
ฉบับที่ 21/2562  วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ

ทิวทัศน์บริเวณบ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ และบ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป์พีระศรี) 
ในนิทรรศการ “จริต-กรรม”

ณ “บ้านอาจารย์ฝรั่ง” ส�านักตรวจสอบภายในทหารบก ถนนราชวิถี

 ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวรุฒม์ ผ่องพักต์ และ นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตสาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล 

จริต-กรรม Award และรางวัลสนับสนุน ตามล�าดับ จากการประกวดวาดภาพ ทิวทัศน์บริเวณบ้านพระยาบุรุษรัตน

ราชพัลลภ และบ้านอาจารย์ฝรั่ง (ศิลป์พีระศรี) ในนิทรรศการ “จริต-กรรม” จัดขึ้น ณ “บ้านอาจารย์ฝรั่ง” 

ส�านักตรวจสอบภายในทหารบก ถนนราชวิถี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
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 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์

และนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับ

การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์สาขาวิชาที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์และการก้าวสูต่�าแหน่ง

ทางวิชาการ ซ่ึงมหีวัข้อท่ีน่าสนใจรวมท้ังส้ิน 6 หัวข้อ ตลอดเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาฯ

“การสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”
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1. การสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

2. การขอต�าแหน่งทางวิชาการ: การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

และผลงานรับใช้สังคม

3. จริยธรรมวิจัยในคน: แนวคิดและกระบวนการ

4. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์: การพิทักษ์สิทธิ์

ของผู้วิจัย

5. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

6. แนวทางการวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบปัญหาการวจิยั

 ส�าหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ 

หัวข้อเรือ่ง “การสร้างผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ” 

ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช 

และ อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการ

สร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์

และนิสิต
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โครงการ “สีเพลิง สร้าง สุข” ปี 2

เรื่อง “AI กับอาชีพในอนาคต” 
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “สีเพลิง สร้าง สุข” ปี 2 เรื่อง “AI กับอาชีพใน

อนาคต” โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู ้น�าทางการศึกษา 
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(2) ดร.เฉลมิรฐั นาควเิชยีร ศิษย์เก่าภาควชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และ (3) คุณณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 การเสวนาในครั้งนี้กล่าวถึง AI (artificial intelligence) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการท�าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ที่ก�าลังเข้ามามี

บทบาทกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน ซึ่งเข้ามาทดเทคโนโลยีรุ่นก่อน ๆ และส่งผลกระทบถึงหลายๆอาชีพในอนาคต 

บางอาชพีอาจถูกลดจ�านวนคนลงทดแทนด้วยเทคโนโลยรีะบบ AI จงึจ�าเป็นอย่างมากทีค่นรุน่ใหม่และหลาย ๆ อาชีพ 

ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรองรับระบบดังกล่าว

 พิธีกรด�าเนินรายการโดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ ผู้อ�านวยการไอเอเบิลอะคาเดมีและกรรมการบริหาร บจ.ซี ทู 

ซัคเซส และดร.พิมลพรรณ บูรพรัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์
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คณบด ีหวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และผศ. ดร.ธรีภทัร กโุลภาส 
อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 
ได้ให้การต้อนรับ Dr. Donnie Adams Paramasivam จาก University of Malaya

 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ใจทพิย์ ณ สงขลา) และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีภทัร กโุลภาส อาจารย์สาขาวชิาบรหิารการศึกษา ภาควชิานโยบาย 

การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรบั Dr. Donnie Adams Paramasivam จาก University 

of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมวิจัยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส ในระหว่าง

วนัที ่24 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 และร่วมบรรยายพิเศษให้กบัคณาจารย์และนสิติคณะครศุาสตร์ 

เรื่อง “Systematic review of research on Educational Leadership and Management in Malaysia” 

ในวนัท่ี 6 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สจุรติกลุ อาคารพนูทรพัย์ฯ คณะครศุาสตร์
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โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา” 

 ในวาระมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2562 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4–6 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2562 คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบัมูลนธิหิม่อมหลวงจริายุ 

- ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์

คณะครุศาสตร์ และสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ 

“ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา” เพื่อแสดงความจงรักภักดีผ่านการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระราชประวติัและพระราชกรณยีกจิของพระสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ตลอดจนจัดกจิกรรมการประกวดแข่งขนักลอนสด

และวาดภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการแต่งค�า

ประพันธ์และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
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“รวมพลังครุฯ 62 รุ่น : ท�าอย่างไรให้ครุฯ จุฬา
ขึ้นเป็นอันดับ 1 สถาบันด้านการศึกษาของชาติ”

 เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2562 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จัดการประชุมผู้แทนรุ่น (ผู้ประสานงานรุ่น) “รวมพลัง

ครุฯ 62 รุ่น ท�าอย่างไรให้ครุฯจุฬา ขึ้นเป็นอันดับ 1 สถาบันด้านการศึกษาของชาติ” เช่น ก�าหนดตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จ 1) ทางวิชาชีพของบัณฑิตครุฯ 2) ผลงานวิจัย/วิชาการที่สังคมได้รับประโยชน์จริงอย่างกว้างขวาง และ 

3) การเป็นองค์กรน�า/ต้นแบบด้านการใช้ความรู้คู่คุณธรรม หรือการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิด

มรรคผลและชี้น�าสังคมได้จริง

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


