
ฉบับที่ 22/2560  วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ.2560

 โดยทีเ่หน็สมควรปรบัปรงุโครงสร้างคณะครศุาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัโครงสร้างท่ีสภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบ และ

เหมาะสมกบัภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลง อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญตัจิฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2551 

และโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารคณะครศุาสตร์ ในการประชมุครัง้ที ่ 3/2560วันที ่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 และการ

ประชุมครัง้ที ่  /2560 วนัที ่  มถินุายน 2560 จงึให้มปีระกาศไว้ ดงัน้ี

 1. ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศ คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เรือ่ง  โครงสร้างหน่วยงานของคณะครศุาสตร์ 

พ.ศ. 2560” 

 2. ประกาศนีใ้ช้บงัคบัต้ังแต่บดัน้ีเป็นต้นไป

 3. ให้มกีารจัดโครงสร้างหน่วยงานของคณะครศุาสตร์ ดงัเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

โครงสร้างหน่วยงานของคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2560



  
โครงสรางการแบงสวนงานคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม 

ฝายบริหาร 

บริการการศึกษา 
- ทะเบียน 
- หลักสูตร 
- ตารางสอน/ตารางสอบ 
- ศูนยประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา 

วิจัยและบริการวิชาการ 
- บริการวิชาการ 
- วิรัชกิจ 
- ทุนวิจัย 
- ศูนยสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมตําราฯ 
- บริการงานวิจัยและเผยแพร 

กิจการนิสิต 
-  ทุนการศึกษา 
- กิจกรรมนิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ 
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ฝายสนับสนุนวิชาการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย  
- HR Operations  
- HR OD/Career  

คลังและพัสดุ  
- การเงิน  
- การบัญช ี
- การพัสดุ   

ยุทธศาสตรและแผนงาน  
- แผนงาน 
- งบประมาณ 
- ยุทธศาสตร 
- ประกันคุณภาพ 

บริหารทั่วไปและกายภาพ 
- ประชาสัมพันธ สารบรรณ พิธีการและธุรการ  
- อาคาร/สถานที่ 
- ยานพาหนะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาและหองสมุด 
 

คณะครุศาสตร 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

แผนภูมิโครงสรางที่ 2 ตามประกาศคณะครุศาสตร จุฬาฯ 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560  
และครั้งที ่12/2560 วันที ่15 มิถุนายน 2560 



 
 

(ร่าง) 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 

1. ภาควิชานโยบาย   
    การจัดการและความ  
    เป็นผู้น าทางการศึกษา 
2. ภาควิชาหลักสูตรและ  
    การสอน   
3. ภาควิชาเทคโนโลยี 
    และสื่อสารการศึกษา 
4. ภาควิชาศิลปะ  ดนตรี 
    และนาฏศิลป์ศกึษา 
5. ภาควิชาวิจัยและ 
    จิตวิทยาการศึกษา 
6. ภาควิชาการศึกษา 
    ตลอดชีวิต 

ภาควิชา ฝ่ายบริหาร 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

1. บริหารทรัพยากร 
     มนุษย์   
2. คลังและพัสดุ  
3. ยุทธศาสตร์และ 
    แผนงาน 
4. บริหารทั่วไปและ 
    กายภาพ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ           
พัฒนาการศึกษาและ
ห้องสมุด 

1. ศูนย์ส่งเสริมการ 
    พัฒนานวัตกรรม  
    ต าราและเอกสาร 
    ทางวิชาการ 
2. ศูนย์เครือข่าย 
   การศึกษานานาชาติ 
3. ศูนย์พัฒนานิสิต 
   และบัณฑิตอุดมคติ 
4. ศูนย์ประสบการณ์ 
    วิชาชีพทางการ 
    ศึกษา 

1. ศูนย์สนับสนุนงานด้าน
การศึกษาตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 
2. ศูนย์ส่งเสริมการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ศาสตราจารย์ มล.จิราย ุ- 
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง 
พูนทรัพย ์นพวงศ์ 
3. ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ -  
 พูนทรัพย ์จังหวัดระยอง 
4. ศูนย์ทดสอบและประเมิน 
 เพื่อพัฒนาการศึกษาและ 
 วิชาชีพ  
5. ศูนย์เครือข่าย สมศ.  
 คณะครุศาสตร ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6. ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

 

 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ความรู้ 
4. ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพชีวิต
เด็กปฐมวัย          
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านนโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา 
8. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
10. ศูนย์วิจัยและประเมินระบบ 

11. ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าของระบบการศึกษา 
 

1. บริการการศึกษา 
2. วิจัยและบริการวิชาการ 
3. กจิการนิสิต 
 

 ศูนย์บริการการศึกษา 

 

