
ฉบับที่ 21/2561  วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561

 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ตึก สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ศาสตราจารย์ 

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าผู้บริหาร และคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เข้าร่วมในพิธีดัง

กล่าวด้วย
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 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

ในพิธีมอบทุน ในการนี้มีนิสิตได้รับทุนทั้งสิ้น 139 ทุน รับมอบตามล�าดับ จากนั้นผู้แทนเจ้าของทุน (ดร.ศักดิ์สิน 

โรจน์สราญรมย์) ได้กล่าวให้ข้อคิดกบันสิติท่ีได้รับทนุ คณบดกีล่าวขอบคณุผูม้อบทนุการศกึษา และมอบของทีร่ะลกึ 

ผูแ้ทนนสิิต (นายธนภมู ิมากแก้ว) กล่าวขอบคุณเจ้าของทนุ จากนัน้ผูแ้ทนนสิติได้มอบพวงมาลยัแสดงความคาราวะ

แก่เจ้าของทุนที่ได้มอบโอกาสให้นิสิตได้มีทุนการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเติมโตเป็นครูที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

พิธีกรด�าเนินรายการโดย (อาจารย์ จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์) ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ 

พิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน
โดยกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 

ได้ให้การต้อนรับ Professor Geoffrey Ross Notman, Dean, College of Education และคณะ รวม 2 ท่าน 

จาก University of Otago College of Education ประเทศนิวซีแลนด์ และ สถาบัน NZ Education & Sport 

Management (NZESM) ในโอกาสท่ีเดนิทางมาเยอืนคณะครศุาสตร์เพือ่ปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นข้อมูลทางวชิาการ

คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี 
ให้การต้อนรับ  Professor Geoffrey Ross Notman, Dean, College of 
Education และคณะ  จาก University of Otago College of Education 
ประเทศนิวซีแลนด์ และ สถาบัน NZ Education & Sport Management 
(NZESM)



5

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณบดคีณะครศุาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สุชวีะ) พร้อมด้วยรองคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์), หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ),  

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) ผู้ช่วยคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์, รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายมธัยม, ประธานสาขาวชิาการศึกษาวทิยาศาสตร์ คณาจารย์และนสิติ ได้ให้การต้อนรับ Professor Jun Nomura, 

คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 

ให้การต้อนรบั  Professor Jun Nomura, M.D., Ph.D. Manager of TWINCLE 
program และนักศึกษา  จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น 
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M.D., Ph.D. Manager of TWINCLE program และนักศึกษา จ�านวน 11 คน จาก Chiba University 

ประเทศญี่ปุ ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ TWINCLE Program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางวิชาการร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2561

 และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รองคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์) ผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่าย

มัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยง

อ�าลา Professor Jun Nomura, Ph.D. Manager of TWINCLE program และนักศึกษา  โดยภายใน

งานมีการน�าเสนอผลงานของนักศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการดังกล่าวด้วย
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 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี 

ชิโนกุล) ผู ้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ ่งระวี สมะวรรธนะ) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์) (อาจารย์สริญญา 

รอดพิพัฒน์) และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ให้การต้อนรับ 

Professor Yoshinori Okade และคณาจารย์ รวมจ�านวน 4 ท่าน จาก Nippon Sport Science University 

คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ให้การต้อนรบั Professor Yoshinori Okade และคณาจารย์ 
จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น
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ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการ

แลกเป ล่ียนนักศึกษาในสาขาวิชาสุข ศึกษาและ

พลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา

ประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 

ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในอนาคต
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 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ (ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล 

ว่องวาณิช, รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา, 

รองศาสตาจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม, รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ 

คล้ายสังข์, อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์, อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์) และนิสิตที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ได้แก่ ดร.พัชรินทร์ เหสกุล, ดร.นรินธน์ นนทมาลย์, ดร.เมษา นวลศรี และอาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอ�าคา

ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
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 เมื่อวันที่  5 กันยายน 2561 ณ ตึกวชิรญาณวงศ ์  ช้ัน 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) เข้าร่วมงานท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด 

บิณฑสันต์ เพื่อเป็นการร�าลึกถึงท่านเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น

ร่วมร�าลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
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 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2561 ภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน The 6th Interna-

tional Conference on Lifelong Learning for All 2018 

(LLL 2018) ในหัวข้อ “Workplace Learning: HR Ap-

proach to Lifelong Learning Skills Development for 

Workplace” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โดย คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน  

 วทิยากรในการบรรยายได้รบัเกยีรตจิาก  Mr. Inchiro 

Miyazawa, programme specialist in literacy and 

lifelong Learning, UNESCO Bangkok Office.  

Prof. Dr. Lawrence Tsui, President, Macau Association 

for Continuing Education, Honorary President of EAFAE.  

และ Dr. Suttipong Suvansook, Vice President, Human 

Resources, Toyota Leasing (Thailang) Co.,Ltd., Thailand.

The 6th International Conference on Lifelong Learning for All 2018 (LLL 2018) 

ในหัวข้อ “Workplace Learning: HR Approach to Lifelong 
Learning Skills Development for Workplace” 
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 หลังจากการบรรยายมีการถามตอบแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้ฟังหลายหัวข้อท่ีน่าสงสัยและน่าสนใจ

ท�าให้เพิม่พนูความรูแ้ก่ผูฟั้งมากขึน้ พธีิกรด�าเนินรายการโดย (ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร. สวุธิดิา จรงุเกยีรตกุิล) ณ ห้องอ�าไพ สุจรติกุล 

อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
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 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับวิทยากรและนิสิต

ที่เข้ารับฟังการบรรยายในโครงการ “ครุศาสตร์สุจริต” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วัฒนธรรมครุจุฬาฯ: เข้มแข็งในความดี” 

วิทยากรได้รับเกียรติจาก (ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายใน

หวัข้อดงักล่าว มนีสิติและบคุลากรให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก พธิกีรด�าเนนิการ นายวชัระ อินสา ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการ “ครุศาสตร์สุจริต” ครั้งที่ 2 
หัวข้อ “วัฒนธรรมครุจุฬาฯ: เข้มแข็งในความดี” 
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 เมื่อวันที่  10 กันยายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 

“วิวิธ...วิจิตรวิจัย” จัดโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ นิทรรศการนี้เป็นการรวบรวมและ

จัดแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นตลอดช่วง 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่การน�าไปใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวัน หรือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ให้เกิดในแวดวงการศึกษาต่อไป ผลงานทั้งหมดจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 คณาจารย์และนิสิต

ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “วิวิธ...วิจิตรวิจัย”
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 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีก�ากับดูแล

ด้านวิชาการ จุฬาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกัน

คุณภาพหลักสูตร มอบครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิตให้กับ H.E. Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสที่ส�าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในการนี้มีคณาจารย์ อาทิ 

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห ที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ร่วม และคณะกรรมการบริหารศูนย์สนบัสนนุงานด้านการศกึษาตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีคณะครุศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกลุ, ผศ.เพยีงใจ ศุขโรจน์ รศ.ดร.จรญูศร ีมาดิลกโกวิท 

พร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชา และนิสิตกัมพูชาจากหลายคณะร่วมแสดงความยินดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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 วันที่ 13 กันยายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมลงนามข้อตกความร่วมมือทาง

วิชาการกับนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษา

ปฐมวัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะ

เวลายาวนานเริ่มตั้งแต่ครั้งปฏิรูปการศึกษาเมื่อปี 2542 ครั้งนี้ถือเป็นระยะที่ 5 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 

โดยมแีผนการด�าเนนิงานคือ (1) การนเิทศการสอนครูโรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ในการน�าหลักสตูรอนบุาล

จฬุาลักษณ์ไปสูก่ารปฏบัิตอิย่างมัน่ใจ และ (2) การเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างนสิติปรญิญาโท สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย 

กบัครูโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด ในการนีมี้ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ) ร่วมพิธดัีงกล่าว

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน “รับขวัญ

น้องใหม่ประจ�ำปี 2561” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีภายในคณะครุศาสตร์

เพือ่ให้นสิติใหม่มคีวามพร้อมทีเ่จอกับความเปลีย่นแปลง และการปรบัตวัให้สามารถใช้ชวีติในสังคมตัง้แต่ระดบัสาขาวิชา 

คณะ และมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ต่อด้วยการท�ากิจกรรมกีฬานิสิตชั้นปีที่ 1 

ช่วงบ่ายคล้องมาลยัใบจามจุรี ผูกข้อมอื ลอดซุ้มสมาคม พธิบีายศรสีูข่วัญ ช่วงค�า่มีการแสดงของนสิติปี 1 สาขาต่าง ๆ 

และประกวดดาว-เดอืน คณะ ผู้ชนะเลิศการประกวดจะเป็นตัวแทนของคณะไปร่วมประกวด Mr.&Miss ไม้เรยีวเกม

ต่อไป ในการนี้มี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 

(อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมด้วย ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข 

อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

รับขวัญน้องใหม่ประจ�าปี 2561
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 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล) เนื่องในโอกาสครบรอบวัน 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ 

รองผู้อ�านวยการ (Professor Ian Fenwick, Ph.D.) เนื่องในโอกาสครบรอบวัน 36 ปี แห่งการสถาปนา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนาย

นภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


