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 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผูป้ฏบัิตงิานโครงการพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ได้เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย โดยคณะครุศาสตร์ ได้ส่งนิสิตไปช่วยปฏิบัติงานในโครงการค่ายแนะแนว

และเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 – 31 มีนาคม 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 25 เมื่อ วันที่ 19-27 เม.ย. 2561

โครงการพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 เมื่อวันพุธที่  18 เมษายน 2561 คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้โอวาทแก่

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี(ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2) ท่ีเข้าร่วม

บรรพชาสามเณรและอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ 

(ศีลจาริณี) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่าง

วนัที ่17-25 เมษายน 2561  ณ วดัไร่ขงิ พระอารามหลวง  

ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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รองคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาต ิพลประเสรฐิ)  

หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนิสิต (นายพจน สืบสาย) 

ให้เกียรติไปร่วมพิธี และมีนิสิตคณะครุศาสตร์จ�านวน 

14 คน ช่วยจัดกิจกรรมตลอดโครงการ 

    ขออนโุมทนาบุญกบัผู้บรหิาร คณาจารย์ บคุลากร 

ชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และ

ผูม้จีติศรทัธาทกุท่านทีร่่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชา

สามเณรและการอบรมปฏบิตัธิรรมเนกขมัมะ ในครัง้นีด้้วย
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 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น. 

ณ ห้องประชุม 50 ปี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สชุวีะ)   

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์)  

ชีแ้จงการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวชิาการตาม ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด�ารงต�าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   

ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

1 พฤศจิกายน 2561 ให้กับคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ

ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทราบ

หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง
ตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ส�าหรับคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ
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 มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นในประกาศฉบับใหม่ ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง  ผลการสอน 

ผลงานทางวชิาการ โดยเฉพาะเร่ืองผลงานการวจิยัท่ีจะต้องเป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่ ผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม

หรือบทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นต้องมีคุณภาพดีมาก
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 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับนิสิตหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม ชั้นปีที่ 2-5 จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อน�าเสนอปริญญานิพนธ์

ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ประจ�าปีการศึกษา 2560 

เพื่อให้นิสิตโปรแกรมเกียรตินิยมได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานวิชาการจากปริญญานิพนธ์

โครงการประชุมวิชาการ
เพื่อน�าเสนอปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 
ประจ�าปีการศึกษา 2560
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กับนิสิตทั่วไป คณาจารย์ และผูส้นใจ โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน 

ร่วมด้วยรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ 

วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า) และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม
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 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) พร้อมด้วยหัวหน้าภาควชิานโยบาย 

การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา และนิสิตชาวกัมพูชา คณะครุศาสตร์ ให ้การต้อนรับ Dr.Soth Sok คณบดี และ 

คณบดี หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา
อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด และนิสิตชาวกัมพูชา คณะครุศาสตร์ 
ให้การต้อนรับ Dr.Soth Sok คณบดี และ Dr.Socheath Mam 
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์, Royal University of Phnom Penh (RUPP) 
และ Mr.Sareoun Mao, National Institute of Education 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา 
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Dr.Socheath Mam อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์, Royal University of Phnom Penh (RUPP) และ 

Mr.Sareoun Mao, National Institute of Education จากราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเดินทางมา

เยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“Integrating Education for Sustainable Development (ESD) in Teacher Education in 

South-East Asia” ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดย UNESCO กรุงเทพมหานคร 
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 เมือ่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชมุ 2-3 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” หัวข้อเรื่อง 

“WORK Without WALL เรียนรู้ไร้พรมแดน” ผู้ร่วมเสวนา ดร.ปริยกร ปุสวิโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนทิวไผ่งาม ผู้ด�าเนินรายการ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 

33 ผู้อ�านวยการไอเอเบิลอะคาเดมี และกรรมการบริหารบจม.ซี ทู ซัคเซส

โครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา”

หวัข้อเร่ือง “WORK Without WALL เรียนรู้ไร้พรมแดน”
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 เมือ่วนัที ่ 27 เมษายน 2561 คณบด ี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) กล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการ

เรือ่ง “จากบรุาณกรรม...สู่นวตักรรมการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์ปรากฏการณ์บุพเพสันนวิาส” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

นววรรณ วุฒฑะกุล อาจารย์ประจ�ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายมธัยม และรองศาสตราจารย์ ดร.ศานต ิภกัดีค�า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ให้เกยีรติมา

บรรยาย ผู้ด�าเนนิการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วทิยากร สาขาวชิาพฒันศกึษา จดัโดย กลุม่ภารกจิวิจยั

และบริการวชิาการ 

จากบุราณกรรม... 
สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์

บุพเพสันนิวาส
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ผูบ้ริหารมอบภาพผลงานของนสิติคณะครุศาสตร์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวนัครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้า

แก่คณบดี (ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช) พร้อมด้วยผู้บริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตช้ันปีที่ 3 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
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 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) มอบภาพวาด

สีน�้าแก่ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า (รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ เปี ่ยมสมบูรณ์) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงาน

ของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา


