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รายงานประจาํป� 2563



        คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   มวีสิยัทัศนที์�เป�นสถาบนัผลิตครแูละนกัการศึกษาชั�นนาํ
ของภมูภิาค ที�สรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมการศึกษา    ขบัเคลื�อนสงัคมการศึกษาไทยสูก่ารพฒันาที�
ยั �งยนื โดยมพีนัธกิจหลัก ประกอบดว้ย 
       
       1. สรา้งบณัฑิตครูและนักการศึกษาที�มคีวามสามารถทางวชิาการ วชิาชพี ทักษะที�ทันสมยัจสิาธารณะ
และความเป�นผูนํ้า
       2. สรา้งองค์ความรู ้ผลวจิยัและนวตักรรมการศึกษาที�มผีลกระทบสงู
       3. เสรมิโรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ดว้ยนวตักรรมการศึกษา เพื�อความเป�นเลิศทกุดา้น
และการเป�นแบบอยา่งโรงเรยีนพฒันาวชิาชพีครูชั�นนาํของประเทศ 
       4. พฒันาระบบการบรหิารที�ใชเ้ทคโนโลยเีป�นฐาน โดยเนน้การมสีว่นรว่มและความเป�นธรรมาภิบาล
       5. ยกระดับคณุภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชนการเรยีนรูแ้ละโรงเรยีนรว่มพฒันาวชิาชพีครู
       6. ชี�นําและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของพลเมอืงไทย
       7. ชี�นําและเป�นที�พึ�งทางการศึกษาใหกั้บประเทศ ตั�งแต่ระดบันโยบายถึงการปฏิบติัในหอ้งเรยีนสู่
การพฒันาสงัคมการศึกษาไทยอยา่งยั�งยนื
        
        รายงานประจาํป�การศึกษา 2563 มวีตัถปุระสงค์เพื�อสรปุผลการดาํเนนิงานของคณะครศุาสตรใ์น
รอบป�การศึกษา 2563 (ระยะเวลาตั�งแต่ 1 สงิหาคม 2563 – 31กรกฎาคม 2564) สะท้อนความก้าวหนา้
ในการดาํเนินงานตามวสิยัทัศน์และพนัธกิจของคณะครุศาสตร์
         
        ในนามของคณะครุศาสตร ์ขอขอบคณุบุคลากรทกุท่านที�มสีว่นสาํคัญในการขบัเคลื�อนและกาพฒันา
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่รายงานฉบบันี�จะเป�นประโยชนต่์อหนว่ยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งและผูส้นใจ

คํานํา

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรเิดช สชุวีะ)
 คณบดคีณะครศุาสตร์

รายงานประจาํป�การศึกษา 2563
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คณบดคีณะครศุาสตร์

รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรเิดช สชุวีะ

วสิยัทัศน์

       “สถาบนัผลิตครูและนักการศึกษาชั�นนําของภมูภิาค ที�สรา้งองค์ความรู ้ และนวตักรรมการศึกษา
ขบัเคลื�อนสงัคมการศึกษาไทยสูก่ารพฒันาที�ยั �งยนื”

พนัธกิจ

 1. สรา้งบณัฑิตครูและนักการศึกษาที�มคีวามสามารถทางวชิาการ วชิาชพี ทักษะที�ทันสมยั จติสาธารณะ
และความเป�นผูน้ํา
 2. สรา้งองค์ความรู ้ผลวจิยัและนวตักรรมการศึกษาที�มผีลกระทบสงู
 3. เสรมิโรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  ด้วยนวตักรรมการศึกษา  เพื�อความเป�นเลิศทกุด้าน
และการเป�นแบบอยา่งโรงเรยีนพฒันาวชิาชพีครูชั�นนําของประเทศ
 4. พัฒนาระบบการบรหิารที�ใช้เทคโนโลยีเป�นฐานโดยเน้นการมีส่วนรว่ม  และความเป�นธรรมาภิบาล
 5. ยกระดับคุณภาพครูของประเทศด้วยกลไกชุมชนการเรยีนรู ้  และโรงเรยีนรว่มพัฒนาวิชาชพีครู
 6. ชี�นําและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของพลเมอืงไทย
 7. ชี�นําและเป�นที�พึ�งทางการศึกษาใหกั้บประเทศ ตั�งแต่ระดับนโยบายถึงการปฏิบัติในหอ้งเรยีน
สู่การพัฒนาสังคมการศึกษาไทยอย่างยั�งยืน
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รองคณบดี

รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ยศวรี ์สายฟ�า
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจบรหิารทั�วไปและทรพัยากร
มนุษย ์กลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ
และศูนยบ์รกิารวชิาการจริายุ-พูนทรพัย ์จงัหวดัระยอง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เสวกงาม
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจบรกิารการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ศูนยบ์รรณสารสนเทศทางการ
ศึกษา และศูนยน์วตักรรมทางการศึกษา
สื�อสิ�งพมิพแ์ละสื�อออนไลน์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรุณี หงษ์ศิรวิฒัน์
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
กลุ่มภารกิจคลังและพสัดแุละงานบรกิารวชิาการ

อาจารย ์ดร.ณัฐวุฒ ิบรบูิรณ์วริยี์
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจบรกิารการศึกษา
ระดับปรญิญาบณัฑิต งานวริชักิจ และ 
ศูนยป์ระสบการณ์วชิาชพีทางการศึกษา

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. อุบลวรรณ หงษ์วทิยากร
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจกิจการนิสติ 
และศูนยพ์ฒันานิสติและบณัฑิตอุดมคติ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
กํากับดแูลกลุ่มภารกิจวจิยั
และ ศูนยว์จิยัและพฒันานวตักรรมการศึกษา

รองศาสตราจารยพ์ชัร ีวรจรสัรงัสี
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ฝ�ายประถม

อาจารยพ์รพรหม ชยัฉัตรพรสขุ
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ฝ�ายมธัยม
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แผน งบประมาณและการประกันคณุภาพ

รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

แผนและงบประมาณ
          งบประมาณแผ่นดินและรายได้คณะ (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ป�งบประมาณ 2564 จาํแนกตามหมวดรายจ่าย

การประกันคณุภาพ

               ป�การศึกษา 2563 คณะครุศาสตรไ์ด้เข้ารว่มประชุมเสวนาแลกเปลี�ยนความรูร้ว่มกับ
ผู้เชี�ยวชาญที�ปรกึษา   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศด้วยเกณฑ์  EdPEx
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยซึ�งจดัโดยฝ�ายวนิิจฉัยองค์กรและพัฒนาระบบงานสาํนักยุทธศาสตร์
และการขับเคลื�อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป�นประจาํทุกเดือนเพื�อเตรยีมความพรอ้มในการจัด
ทํารายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื�อการดําเนินการที�เป�นเลิศ EdPEx
ฉบับสมบูรณ์ และนําส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรหิารจดัการดา้นกายภาพ
ผลการดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2563 มดัีงนี�

1. ด้านการบรหิารจดัการหอ้งเรยีนและหอ้งประชุม  

2. ด้านการบรหิารจดัการยานพาหนะ
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรหิารจดัการดา้นกายภาพ
ผลการดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2563 มดัีงนี�

3. การบรหิารจดัการสวนและภมูทัิศน์

4. การบรหิารจดัการกิจกรรมด้านความยั�งยนื
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์
ผลการดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2563 มดัีงนี�

       ป�การศึกษา 2563 คณะครุศาสตรม์ีจาํนวนบุคลากร รวมทั�งสิ�น 596 คน แบ่งเป�น 2 ประเภท ได้แก่
         1. บุคลากรสายวชิาการ จาํนวน 367 คน เป�นขา้ราชการ จาํนวน 59 คน พนักงานมหาวทิยาลัย
จาํนวน 284 คน ลกูจา้งเหมาจา่ย จาํนวน 7 คน ลกูจา้งชั�วคราวชาวต่างประเทศ จาํนวน 1 คน และ
พนักงานวสิามญั จาํนวน 16 คน
            2. บุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน 229 คน เป�นขา้ราชการ จาํนวน 12 คน พนักงานมหาวทิยาลัย
จาํนวน 155 คน เป�นลกูจา้งประจาํ จาํนวน 36 คน ลกูจา้งเหมาจา่ย จาํนวน 23 คน และพนักงานวสิามญั
จาํนวน 3 คน

