอเนื่องอีก ปละ ๖๐,๐๐๐ บาท  ตอเนื่องกันไมเกนิ ๒ ป รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท   หากไดรับทนุพัฒนาศักยภาพนกัวิจยัใหม/ทุนสงเสริมนักวิจัยใหม หรือ
ทุนในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงไมใชทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  ทัง้นี้ตอง
ขอรับการสนบัสนุนภายใน ๓ ป หลงัจากรับทนุปที่ ๑” 
 
                                                  (ดูรายละเอยีดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

นานาขาว 
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‡      มหกรรมสมุนไพร 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนเจาภาพจัดงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ  คร้ังที่   ๔  วนัที่  ๒๙  สิงหาคม – ๒ กันยายน  ๒๕๕๐  ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค  เมืองทองธาน ี  
 ผูสนใจสมัครเขาประชุม/สงผลงานวิชาการไดที่  http:WWW.dtam.moph.go.th 
โทร. ๐๒ – ๙๖๕ – ๙๑๙๔         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

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

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

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

หาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ 
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ครบรอบ ๕๐  ป 

รวมเฉลิมฉลอง ๙๐ ป จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั และ ๑๑๕ ป การฝกหัดครูไทย 
 
๑๐ – ๑๑  ก.ค.  พบกับ   ● ประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวจิัยระดับชาติ   
            ● พธิีประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย และศิษยเกาเกียรติยศ  
              ● พธิีมอบทุนการศึกษาศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรพัย นพวงศ  
                                             ณ อยุธยา 

             ● ปาฐกถาศาสตราจารย   ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ   อยธุยา  
    เร่ือง     “โอกาสและความหวังในการพัฒนาการศึกษาไทย” 
    โดย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐ ก.ค. ชวงคํ่า พบกับ    ● งานสายสมัพันธหาทศวรรษครุศาสตร   จฬุา ฯ  ณ   โรงแรมมิราเคลิแกรนด 
     ● นอกจากนี้ เชิญติดตามรายการพิเศษทางโทรทัศน  ชอง ๙   และชอง ๑๑ 
                  สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๑๗ , ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๕๓๗ 


