
ฉบับที่ 8/2562  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562

 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.15 น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) น�าคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์และบคุลากร น�าแจกนัดอกไม้เข้าถวายเบ้ืองหน้าพระรปูและร่วมลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 จากนั้นเวลา 10.00 น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร น�าแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายพระพร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย

คณบดี น�ำคณะผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกร 
น�ำแจกันดอกไม้เข้ำถวำยเบื้องหน้ำพระรูปและร่วมลงนำมถวำยพระพร
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี และ

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ
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 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ The Paz Khao Yai ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์การก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและการบริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2563

ผู้ร ่วมสัมมนาน�าโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ 

และบุคลากรสนับสนุนการสัมมนา 

 วัตถุประสงค์ในการสัมมนาคร้ังนี้เพ่ือให้คณะครุศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะครุศาสตร์ ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายปีบัญชี 2562-2563 และก�าหนดภาพอนาคต

และวางแผนการบรรลุเป้าหมายตามภาพอนาคตผ่านการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

จัดโครงกำรสัมมนำคณะผู้บริหำรคณะครุศำสตร์
กำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริหำรคุณภำพของคณะครุศำสตร์ พ.ศ. 2562–2563
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 เมื่อวันอังคารที่ 5 มี ค 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก SEAMEO 

Secretariat ให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Rethinking Education for Sustainable Development” 

ส�าหรับผู้อ�านวยการ ศึกษานิเทศก์ และครู จากประเทศอินโดนีเซีย ในโปรแกรม “School Leadership and 

Supervisory Programne” ณ ส�านักงาน UNESCO Asia-Pacific Bangkokการบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่

การปฏิบัติ 

กำรบรรยำยในหัวข้อ
“Rethinking Education for Sustainable Development”
ส�ำหรับผู้อ�ำนวยกำร ศึกษำนิเทศก์ และครู จำกประเทศอินโดนีเซีย
ในโปรแกรม “School Leadership and Supervisory Programne”
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โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญำบัณฑิตคณะครุศำสตร์ 
ปีกำรศึกษำ 2561 

 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ณ ทองสมบูรณ์คลับ อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มภารกิจ

กจิการนสิติ ฝ่ายวชิาการ คณะครศุาสตร์ จดัโครงการปัจฉิมนเิทศนสิิตปรญิญาบัณฑิตคณะครศุาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุขีวะ) เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตครุศาสตร์และการเป็นสมาชิกวิชาชีพครู

 เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจอันดแีละความผกูพันระหว่างนสิติกบันิสติ นสิติกบัคณาจารย์นสิติกบัคณะครศุาสตร์ 

และเพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจในการก้าวสู่ความส�าเร็จในวิชาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 

ชัน้ปีที ่5 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประธานสาขาวชิา อาจารย์ทีป่รกึษานสิติชัน้ปีที ่5 สมาคมครศุาสตร์สมัพันธ์ 

ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์
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โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร 
“สีเพลิง สร้ำงสรรค์ เสวนำ”

 โครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศิษยเก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 2 ท่านคือ ดร.พิมล

พรรณ บุรพรัตน์ EDU 30 และ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มในปีพุทธศักราช 2561 มีการจัด

เสวนาทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน รวม 12 ครั้ง
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 การจัดเสวนาในแต่ละคร้ังได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาร่วมเสวนาและให้ข้อคิดข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์และขับเคลื่อนสังคม โดยได้รับเกียรติจาก 3 ท่านคือ ท่านแรก ไมค์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีชื่อเสียงในศาสตร์

สาขาวิชาต่างๆ ท่านที่สอง ไมค์ศิษย์เก่า เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ไปสร้างผลงานและสร้างแรงบันดาล

ใจให้กับแวดวงธุรกิจ การศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ และท่านที่สาม ไมค์อาจารย์ เป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ที่มีความเชี่ยวชาญและชี้น�าสังคม จากประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย การจัดเสวนาในปีที่ผ่านมาประกอบ

ด้วยประเด็นที่น่าใจดังนี้

1. อยากให้เด็กฟิน ไม่ต้องไปไกลถึงฟินแลนด์

2. วิกฤตปฐมวัย

3. Home School วิถีทางเลือก

4. WORK without WALL เรียนรู้ไร้พรมแดน

5. สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี สร้างคุณภาพชีวีได้อย่างไร

6. ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย

7. ถอดรหัสอัจฉริยะ

8. ทางเลือกการศึกษาส�าหรับคนพิเศษ “เรียนร่วมกัน หรือ แยกกันเรียน”

9. การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง

10. ศิลปะ ศิลปิน สร้างครู สร้างคน

11. กีฬา “ยา” ชีวิต คิดจะมี “พรสวรรค์” หรือต้องสร้าง “พรแสวง”

12. รอยต่อปฐมวัยสู่ประถมศึกษา
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 การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและนิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ 

ท่านผู้หญงิพนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา และด้วยการจดัเสวนาในปีพทุธศกัราช 2561 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิง่ 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงได้จัดโครงการเสวนาเป็นปีที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อ “สีเพลิง 

สร้าง สุข” และได้มีการจัดเสวนาในครั้งแรกของปีที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ท�าไมต้อง “สาธิต” โดย

ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าครุศาสตร์ จุฬาฯ 2) ดร. พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ 

และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน (ศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์) 3) อาจารย์นวพร สุรนาคะพันธุ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง และ

อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม) 4) รศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และด�าเนินการเสวนา โดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ

 โปรดติดตามโครงการเสวนาดี ๆ “สีเพลิง สร้าง สุข” ในตอนต่อไปทาง facebook “ประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา”
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 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มภารกิจ

วิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายสาธารณะ เรื่อง “เรียนรู้ร่วมกันตาม

แนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้: ปรัชญาแห่งความเป็นสาธารณะ ประชาธิปไตย และความเป็น

เลศิในการจดัการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์กติตคิณุมานาบุ ซาโต จากมหาวทิยาลยัโตเกยีว และประธานเครอืข่าย 

SLC นานาชาติ ให้เกียรติบรรยาย โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนใจ

ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 311 คน 

จัดบรรยำยสำธำรณะ เรื่อง “เรียนรู้ร่วมกันตำมแนวทำงโรงเรียนในฐำนะ
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้: ปรัชญำแห่งควำมเป็นสำธำรณะ 

ประชำธิปไตย และควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำ” 
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษา

ไทย คณะครุศาสตร์ รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้การต้อนรับ Provost Professor Lemuel W. Watson คณบดีจาก School of 

Education, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
ให้กำรต้อนรับ Provost Professor Lemuel W. Watson 
คณบดีจำก School of Education, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 502 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์จัดโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Essential for Grads” โดยมีรองคณบดี (อาจารย์ 

ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน) เป็นประธานในการปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการส�าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา และ

ได้รับเกียรติจาก คุณชีวิน ตินนังวัฒนะ จากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “โปรแกรม Microsoft 

Word บนระบบ iThesis” โครงการดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญา

บัณฑิต รวมทั้งศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน 

โครงกำรบรรยำยและอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Essential for Grads”
ในหัวข้อ “โปรแกรม Microsoft Word บนระบบ iThesis” 


