
 
 
 

   

 
 
         
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ฉบับที่ 51/2555  วันจันทร์ที ่24  ธันวาคม  พ.ศ.2555 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร ์

  ตําแหน่งผู้ชว่ยคณบดี 
 
  งานบริหาร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน  สกลรักษ์  
2. อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักด์ิ     
3. อาจารย์ ดร.เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก     
4. อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์     
5. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธ์ุ     
6. อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษวิ์ทยากร  

 
 งานวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์    
2. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ 
3. อาจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล    

  
 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  อนันตวรสกุล 
2. อาจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 
3. อาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ  
4. อาจารย์ ดร .ศันสนีย์  เณรเทยีน    

 
 งานวิรัชกิจ 

1. อาจารย์ ดร. ปิยพงษ์  สุเมตติกุล 
2. อาจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า    

 
 งานกิจการนิสิต 

1. อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ  
    2.    อาจารย์ ดร.วรรณี เจตจํานงนุช     

     3.    อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก       
    

    ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง 
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี ต้ังแต่วันที่ 17 
ธันวาคม 2555 น้ัน  ในการน้ี มีคณาจารย์ที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 
 
   ตําแหน่งรองคณบดี  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์         
  ดูแลงานบริหารด้านกายภาพ  พัสดุ 
          และกิจการพิเศษ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคณุ     
ดูแลงานบริหารด้านแผนและงบประมาณ  
  การประกันคุณภาพ และการเงิน  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี    รุโจปการ 
ดูแลงานบริหารทั่วไป  

และบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล 
        ดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล  

            ดูแลงานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนชนก โควินท ์
  ดูแลงานวิรัชกิจ 

7. อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง   
            ดูแลงานกิจการนิสิต 

8. รองศาสตราจารย์สุพร  ชัยเดชสุริยะ 
 รองคณบดีและผู้อํานวยการโรงเรียน 

สาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายประถม   
9. อาจารย์วันชัย   เมฆหิรัญศิร ิ

            รองคณบดีและผู้อํานวยการโรงเรียน 
สาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายมัธยม     
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     เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2555   เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน 
พิศาลบุตร   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์) เป็นประธานและกล่าว
เปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและ
เครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษาในโครงการยกระดับ
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัด สพฐ .        
ทั้งระบบ  โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา 
รั กษ์พล เมื อ ง )  กล่ า ว ต้อน รับ  พร้ อมกล่ า ว ว่ า         

การประชุมคร้ังน้ี   ทําให้ได้ทราบแนวทางการบริหาร
ศูนย์เครือข่าย มาตรฐานของการประเมินผลการ
ฝึกอบรม ผลการดําเนินงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือนําไปพัฒนาครู   อันจะช่วย
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนและประสบความสําเร็จในการ
ยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ            
เ พ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้ เ รียนและ
การศึกษาไทยตามที่กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
มุ่งหวังไว้ 

 
                                                
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี  ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานสรุปผล             
การดําเนินงานโครงการประเมินสมรรถนะและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา  การศึกษาพิเศษ  แนะแนว  และบรรณารักษ์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจําปีงบประมาณ 2553-2555    

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา ฯ 
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จากน้ันเป็นการเสวนาเร่ือง “ประสบการณ์การเรียนรู้และประโยชน์จากโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู 7 กลุ่มวิชา”  จากผู้แทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  และผู้แทนเครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 ภูมิภาค  ดําเนินการอภิปราย โดย ดร.
คมกริบ  ธีรานุรักษ์   
 

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งระบบ ประจําปีงบประมาณ 2553 - 2555 มีวัตถุประสงค์สําคัญ             
เพ่ือประเมินสมรรถนะ พัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ การศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ แนะแนว และบรรณารักษ์ 

