
ฉบับที่ 3/2562  วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน) ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นประธานท่ีประชุมคณบดคีณะครศุาสตร์และศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุม่ 16 สถาบนั)

ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน)
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 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และคณะผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่ มอบของที่ระลึกแก่ 

รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล) และ

รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านบริหารทั่วไป และปฏิบัติการแทนอธิการบดี ด้านบริหารงานบุคคล (ศาสตราจารย์ 

ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
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 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ในโอกาสที่โครงการบริการวิชาการ 

เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติการผสมผสานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาในระบบ

ของโรงเรียนในพื้นที่ห้วยแห้งและต�าบลตาลเดี่ยว อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ซึ่งด�าเนินการโดยภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “กระบวนการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อช่วยเพื่อน” ซึ่งได้

รับการยกย่องให้เป็นโครงการแบบอย่างในการด�าเนินโครงการการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบัน

อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจ�าปี 2561

 ในการนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รตันอบุล หวัหน้าภาควชิาการศึกษาตลอดชวีติ รางวลัจากผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

ภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  โครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภายใต้โครงการ CU Community Engagement ส่งเสริมยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรีปี 2561 -2564

 นอกจากนี้ โรงเรียนชุมชนวัดบ�ารุงธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของ

โครงการฯ ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยแบบ 362 องศา ที่ด�าเนินการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนอีกด้วย 

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล “กระบวนการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อช่วยเพื่อน” 
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บูท UC1 Hall 102 Bitec บางนา คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู ้ช่วยคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์) มอบช่อดอกไม้

เพื่อเเสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล และอาจารย์ 

ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี 

สาขาการศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) 

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ดุษฎีบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาการศึกษา 
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) 
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 ในการนี้คณบดีได้เยี่ยมชมบูทจัดแสดงงาน“ติด-ลม-บน” ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ของ นส.ณหทัย อริย

วัฒน์วงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 19 ผลงานในกลุ่ม “สร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม ที่มุ่ง

เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ระดับอุดมศึกษา ที่ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2562 

เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจ�าปี 2562
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 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง 603/13 ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และประธานสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน (อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที) ได้ให้เกียรติ

ร่วมต้อนรบั Associate Professor Chin-Min, Lin, Ed.D. และ Mr. Sam Tai จาก National Taichung University 

of Science and Technology, Taiwan และ Associate Professor Chita Wu, Ph.D., Chair, Department of 

Applied English จาก Overseas Chinese University, China ในโอกาสที่เดินทางเยือนคณะครุศาสตร์ 

เพื่อปรึกษาหารือด้านสัญญาความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้การต้อนรับ Associate Professor Chin-Min, Lin, Ed.D. และ Mr. Sam Tai 
จาก National Taichung University of Science and Technology, Taiwan 
และ Associate Professor Chita Wu, Ph.D., Chair, Department of Applied English
จาก Overseas Chinese University, China
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 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2562  อาจารย์วนัชาต ินามเกดิ หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ โรงเรียนศกึษานารี 

น�าคณาจารย์กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ และนกัเรียนจ�านวน 50 คน เยีย่มชมภาควชิาศิลปะ ดนตร ีและนาฏศลิป์ศกึษา 

โดยมีประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา และคณาจารย์ในภาควิชาให้การต้อนรับ

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ให้การต้อนรับ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณาจารย์และนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จากโรงเรียนศึกษานารี
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 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

คณะครุศาสตร์  รองคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์) 

ผู้ช่วยคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตนัตระรุง่โรจน์) และคณาจารย์ นสิติภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 

คณาจารย์ นิสิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ 

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas PGRI Palembang ประเทศ Indonesia รวมจ�านวน 90 คน ในโอกาสที่

เดินทางเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา  
และคณาจารย์ นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas PGRI Palembang ประเทศ Indonesia  
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 610 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สภานักเรียนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอสิลามจงัหวัดปัตตาน ีเข้าทศันศึกษา ณ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาส และแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้

การอยู ่ร่วมกับแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสังคมโดยรวมของประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) และผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์) เป็นวิทยากรแนะน�า

แนวทางการศกึษา ตอบข้อซกัถาม และให้ข้อมลูในส่วนของทนุทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในคร้ังนี้

รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ
สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี 
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  วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ อาคารมหามกุฏ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้า 

“ตกึชีววทิยา 1 และเคม ี2” แก่คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณชิ) และคณะผูบ้รหิาร 

เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 102 ปี โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนาย

ภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