จาํนวนบุคลากร จาํแนกตามประเภทบุคลากร

จาํนวนบุคลากรสายวชิาการ จาํแนกตามหน่วยงาน/ วุฒกิารศึกษา/ ประเภท/ ตําแหน่งวชิาการ
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์

     รอ้ยละของจาํนวนบุคลากรสายวชิาการ ที�สาํเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 36.78
ปรญิญาโท รอ้ยละ 49.32 ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 13.90 สาํหรบัตําแหนง่ทางวชิาการ คิดเป�นรอ้ยละของ
ตําแหนง่วชิาการ ดงันี� ระดบัศาสตราจารย ์รอ้ยละ 1.36 รองศาสตราจารย ์รอ้ยละ 5.45
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รอ้ยละ 26.16 และอาจารย ์รอ้ยละ 67.03

คณาจารยไ์ด้รบัตําแหน่งทางวชิาการ ในรอบป�การศึกษา 2563 ดังนี�
             ตําแหน่งศาสตราจารยที์�ได้รบัเงินเดือนขั�นสงู   จาํนวน 1 คน

             ตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์  จาํนวน 3 คน

             ตําแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  จาํนวน 5 คน

             ตําแหน่ง อาจารยส์าธติชาํนาญการ   จาํนวน 4 คน

การเสรมิสรา้งสขุภาพและพลานามยับุคลากรคณะครุศาสตร์

โครงการตรวจสขุภาพประจาํป�ของบุคลากรคณะครุศาสตร์
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การจดัการเรยีนการสอน

       ป�การศึกษา 2563 คณะครศุาสตร ์มหีลักสตูรที�เป�ดสอน 3 ระดบั ดงันี� 1) หลักสตูรครศุาสตรบณัฑิต
จาํนวน 2 หลักสตูร (หลักสตูร 5 ป� และ หลักสตูร 4 ป�) หลักสตูรละ 2 โปรแกรม (โปรแกรมปกติและโปรแกรม
เกียรตินยิม) 2) หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต จาํนวน 17 หลักสตูร และ 3) หลักสตูรครศุาสตรดษุฎีบณัฑิต
จาํนวน 12 หลักสตูร

     ป�การศึกษา 2563 คณะครุศาสตรม์นิีสติรวมทั�งสิ�น จาํนวน 2,859 คน จาํแนกเป�นระดับปรญิญา
บณัฑิต จาํนวน 1,997 คน ระดับมหาบณัฑิต จาํนวน 534 คน และระดับดษุฎีบณัฑิต จาํนวน 328 คน และ
มบีณัฑิตสาํเรจ็การศึกษา ในป�การศึกษา 2562 จาํนวน 515 คน จาํแนกเป�นระดับปรญิญาบณัฑิต จาํนวน
362 คน ระดับมหาบณัฑิต จาํนวน 107 คน และระดับดษุฎีบณัฑิต จาํนวน 46 คน 

จาํนวนนสิติ ป�การศึกษา 2563 และบณัฑิตสาํเรจ็การศึกษา ป�การศึกษา 2562
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การจดัการเรยีนการสอน

การจดัสรรทนุอุดหนุนการศึกษา/สวสัดิการ

     ทนุการศึกษา แบง่เป�น 2 ประเภท ดังนี� 
 1. ทนุอุดหนุนการศึกษา จาํนวน 7,086,900.00 บาท 

