
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              

     
                 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  ขอเชญิชวนชาวครศุาสตรทุกทานรวมรวมระดมสรรพกําลงัเพื่อระดม
ทุนการรับบริจาค ชวยเหลือครูและนักเรียนในชนบท  เนือ่งในโอกาส  “หาทศวรรษครุศาสตร  จุฬา ฯ” 
โดยจะมีการออกอากาศทางสถานวีทิยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑  ในวนัที ่๖  กรกฎาคม ๒๕๕๐  
ต้ังแตเวลา ๒๒.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. 
                สามารถบริจาคในบัญชีออมทรัพย  ชื่อ “โครงการเฉลมิฉลอง ๕๐  ปคณะครุศาสตร 
จุฬา ฯ”   เลขที่บัญชี ๑๕๒ ๔๕๘๘ ๐๕๘   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสยามสแควร   บัญชปีระเภท
ออมทรัพย   สอบถามรายละเอียดไดที่    โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๔๑๗ 
 

 
 
 
‡    ประกาศ/คําสั่ง 

แตงต้ังผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 
 คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ แตงตั้งผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายประถม  ดังนี ้
 ๑.  อาจารยเสาวพร  บุญชวย                       เปนผูชวยผูอํานวยการดานบรหิาร 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย เอมอร  บูชาบพุพาจารย เปนผูชวยผูอํานวยการดานหลักสูตร 

และการสอน 
 ๓.  รองศาสตราจารย สุพร  ชัยเดชสุริยะ  เปนผูชวยผูอํานวยการดานวางแผน 

และพัฒนา 
๔.  อาจารยนวรัตน   สุขวัฒนาสนิิทธิ ์  เปนผูชวยผูอํานวยการดานวิจัย 

และบริการวชิาการ 
๕. อาจารยทนิกร   เทพกุศล   เปนผูชวยผูอํานวยการดานกิจการ 
      นักเรียน 

 ทั้งนี้    ต้ังแตวนัที ่  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๐   ถงึวนัที ่  ๓๑    มีนาคม   ๒๕๕๒  

ระดมทุนชวยเหลือครูและนักเรียนในชนบท 
เนื่องในโอกาส “หาทศวรรษครุศาสตร จฬุา ฯ” 

ฉบับที่  ๒๒   ประจําสัปดาหที่   ๒   เดือนมิถุนายน   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๒

 
‡   คณะครศุาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวทิยา
การศึกษา   (เพิ่มเติม) 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการทนุการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
สําหรับคณาจารย 

                                                   (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
‡     ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ประเภททั่วไปและประเภทผูแทนคณะ/สถาบนั 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย ประเภททั่วไป
และประเภทผูแทนคณะ/สถาบัน ซึ่งมจีํานวนไมเกินจํานวนที่ไดประกาศไว  จงึไมตองทาํการเลือกตั้ง 
ซึ่งมีคณาจารยคณะครุศาสตร ดังนี ้
 ประเภททัว่ไป 
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุทธนู   ศรีไสย 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน 
 ประเภทผูแทนคณะ/สถาบนั 
   -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ   ตีรณสาร 

               
 
 
‡    อาจารยไดรับโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังเปนศาสตราจารย 
 
 ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย  
ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน   ไดรับโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ศาสตราจารย   ในสาขาวิชาอุดมศกึษา  ต้ังแตวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙   
 
‡     นิสิตไดรับรางวัล 
 ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยินดีกับ นางเพยีงเพ็ญ   จิรชัย   นิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่ไดรับรางวลัดี
เยี่ยม       เงนิทุนภูมิพล จากการเขียนเรียงความเรื่อง   “.....ชื่อภูมิพล  ที่แปลวากําลังแผนดิน 
แมอยากใหเธออยูกับดิน...” 
 ทานผูสนใจ หาอานไดจากหนังสือรวมเรียงความและบทความเงินทุนภมูพิล 

คนดีคนเกง 



 ๓

‡   นกัเรียนโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายมัธยม สอบ ONET  ไดคะแนนสูงสุด ๕ คน 
 ตามที่สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดประกาศผลคะแนนการทดสอบ ONET  และจะ
มีการมอบเกียรติบัตรใหผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด  จาํนวน  ๓๒๘  คน   จาก  ๘๗  โรงเรียนนัน้ ปรากฏวา
มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมัธยม   สอบไดคะแนนสงูสุด  ๕  คน   ดังนี ้
 ๑.  สอบภาษาไทยไดคะแนนสูงสุด ๑  คน  คือ  นางสาวฐิตินันท   เต็งอํานวย    สอบได 
๙๗.๕ คะแนน 
 ๒. สอบคณิตศาสตรไดคะแนนสงูสุด  ๔  คน   คือ 
  ๒.๑  นายกษดิิศ                         โตประเสริฐพงศ 
  ๒.๒  นางสาวพรปวีณ                 จินดารักษ 
  ๒.๓  นายดนพุล         ตันประยูร 
  ๒.๔  นางสาวชาติยาภรณ            มโนมยางกูร 
สอบได  ๑๐๐   คะแนนเต็ม 
 
 
 
 
‡ ทัศนศึกษาและดูงานดานอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐรสัเซีย 
  
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาอุดมศึกษา  ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา  
จัดทัศนศึกษาดูงานทางดานอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธรฐัรัสเซีย  เมื่อวันที่ ๑๔ – ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๐  คณะเดินทางประกอบดวยคณาจารย สาขาและคณาจารยในคณะครศุาสตร 
นิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวชิาอุดมศกึษาภาคในและภาคนอกเวลาราชการ   ศิษยเกาของสาขาวชิา ฯ 
จํานวน ๓๗ คน  โดยศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัย   Lomonosov   Moscow   State  University, 
Vaganova  Ballet  Academy  และ Saint – Petersburg  State  University    ณ  กรุงมอสโก    
และนครเซนตปเตอรเบิรก   

 

กิจกรรมดานบริการวิชาการ 



 ๔

      
   
 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
‡   แตงต้ังรกัษาราชการแทนรองอธกิารบด ี
 ดวยศาสตราจารย ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน   รองอธิการบดี  ไดรับอนุมัติใหไปเขารวมประชุมสัมมนา 
Management  of  Higher  Education  Institutions  Seminar (MHEI)  ณ รัฐอิสราเอล  ระหวางวนัที ่
๒๐ มถิุนายน – ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐         

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จงึแตงต้ังให รองศาสตราจารย ทนัตแพทย นายแพทย   ดร.
สิทธชิัย  ทัดศรี  เปนผูรักษาราชการแทนในภาระหนาที่ของศาสตราจารย ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน  
อีกตําแหนงหนึ่ง  
 ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่ ๒๐ มถิุนายน ๒๕๕๐  เปนตนไป จนกวา ศาสตราจารย ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน  
จะกลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นานาขาว 

รับสมัครสอบวิชาทั่วไปศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ศูนยทดสอบและประเมินเพือ่พัฒนาการศึกษาและวิชาชพี 
 รับสมัครสอบวิชาทั่วไป (ทักษะพืน้ฐานการวิจัย)  ประจาํป ๒๕๕๐      
เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 

รับสมัครตั้งแตบัดนี้ จนถงึวนัที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๐  ในวนัและเวลาราชการ     
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่    

ศูนยทดสอบและประเมินเพือ่พัฒนาการศึกษาและวิชาชพี คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๔๖    หรือ  WWW.edu.chula.ac.th 

“ 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 


