
ฉบับที่ 16/2560  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน  พ.ศ.2560

 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วม
แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ�านวน 12 คนดังนี้ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ได้รับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน กองทุนคณะจิตวิทยา 
วาระที่ 3 ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล ได้รับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน กองทุนคณะครุศาสตร์ 
วาระที่ 3 ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
  ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สรายุทธพิทักษ ์ได้รับกิตติบัตรการประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ได้รับกิตติบัตรการประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2559 

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์และนิสิตได้รับรางวัล



2

  อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู

เกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีเด่น ประจ�าปี 2559 

  อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติ

งานด้านการเรียนการสอน ส�าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2559 

  อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณ 

ผลงาน นวัตกรรมดินจุฬาฯ ดินปั้นส�าหรับงานศิลปหัตถกรรมประกายมุก คุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล สาขาปรัชญา จาก ส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

  อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี 2560 ระดับประกาศเกียรติคุณ 

ผลงาน นวัตกรรมดินจุฬาฯ ดินปั้นส�าหรับงานศิลปหัตถกรรมประกายมุก คุณภาพสูงจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล สาขาปรัชญา จาก ส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



3

  อาจารย์น�า้ผึง้ ทวพีรปฐมกลุ โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ได้รบัรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ

บคุลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะได้รบัรางวลั Bronze Medal ผลงาน Microbe Visualizer: bacterial hunter Kits 

จาก The 44th International Exhibition of invention of Geneva 2016 สมาพันธรัฐสวิส 

  ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นส�าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จากผลงานวิทยานิพนธ์

เรื่อง “การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะหลายข้ันตอนด้วยวิธีออนเดอะฟลายที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ

ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสาขาไอที” (System Development for On-The-Fly Assembled 

Multistage Adaptive Testing With Reflective Feedback in information Technology Professional Examination) 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

   นางสาวปาริฉัตร ปิติสุทธิ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นส�าหรับนิสิตระดับปริญญาโท จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“ผลของการสอบระดับชาติที่มีต่อครูและนักเรียน: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วอชแบค” (Effects of National Testing on 

Teachers and Students: a Washback Effect Analysis) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
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 เมื่อวันศุกร ์ที่  21 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์ ร ่วมกับ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดงาน 

“ทิศนากตัญญูมุทิตาจิต” เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต 

ประเภทวิชาศึกษาศาสตร ์ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยการแสดงกตัญญู

มุทิตาจิตแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี และการรดน�้าขอพรจากคณาจารย์อาวุโส จากนั้นเป็นการ “ทิศนาปารยสาร” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี และครุศึกษาเสาวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างราชบัณฑิตและผู้ร่วมงาน 

“ทิศนากตัญญูมุทิตาจิต”
เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 
ได้รบัโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑติ ประเภทวิชาศกึษาศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2560 สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และส�านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการ

วิชาการ “พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก” โดยมี รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) กล่าวเปิดโครงการ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าภาควิชา

นโยบาย ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้าน

ห้วยโสก และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) จ�านวน 20 คน การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสดงบทบาทของคณะครุศาสตร์ในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและบริบทของโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้ง ตอบสนองความต้องการการพัฒนาของครูในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่เป็นโรงเรียนเป้า

หมาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นิสิต สาขาวิขาพัฒนศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ส�านัก

บริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ และชุมชน

โครงการบริการวิชาการ“พัฒนาศักยภาพครู
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลกึ”
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการสัมมนา 

“ประเด็นวิจัยทางศิลปศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารพระม่ิงขวัญ

การศึกษาไทย เวลา 8.00-10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ เป็น

วิทยากรผู้วิพากษ์ประเด็นวิจัย ที่นิสิตได้น�าเสนอ

“ประเด็นวิจัยทางศิลปศึกษา 
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต”

ภาพและข่าวโดย : เพจ ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University



 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 คณบดี  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู ้ช่วยคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์) และ

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) 

ให้การต้อนรบั Dr. Max Liu, Vice president Dr. Nathan Liu, 

Dean of International Education and Exchange 

Division และ Dr. Lynne Lee, Dean of International 

College จาก Ming Chuan University, Taiwan ในโอกาส

เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
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 เมือ่วันที ่20 – 21 เมษายน 2560 สาขาวชิาพฒันศกึษา ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้�าทางการ

ศกึษา ได้จดังาน ESD Fair ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ขึน้ ภายใต้หวัภายใต้หวัข้อ “การจดัการขยะอย่างยัง่ยนื” 

เพือ่น�าเสนอผลงานของนสิติระดับปริญญาบัณฑติและบณัฑติศกึษาในประเดน็ต่างๆ ทีไ่ด้ศกึษาเกีย่วกบัการลดปรมิาณ

และการก�าจัดขยะด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ การ Reduce, Reuse และ Recycle โดยโครงการที่นิสิตน�าเสนอครั้งนี้ 

มีเนือ้หาเก่ียวกับการลดต้นทางของขยะ การประดิษฐ์ผลงานจากสิง่ของเหลอืใช้ รวมถงึการศกึษาชมุชนทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็เก่ียวกับการจดัการขยะ นอกจากนี ้ ยังได้รับความอนเุคราะห์จากโครงการ CU Zero Waste ของจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่างสถาบันวจิยัสภาวะแวดล้อม ส�านกับรหิารระบบกายภาพ และเครอืข่าย

คณาจารย์และนสิติทีส่นใจ มจีดุประสงค์เพือ่ลดปริมาณขยะภายในมหาวทิยาลยัให้เป็นศนูย์ เป็นโครงการทีจ่ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัมุง่มัน่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความยัง่ยนื ต่อยอดความเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว เน้นการลงมอืปฏบิตัิ

อย่างมส่ีวนร่วมกับชาวจฬุาฯ โดยมเีป้าหมายสูก่ารรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืมาร่วมจดังานในครัง้นีด้้วย

ESD Fair 2017 

“การจดัการขยะอย่างย่ังยนื”
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จัดเสวนา

วิชาการเรื่อง “เพศทางเลือกในสถานศึกษา: ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว” โดยมี ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อ

สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (อาจารย์ ติโหมะ โอะหยะเน็น) ครูโรงเรียนเอกชนและวิทยากรโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 

(ครูอ�าพล ขวัญพัก) และครูแนะแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว) เป็นวิทยากร 

จัดเสวนาวิชาการเรื่อง“เพศทางเลือกในสถานศึกษา: 
ปัญหา บทบาท และแนวทางปฏิบัติในงานแนะแนว” 
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คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมใน

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
ภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 39

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
เวลา 15.00 น.

ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ชั้น 4
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
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 ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560 

และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 2 และ 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ
ประจ�าปีการศึกษา 2559
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 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการแนะน�า

การใช้โปรแกรม EndNote Turnitin และอักขราวิสุทธิ์ในระบบ CU e-Thesis  ระหว่างเดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม libedu@chula.ac.th

การใชโ้ปรแกรม EndNote Turnitin 

และอักขราวิสุทธิ์ ในระบบ CU e-Thesis  

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


