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 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้กล่าวต้อนรับการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “จารึกกับการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา” ซึ่ง

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะครุศาสตร์  

จัดข้ึน ก่อนเริม่การประชุมวชิาการ ได้มพิีธแีสดงมทุติาจิตแด่ ราชบัณฑติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ในโอกาส  

ทีม่อีายคุรบ 99 ปี ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการวิชาการทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงวชิา

ภาษาศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการอ่านและปริวรรตจารกึทีพ่บในประเทศไทย   จากนัน้ 

เป็นการบรรยายทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒิุด้านประวติัศาสตร์การศกึษาไทย ซึง่ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้รับทราบองค์ความ

รู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในหมู่ผู้รู้และผู้สนใจวิชาประวัติศาสตร์และจารึกศึกษา

ประชุมวิชาการเรื่อง “จารึกกับการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา” 
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 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 605  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  คณบดี (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และผู้บริหารคณะครุศาสตร์  ร่วมต้อนรับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ Chief Transformations Officer และคณะ  
ในโอกาส มาสื่อสาร ชี้แจงและท�าความเข้าใจการด�าเนินงาน CU Transformations plan   
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศและความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีและเพื่อเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนระบบในภาพรวม ในระดับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
และในระดับโครงการต่าง ๆ ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง Transformations Officer โดยมี  
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เป็น Chief Transformations Officer (CTO) ท�างานร่วมกับรองอธิการบดีด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซ่ึงหลายประเด็นการเปล่ียนแปลงตรงกับที่ครุศาสตร์ได้วางวิสัยทัศน์และเร่ิมด�าเนินการแล้ว

CU Transformations plan   
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 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และผู ้ช่วยคณบดี 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ให้การต้อนรับ Mr. Chai Isarabhakdi, Regional Manager, 

Market Development, Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ), The University of 

Queensland ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 

และหารือการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับ
Mr. Chai Isarabhakdi, Regional Manager, Market Development, 

Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ),
The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9

 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดโครงการปาฐกถาศาสตราจารย์ 

ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 9 ประจ�าปีพุทธศักราช 2561 เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์และผู้ประกอบการ

นวัตกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดีงานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษาและ
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สาขาวิชานิเทศการศึกษา สมาคมนิสิตเก่าภาควิชาบริหารการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าสาขาวิชาอุดมศึกษา และชมรม

นิสิตเก่าสาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม

ภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนองค์ความรู้ และสถานะทาง

วิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา และ

สาขาวิชานิเทศการศึกษา อย่างต่อเนื่องและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 

นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ใฝ่รู้ทางการบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา และนิเทศการศึกษา
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 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ

ธันว์ เจียมศิริเลิศ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปีแห่งการสถาปนาแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ โดย

ภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อน  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่าง ๆ จึงจัด

โครงการส่งเสริมการวจัิยด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาส�าหรบันกัวจัิย/นกัวชิาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีประเด็นการวิจัย ดังนี้

 1. การพัฒนาการประเมนิเพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษา

 2. การพัฒนาผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษา

 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษา

 4. การพัฒนาการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัมาตรฐานสากล

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ที่ภารกิจวิจัยและ

จัดการความรู้ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 และ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่คณุกติติกันตพงศ์ โทร. 02 216 3955 ต่อ 226 ตัง้แต่บดันีถึ้งวนัที ่31 มนีาคม 2561

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