 2. ทนุกู้ยมืเพื�อการศึกษา (กยศ.) จาํนวน 9,909,000.00 บาท

13



รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การวจิยัและบรกิารวชิาการ

          ป�งบประมาณ 2564 คณะครุศาสตรไ์ด้ดําเนินการโครงการวิจัย รวมทั�งสิ�น 38 โครงการ
วงเงินสนับสนุนรวม 55,509,550 บาท โดยแยกเป�นเงินทุนเพื�อการวิจัยคณะครุศาสตร ์5 โครงการ
รวมเป�นเงิน 194,500 บาท กองทุนรชัดาภิเษกสมโภช จาํนวน 14 โครงการ เป�นเงิน 10,250,000
บาท กองทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จาํนวน 1 โครงการ เป�นเงิน 500,000 บาท บณัฑิตวทิยาลัย จาํนวน 1 โครงการ เป�นเงิน 180,000 บาท
และแหล่งทนุภายนอก จาํนวน 15 โครงการ เป�นเงิน 43,582,050 บาท และในป�งบประมาณ 2564
สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) ไดจ้ดัสรรทนุอุดหนุนการวจิยัใหกั้บนิสติคณะครศุาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เป�นทนุประเภทบณัฑิตศึกษา รวมทั�งสิ�น 2 โครงการ จาํนวน 803,000 บาท
(จาํนวนโครงการและจาํนวนเงิน ไมร่วมอยูใ่นโครงการวจิยัของคณาจารย)์ 
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม
  คณะครุศาสตรส์่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรสรา้งองค์ความรูใ้หม่ด้านการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ และศักยภาพที�เชี�ยวชาญของแต่ละสาขาสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่
การเป�นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การเป�นที�ปรกึษา บรรยายพิเศษ และการเป�นผู้ทรงคุณวุฒใิห้กับหน่วย
งานภายนอก ตลอดจนการเป�นวิทยากร  รว่มประชุม  อบรม สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื�อตอบคําถาม
ต่างๆ หรือเพื� อชี�แนะสังคม  นอกจากจะเป�นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว ยังเป�นการเพิ�มพูนความรู ้
และประสบการณ์อันจะนํามาสู่การบูรณาการเพื�อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรยีนการสอน  การวิจัย
และการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ตลอดจนเป�นการสรา้งเครอืข่ายและสรา้งความสัมพันธ์
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในป�การศึกษา 2563 มีดังนี�

1. การอบรมเชงิปฏิบติัการออนไลน์ เรื�อง “ลสูพารตส:์ สื�อสรา้งสรรค์ มหศัจรรยก์ารเล่น”
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม

 2. โครงการสมัมนาออนไลน์ หวัขอ้ "ทิศทางหลักสตูรใหมส่รา้งเด็กอยา่งไรในยุค VUCA World"
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม

    คณะครุศาสตรส์่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากร นิสิต และนักเรยีนเข้ารว่มกิจกรรม เผยแพรผ่ลงานกิจกรรม
ด้านการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื�อเสรมิประสบการณ์
การเรยีนรูสู้่โลกกว้างโดยจัดใหม้ีการแสดง และนิทรรศการเพื�ออนุรกัษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ งานทําบุญทอดผ้าป�า งานแสดงดนตรเีที�ยงวัน งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ์โครงการตักบาตรวัน
พุธ งานสงกรานต์และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที�ที�เกษียณอายุราชการ เป�นต้น การดําเนินงาน
ด้านการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ในรอบป�การศึกษา 2563 มีดังนี�

วนัคล้ายวนัสถาปนาคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ครบรอบ 63 ป�

งานแสดงมุทิตาจติแด่คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที�ที�เกษียณอายุงาน ป�การศึกษา 2563
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม

กิจกรรมอบรมพฒันาวชิาการนิสติในโครงการพฒันาวชิาการศิลปะไทย : การพฒันาศักยภาพ
ผลิตผลงานสรา้งสรรค์และงานวชิาการด้านศิลปะไทย ของนิสติ และคณาจารย ์สาขาวชิาศิลปศึกษา
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

การดาํเนนิงานดา้นความรว่มมอืกับต่างประเทศ

     คณะครุศาสตรม์กีารสรา้งความรว่มมอืกับต่างประเทศเพื�อการพฒันาทางการศึกษา เชน่ 
การประชุมนานาชาติ การจดันสิติแลกเปลี�ยน ทั�งรบัเป�นมหาวทิยาลัยต้นสงักัดเองและใหน้สิติ
ไปแลกเปลี�ยนยงัต่างประเทศดว้ยเชน่กัน โดยการดาํเนนิงานดา้นความรว่มมอืกับต่างประเทศ
ในรอบป�การศึกษา 2563 มดีงันี�

อาจารย/์นักวจิยัต่างประเทศมาปฏิบติังาน/แลกเปลี�ยนที�คณะครุศาสตร์

การลงนามในสญัญาความรว่มมอืกับสถาบนัในต่างประเทศ
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
        โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเรยีนรูต้ามกรอบและทิศทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ�งสอดคล้องกับความพรอ้มและจุดเนน้ของ
โรงเรยีน และสามารถประกาศใชเ้ป�นหลักสตูรสถานศึกษา คือหลักสตูรสถานศึกษา โรงเรยีนสาธติ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยฝ�ายประถมที�จดัหลักสตูรตามแนวคิด Fun Find Focus และหลักสตูร
สถานศึกษา โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ฝ�ายมธัยม พุทธศักราช 2553 