การดําเนินโครงการมีขัน้ตอนสําคัญดังน้ี   (1) การทดสอบสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 7 กลุม่วิชา (2) พัฒนา
หลักสูตรที่สนองความต้องการจําเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 7 กลุม่วิชา  (3) จัดทําชุดฝึก/สื่อ  การอบรม   ระบบ                 
การประเมินผลการฝึกอบรม และอบรมวิทยากรแกนนํา  ( 4) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
และเครือข่ายเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (5) ประเมินผลการฝกึอบรม และเขยีนรายงาน  และ (6) จัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานระดับประเทศ 
  ปีงบประมาณ 2553 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรผู้บรหิารสถานศึกษา 9 วัน 328 รุ่น จํานวน 35,492 คน 
ผู้บริหารสถานศกึษามผีลสมัฤทธ์ิระดับดีมาก ดี ปานกลาง ผา่น และไมผ่่าน คิดเป็นร้อยละ 25.12, 16.15, 34.73, 22.50  
และ 1.50 ตามลําดับ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลกัสตูร การบริหารจัดการ วิทยากร ความรู ้ และประโยชน์ที่ได้รบั              
อยู่ในระดับมาก สําหรับการพัฒนาครู ประกอบด้วย การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูแกนนํา (Master Teachers)          
6 กลุ่มวิชา (ครปูฐมวัยเลือ่นไปฝึกอบรมปีงบประมาณ 2554) 5 วัน 205 รุ่น จํานวน 15,294 คน ผู้เข้ารับการอบรมมคีวาม         
พึงพอใจต่อหลกัสูตร การบรหิารจัดการ วิทยากร ความรู ้และประโยชนท์ี่ได้รบัอยู่ในระดับมาก 
  ปีงบประมาณ 2554 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูแกนนําปฐมวัย ครูสมรรถนะระดับกลาง 7 กลุ่มวิชา 
11 หลักสูตร มีครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 65,397 คน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปานกลาง           
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริหารจัดการ วิทยากร ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 

ปีงบประมาณ 2555 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูสมรรถนะระดับต้น 7 กลุ่มวิชา 11 หลักสูตร เป็นเวลา            
3 วัน มีครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 53,061 คน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิอยู่ในระดับปานกลาง   ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร การบริหารจัดการ วิทยากร ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 
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ปฏิทินกิจกรรมการจัดงานสังสรรค์ปีใหม่  
 

วันที ่ เวลา ภาควิชา / หน่วยงาน 
 

สถานที ่
 

26  ธันวาคม  2555 17.00 น. 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายมัธยม  จัดงาน 
สังสรรค์ปีใหมค่ณาจารย์และเจ้าหน้าที 
 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝายมัธยม

27  ธันวาคม  2555 

 
07.00 น. 

 
15.30 น. 

 
17.00 น. 

 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาทําบุญเลี้ยงพระ 
 
คณะครุศาสตรจ์ัดงานสังสรรค์ปีใหม่คณาจารย์ 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษาจัดงานสังสรรค์ปีใหม่
 

 
สาขาบริหารการศึกษา 
 
ช้ัน 2 อาคารพระมิ่งขวัญฯ 
 
บริเวณโถงอาคารประชุมสุขฯ 

28  ธันวาคม  2555 

06.30  – 
14.00 น. 

 
06.30 – 
14.00 น. 

 
11.00 น. 

 
12.00 น. 

 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม  
       จัดงานสังสรรค์ปีใหมใ่ห้นักเรียน 
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  
       จัดงานสังสรรค์ปีใหมใ่ห้นักเรียน 
 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 
 
คณะครุศาสตรจ์ัดงานสังสรรค์ปีใหม ่
         แก่เจ้าหน้าที่ 
 

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายมัธยม
 
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   
                       ฝ่ายประถม 
 
โรงแรมแชงกรีล่า 
 
ห้องศูนย์บรรณสารฯ เดิม 
 

4  มกราคม 2556 

 
06.45 น. 

 
11.30 น. 

 
 

16.00 – 
19.00 น. 

 

 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตทําบุญเลี้ยงพระ 
 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตจ ัดงานสังสรรค์ 
        ปีใหม ่
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายประถมจัดเลี้ยง     
       สังสรรคปี์ใหม่แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 

 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 
ห้อง  401 อาคารประชุมสุขฯ 
 
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  
                      ฝายประถม 

 
อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่   www.edu.chula.ac.th 