ศูนย์บริการวิชาการ 

 

 
โครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

 
คณะครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ์

 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

 1.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

แผนภูมโิครงสร้างที่   1   ตามประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ 
คร้ังที่ 12/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560  
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แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 11.00 น.  ณ ห้อง 817 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ และ อาจารย์ส

ริญญา รอดพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ Professor Tatsuo Araki, Faculty of Sport Science และ Professor Eiko 

Kaneda, Chairperson, Department of Sports Studies for International Community จาก Nippon 

Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องสัญญา

ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย           

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษามานนท์) รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล 

จ�านวน 200,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ เพียงใจ ศุขโรจน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

คณบดีและรองคณบดี
รับมอบทุนการศึกษาและเงินบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ 
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน  2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี 

(อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด) และรักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจงานกิจการนิสิต (นายพจน สืบสาย) รับมอบเงิน

บรจิาคจาก นาวาโท นายแพทย์สราวฒุ ิศวิโมกษธรรม จ�านวน 20,000 บาท เพ่ือบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ และจ�านวน 10,000 บาท 

เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท

 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) พร้อมด้วยรักษา

การหัวหน้ากลุ่มภารกิจงานกิจการนิสิต (นายพจน สืบสาย) รับมอบเงินบริจาคจากอาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 

จ�านวน 30,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ที่ขาดแคลน หรือเรียนดี แต่ไม่มีทุนทรัพย์ ทุนละ 10,000 บาท 

จ�านวน 3 ทุน
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 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รับมอบเงินบริจาคจาก นางสาวปฏิมา พร้อม

ด้วย ดร.บัญชา และคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล จ�านวน 140,000 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุน “ส่งเสริมประสบการณ์และสร้างแรง

บันดาลใจ” ส�าหรับมอบเป็นทุนการศึกษาส�าหรับนิสิตที่ขาดแคลน และจ�านวน 100,000 บาท บริจาคเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 240,000 บาท 

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) พร้อมด้วย ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(นางรัตติกร เอกษมานนท์) รับมอบ Wireless Keyboard พร้อม Mouse จ�านวน 5 ชุด ราคา 9,000 บาท จากคุณพัชรนันท์ รัตน

พงศ์จรัส ศิษย์เก่าครุศาสตร์ เพื่อใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ
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ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องดวงเดือน  พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

ฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ  คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิต

ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) กล่าวต้อนรบั จากน้ันเป็นการ

บรรยาย เรื่อง “เรียนรู้อย่างมีคุณค่าในร้ัวจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดย รองคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี ชิโนกุล 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) 

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และอาจารย์ 

ดร.ฉัตรวรรณ์ ลญัฉวรรธนะกร เป็นพธีิกร นอกจากนี ้ ยงัมกีารเสวนา

เรื่อง “การเป็นนิสิตในรั้วจามจุรีอย่างมีคุณภาพและมีความสุข” 

โดย ผู้แทนนิสิตเก่า (อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล และอาจารย์ 

น�าโชค อุ ่นเวียง) บัณฑิตใหม่ 2529 (อาจารย์ศุภชัย ค�าใส 

และอาจารย์รัตนาภรณ์ รังสิยานนท์) ผู้แทนนิสิตปัจจุบัน 

(นายชญนันท์ รักษาศรี และนางสาวจุฑามาศ อินปา) ผู้ด�าเนิน

การอภิปราย นายวีรภัทร  รัตนสุภา 
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมาล ีชโินกุล)  ผู้ช่วยคณบด ี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุง่โรจน์) และประธานสาขาวิชาประถมศึกษา       

(อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์) ให้การต้อนรับ Associate Professor Naomasa Sasaki, The United Graduate 

School, Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสมาท�าสัญญาความร่วมมือเพื่อลงนามต่อ

สัญญาแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างกัน   

 โดยในปีนี ้Kyoto University of Education จะส่งนกัศึกษามาแลกเปลีย่นทีค่ณะครศุาสตร์ จ�านวน 1 คน คือ 

Miss Yu Watanabe ในระดับปริญญาบณัฑิต สาขาประถมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 7 เดือน 

สัญญาความร่วมมือเพ่ือลงนามต่อสัญญาแลกเปลี่ยน
คณาจารย์และนิสิตระหว่างกัน   
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มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย รองคณบดี 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าแก่คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (ศาสตราจารย์ 

ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมือ่วันพธุที ่ 28 มิถุนายน 2560 ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) และหวัหน้างาน

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ (นางกัญญา อุ่นไทยแท้) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ผู้อ�านวยการ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล) เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี 

แห่งการก่อตั้งศูนย์ฯ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


