
                       

 
 
 
 
 
                         

 
                    คณาจารยสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต   
                                   ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 
   ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยทีสํ่าเร็จการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐   ดงันี ้
   ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริฉันท  สถิรกุล เตชพาหพงษ  สําเร็จ
การศึกษา  สาขาวิชาอุดมศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย  สงคราม   สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ๓ .   อาจารย  ดร .วัชรินทร   ฐิติอดิศัย สําเร็จการศึกษา  สาขาวิชา
อุดมศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔.  อาจารย ดร. อัจฉรา  ไชยูปถัมภ    สําเร็จการศึกษา  สาขาวิชา 
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๕.  อาจารย ดร. อุไรวาส  ปรีดีดิลก    สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัย  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ๖ .   อาจารย  ดร .พรพิมล   ศุขะวาที   สํา เร็จการศึกษา  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
 นอกจากนี้ ยังมีบัณฑิตท่ีไดรับทุน UDC และสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๐  
และบรรจุเปนอาจารยใหม  ดังน้ี 

๑.  อาจารย ดร.อัญญมณี  บุญซ่ือ  สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
ปฐมวัย  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารย ดร.ประกอบ  กรณีกจิ  สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
และส่ือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

      ฉบับที่  ๒๔    ประจําสัปดาหที่ ๑       วันจันทรที่  ๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

          กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

๓.  อาจารย ดร.อินทิรา  พรมพันธุ   สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 
และส่ือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔. อาจารย ดร.วลัยพร  ศิริภิรมย  สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหาร 
การศึกษาคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๕.  อาจารย ดร. ขนบพร  วัฒนสุขชยั    สําเร็จการศกึษาสาขาวิชา 
อุดมศึกษา  คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๖.  อาจารย ดร. ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ   สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา 
อุดมศึกษา   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  และเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวนัที ่๑๐ และ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ 
หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 แขกตางประเทศเยือนคณะครุศาสตร 
 

        
 

  เมื่อวันที่  ๑๓    มิถุนายน    ๒๕๕๑   ณ คณะครศุาสตร   รองคณบดีดานหลักสูตรและ
การสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สทุธจติต)   และรองคณบดดีานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  ใหการตอนรบัและบรรยายสรุปแกคณะผูแทนจาก UPI  
ประเทศอินโดนีเซีย     จํานวน ๖๔ คน  ประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาเดินทางมาเยือนคณะ 
ครุศาสตร  อนัเปนสวนหนึง่ของการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย   

 
 



 ๓

 
 

       
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑   ณ คณะครุศาสตร   รองคณบดดีานแผน งบประมาณ 
และการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)        รองคณบดดีานหลกัสูตรและการสอน 
(รองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สุทธจติต)   รองคณบดดีานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ชืน่ชนก  โควินท)  และรองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  บวรศริิ  ใหการตอนรับและรวมประชุมกับ 
Professor  Patrick   Brownlee    จาก The  University  of  Sydney   ในโอกาสเดนิทางมาเยือนคณะ
ครุศาสตรเพื่อปรึกษาหารือดานความรวมมือทางวิชาการ  
 

                          
 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑   ณ คณะครุศาสตร   คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร. 
พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   และ รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  
โควินท)  ใหการตอนรับและรวมประชุม Dr. Tangjie  Ward ,  Head  of  Corporate  Development ,  
University  of  London  External  System  ในโอกาสเดินทางมาเยือนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ



 ๔

                     กิจกรรมดานบริหาร 

คณะครุศาสตรเพ่ือปรึกษาหารือการเปดหลักสูตรแบบ  double  degree   ระหวางคณะครุศาสตรกับ 
University  of  London  External  System   
 

 

         
 
                       เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๑   ณ คณะครุศาสตร   คณบดี  (รองศาสตราจารย 

ดร.พฤทธิ์     ศิริบรรณพิทักษ)   และ รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ชื่นชนก  โควินท)  ใหการตอนรับคณะผูแทนจาก Andong  National  University   จํานวน ๑๖ คน  
ประกอบดวยคณาจารยและนกัศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตรเพื่อศึกษาดูงาน 

 
 
 
  

   การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
              รองคณบดดีานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิ์
ทอง)  แจงวา  ขณะนี้ใกลถึงกําหนดเวลาทีจ่ะย่ืนขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ สําหรับ
ขาราชการสายวิชาการ  หากคณาจารยทานใดมคีวามประสงคจะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒  จะตองยื่นแบบฟอรม ป.พ.๑  ทีห่นวยบรหิารทรัพยากรมนุษย 
งานบรหิารทั่วไป  ภายในวันจันทรท่ี ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เพ่ือจะไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
  ทั้งนี้แบบฟอรม ป.พ.๑   ขอรับไดที่ หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย งานบริหารทั่วไป   
 
 
 
 
 



 ๕

  กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
  
 
           

 ประชุมอาจารยนิเทศกเครือขายสถานศึกษา ฯ  

    
 

                                     
 
            เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๓.๑๕ น.  ณ หองประชุม ๔๐๑  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง    รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจติต)  
เปนประธานในพิธีเปดการประชุมอาจารยนิเทศกเครือขายสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนของนิสิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)   ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑   เร่ือง “การนิเทศ  การทํา
วิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาผูเรียน”  โดยกลาววา  สถาบันครุศึกษาในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากหลายปจจัย นับตั้งแตการปฏิรูปการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม 
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
ตลอดจนความคาดหวังจากสังคมที่มีมากข้ึนใหสถาบันเหลานี้เปนแหลงเรียนรู  แหลงอางอิงและผูนํา
ทางปญญาดานครุศาสตร   ศึกษาศาสตร  และดานการจัดการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและสังคมใหมีศักยภาพในการพัฒนาที่ย่ังยืน  ดังนั้น จําเปนตองอาศัยคณาจารย
และอาจารยนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งทางดานวิชาการ  การทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณในการนิเทศ อันจะเปน



 ๖

ประโยชนตอการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมที่จะเปนครูที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  จากนั้นไดบรรยาย
เรื่อง “การนิเทศ  การประเมินผลวิชาประสบการณวิชาชีพครู และปฏิบัติการวิชาชีพครู”    
จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน”  โดย ผูอํานวยศูนยพัฒนการ
เรียนรูและวิชาชีพครู (รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา)    
  การจัดประชุมครั้งนี้ จดัโดยสํานักงานหลกัสูตรและการสอน ผูเขาประชุมประกอบดวย  
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการหรือผูแทน   และผูแทนอาจารยนิเทศกสถานศึกษา   หวัหนา
อาจารยนิเทศกคณะครศุาสตรประจําสถานศึกษา   หัวหนาอาจารยนิเทศกสาขาวิชาและวิชาเอก  
กรรมการบรหิารวิชาประสบการณวิชาชีพครูและวิชาปฏิบัติการวิชาชีพคร ู
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 
 
 

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

     คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทั่วไป 
เขารวมประชมุและ/หรือเสนอบทความทางวิชาการ 

เร่ือง 
“Education  at  the  Dawn  of  the  Century: In  Pursuit  of  Quality and  

Sustainability” 
  ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมมณเฑียร  และจุฬา ฯ 

 
ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๑    

และ  E – mail.  intered@chula.ac.th 