 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ�ายประถม จดัการศึกษาเป�น 3 ระดับ ดังนี�

 ระดับปฐมวยั                                                ชั�นอนุบาล 1 2 และ 3
 ระดับประถมศึกษาตอนต้น                            ชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 2 และ 3
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย                        ชั�นประถมศึกษาป�ที� 4 5 และ 6

 โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ�ายมธัยม จดัการศึกษาเป�น 2 ระดับ ดังนี�

 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น                             ชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 1 2 และ 3
 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย                         ชั�นมธัยมศึกษาป�ที� 4 5 และ 6
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

ป�การศึกษา 2563 มจีาํนวนนกัเรยีนรวมทั�งสิ�น 2,815 คน
อนบุาล จาํนวน 86 คน ประถมศึกษา จาํนวน 1,457 คน มธัยมศึกษา จาํนวน 1,272 คน
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

หนว่ยสนบัสนนุการเรยีนการสอน

ศูนยน์วตักรรมทางการศึกษา สื�อสิ�งพมิพ ์และสื�อออนไลน์

ศูนยป์ระสบการณว์ชิาชพีทางการศึกษา

ศูนยป์ระสบการณว์ชิาชพีทางการศึกษา จดัการฝ�กประสบการณ์วชิาชพี
ในป�การศึกษา 2563ใหกั้บโรงเรยีนต่าง ๆ รวมทั�งสิ�น 71 แหง่ ดงันี�
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

หนว่ยสนบัสนนุการเรยีนการสอน

ศูนยบ์รรณสารสนเทศทางการศึกษา 

    ศูนยบ์รรณสารสนเทศทางการศึกษามภีารกิจในการใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ บรกิาร
สถานที�สาํหรบัการศึกษาค้นควา้ บรกิารการค้นควา้วจิยั ปฐมนิเทศแนะนําการใชห้อ้งสมุดและอบรม
การใชฐ้านขอ้มูล ตลอดจนจดักิจกรรมนิทรรศการสง่เสรมิการศึกษาค้นควา้แก่คณาจารย ์ นิสติ
บุคลากรและประชาชนทั�วไป

ศูนยท์ดสอบและประเมนิเพื�อพฒันาการศึกษาและวชิาชพี

    ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื� อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ มีพันธกิจในการบริการ
สอบวิชาพื� นฐานสาํหรับผู้ ที�จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินการสอน
เพื� อการพัฒนาคุณภาพการสอนและประเมินเพื� อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีเป�าหมาย
เพื� อให้มีความเป�นเลิศในการผลิตบัณฑิตในระดับนานาชาติ ดังนี� 

 1)  การสรา้งและพฒันาแบบทดสอบทางการศึกษา 
 2)  การบรกิารทดสอบและประเมนิทางการศึกษาและวชิาชพี

       ศูนยบ์รรณสารสนเทศทางการศึกษาไดเ้ป�ดใหบ้รกิารค้นควา้ทรพัยากรสารสนเทศ ชั�น 1 - 3 หอ้งประชุม
กลุม่ยอ่ยระหวา่งเวลา 08.00 - 19.00น. ในวนัจนัทร ์- ศุกร ์และระหวา่ง 08.00 - 20.00น. และใหบ้รกิารฐาน
ขอ้มูลฉบบัเต็มสบืค้นไดท้างออนไลนท์างเวบ็ไซต์ http://lib.edu.chula.ac.th ผูใ้ชบ้รกิารสามารถติดตาม
ขา่วสารและติดต่อศูนยบ์รรสารฯไดห้ลากหลายชอ่งทางไดแ้ก่ทาง 

E-mail : libedu@chula.ac.th

 Website http://lib.edu.chula.ac.th

Fanpage facebook.com/lib.edu.chula
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

