
ฉบับที่ 14/2562  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “แนวทางการ

จดัการเรยีนรูข้องครมูอือาชีพ เพ่ือยกระดบัคุณภาพนกัเรยีนผ่าน PLC (สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ)” 

โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.พมิพันธ์ เดชะคปุต์ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยนิดสุีข และ อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทรา

อกุฤษฏ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสขุ อาชวอ�ารงุ จดัโดยสมาคมพฤทธาจารย์ คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ

เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนผ่าน PLC” (สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต)ิ
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 วนัพธุที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย 2-3 กลุม่ภารกจิวจัิยและบรกิารวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ 

(Education for Political and Economic Literracy) โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

กล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ 

 - รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ   ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัและพฒันาด้านเดก็และยาวชน 

        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร  จันทร์กระจ่าง  อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - อาจารย์กัมปนาท   ไชยรัตน์     กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

จัดเสวนาวิชาการ  
เรื่อง การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ 
(Education for Political and Economic Literracy) 
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 การเสวนาดังกล่าวมีปัจจัยส�าคัญในหลายด้านที่มีส่วนก�าหนดนโยบายทางการศึกษา ประเด็นส�าคัญ คือ 

การวางรากฐานให้ทรัพยากรมนุษย์ เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมือง มีจิต

สาธารณะ และมีความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทางการ

เมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเสาหลักของพลังความคิดและการวางแนวปฏิบัติบน

รากฐานของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอก

สถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ มีความเข้าใจ และบูรณาการการศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และขยายผลไป

ยังผู้เรียนในทุกระดับ ผู้ด�าเนินการเสวนาทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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งานท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปีการศึกษา 2562 

และร่วมปลูกต้นไม ้“พู่ชมพู”

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช 

สุชีวะ) เข้าร่วมงานท�าบุญเลี้ยงพระประจ�าปีการศึกษา 2562 และร่วมปลูกต้นไม ้ “พู่ชมพู” ต้นไม้แทนสัญลักษณ์

ของโรงเรยีน ในวาระท่ีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม ครบรอบ 61 ปี โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ รชัดา สุตรา 

และรองศาสตราจารย์ รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมเป็นประธาน

ปลูกต้นดังกล่าว ต้นพู่ชมพู ปลูกขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกคุณงามความดีและสืบสานสาธิตจุฬาฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันให้

รุ่งเรืองก้าวหน้า  ในการนี้มีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

เข้าร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก
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 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระ

ราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

จัดโครงการพัฒนาครูวิชาสามัญของสถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ซึ่งจัด

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง โดยมี พลเอกวิชิต ยาทิพย์ 

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการกล่าวเปิดการอบรม และศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะ

ท�างานฝ่ายการศึกษากล่าวรายงาน 

 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและ

ผู้เข้ารับการอบรมดงักล่าว วตัถปุระสงค์ในการอบรมทีจ่ะได้รบัคือ เพือ่พฒันาครผูู้สอนวชิาสามัญของสถาบันเทคโนโลยี

ก�าปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ในเรื่องแผน กลวิธี ในการจัดการเรียนการสอน การท�ากิจกรรม 

และแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตร การน�าไปใช้ การวัดผลประเมินผล และการสะท้อนผล เพื่อการพัฒนาต่อไป

โครงการพัฒนาครูวิชาสามัญของ
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประชาคมคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพิมพ์ประภา พาลพ่าย

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในโอกาสได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญรางวัลพิเศษ

จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวัน

 นางสาวพิมพ์ประภา พาลพ่าย นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้น�าผลงานชื่อ 

Suk.tools : Digital Storytelling Tools for Creative Thinking เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในงาน 

30th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX’19) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง

วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ 

คล้ายสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผลการประกวดได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 

เหรียญรางวัลพิเศษ จาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ประเทศไต้หวัน
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 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

รับมอบแคชเชียร์เช็คจากประธานมูลนิธิโรงเรียนคณะครุศาสตร์อุปถัมภ์ (ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์) 

พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ (นางรัตติกร เอกษมานนท์) จ�านวน 1,611,857.32 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง

หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) เพื่อใช้เป็นทุนในการสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการแก่

สังคมของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

คณบดี รับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคมของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

จากมูลนิธิโรงเรียนครุศาสตร์อุปถัมภ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