หนว่ยสนบัสนนุการเรยีนการสอน

ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา

   ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ใหบ้รกิารด้านสื�อโสตทัศนปูกรณ ์การผลิตงานออดโิอและวดิโีอ
การเผยแพรก่าร Live Streming Zoom, Facebook และ Youtube การผลิตสื�อกราฟ�ก
พื�นฐาน ออกแบบโปสเตอร ์ งานกราฟ�กวดิโีอ การเขยีนสคลิปต์งานวดิโีอ และอื�น ๆ โดยมี
สถิติการใหบ้รกิาร มดีงันี�

1.สถิติงานบรกิารสื�อการศึกษา

2.สถิติบรกิารสื�อกราฟ�กพื�นฐาน

3. สถิติบรกิารห้องเรยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละซอ่มบาํรุงเครื�องคอมพวิเตอร์
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รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

หนว่ยสนบัสนนุการเรยีนการสอน

ศูนยส์ง่เสรมิการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย
ศาสตราจารย ์มล.จริายุ – ศาสตราจารย ์ท่านผู้หญิงพูนทรพัย ์นพวงศ์

 ศูนยส์ง่เสรมิการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยจดัโครงการเพื�อสง่เสรมิการสอนภาษา
ไทยและวฒันธรรมไทย จาํนวน 3 โครงการ
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คณะทํางานจดัทําหนังสอืรายงานประจาํป� 

คณะครศุาสตร ์ประจาํป�การศึกษา 2563

รายงานประจาํป�การศึกษา 2563

1. คณบด ี                                                                                    ประธานกรรมการ
2. รองคณบดี (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรุณี หงษ์ศิรวิฒัน์)       รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดี (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ยศวรี ์สายฟ�า)                                กรรมการ
4. รองคณบดี (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั เสวกงาม)                               กรรมการ
5. รองคณบดี (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โสมฉาย บุญญานันต์)                     กรรมการ
6. รองคณบดี (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อุบลวรรณ หงษ์วทิยากร)                กรรมการ
7. รองคณบดี (อาจารย ์ดร.ณัฐวุฒ ิบรบูิรณ์วริยี)์                                       กรรมการ
8. ผูอํ้านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ�ายประถม และรองคณบด ี                 กรรมการ
9. ผูอํ้านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ�ายมธัยม และรองคณบด ี                  กรรมการ
10. หวัหน้าภาควชิาหลักสตูรและการสอน                                                   กรรมการ
11. หวัหน้าภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป�นผูน้ําทางการศึกษา       กรรมการ
12. หวัหน้าภาควชิาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลป�ศึกษา                                     กรรมการ
13. หวัหน้าภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษา                                            กรรมการ
14. หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละสื�อสารการศึกษา                                      กรรมการ
15. หวัหน้าภาควชิาการศึกษาตลอดชวีติ                                                     กรรมการ
16. ผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิาร                                                                       กรรมการ
17. ผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ                                                                    กรรมการ
18. หวัหน้ากลุ่มภารกิจบรหิารทั�วไปและทรพัยากรมนุษย ์                              กรรมการ
19. หวัหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพสัด ุ                                                          กรรมการ
20. หวัหน้าภารกิจการเงินและบญัช ี                                                          กรรมการ
21. หวัหน้าภารกิจกายภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                    กรรมการ
22. หวัหน้ากลุ่มภารกิจวจิยัและบรกิารวชิาการ                                            กรรมการ
23. หวัหน้ากลุ่มภารกิจบรกิารการศึกษา ระดับปรญิญาบณัฑิต                      กรรมการ
24. หวัหน้ากลุ่มภารกิจบรกิารการศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษาและวริชักิจ          กรรมการ
25. หวัหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนิสติ                                                             กรรมการ
26. นางสาวปรางทิพย ์นวลใหม ่                                            กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวมุกทราย บวรนิธกิลุ                                    กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ

จดัพมิพเ์ผยแพรโ่ดย
 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

โทรศัพท์ 02-218-2565 ต่อ 6341-6343
 ออกแบบรูปเล่ม : นายสกิุจ กาญจนโบษย์

ภาพกิจกรรม : งานประชาสมัพนัธ์
เรยีบเรยีงและจดัทํารูปเล่ม : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรุณี หงษ์ศิรวิฒัน์

 นางสาวปรางทิพย ์นวลใหม่
 นางสาวมุกทราย บวรนิธกิลุ
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คณะครศุาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย
254 ถนนพญาไท
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2565 กด 0
อีเมล edcu57@gmail.com
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