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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ 

เสด็จทอดพระเนตรงาน “ขัตติยนารี โสมสวลีพิลาส”

 เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560  เวลา 18.00 น.  น. ณ ห้องดวงเดอืน พศิาลบุตร อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารุง  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทอดพระเนตรงาน “ขัตติยนารี โสมสวลีพิลาส” 

ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ 

ม.ล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์  ร่วมกับ วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์  สหรัฐอเมริกา   

 โดยมี นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)  

อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)   รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ 

อยุธยา)   คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และ

คณะจากวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ สหรัฐอเมริกา รับเสด็จฯ



3

เสด็จเข้าภายในห้องดวงเดือน พิศาลบุตร
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี 

กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี ถวายสูจิบัตร

นายทวิทย์  ปิณฑะแพทย์

ประธานกรรมการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

 วัดพุทธานุสรณ์  ถวายของที่ระลึก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ  คณบดี

ถวายของที่ระลึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร  บัวพูล

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ถวายของที่ระลึก
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 จากน้ัน ทรงทอดพระเนตร การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยของเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน “ขัตติยนารี 

โสมสวลีพิลาส” ประกอบด้วยการแสดงชุดบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์   การแสดงร�าถวายพระพร การแสดงร�าสีนวล 

การแสดงประกอบดนตรีสด พื้นบ้านภาคใต้ ลิเกฮูลู เกี่ยวกับกาชาดและท�าอาหารไทย  การแสดงโปงลางเปิดวง แสดงโดย

นักเรียนวัดพุทธานุสรณ์  และ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ดึงครกดึงสาก  การขับร้องประสานเสียง “บ้านหลังนี้” 

วงจุฬดาร์ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม   การขับร้องเพลง For Good จากละครเวทีเรื่อง “Wicked” และ

การขับร้องเพลงศรทัธาพุทธานสุรณ์ หลงัจบการแสดงมีการจดุเทยีนร้อยดวงใจ เพ่ือสบืสานพระปณธิาน “ขัตตยินารี โสมสวลีพิลาส”
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จากนั้น เสด็จออกจากห้องดวงเดือน พิศาลบุตร ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

 การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน “ขัตติยนารี โสมสวลีพิลาส” เป็นการแสดงด้าน

วัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์และขับร้อง) ระหว่างเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกากับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ครูอาสาสมัคร และนิสิตคณะครุศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกากับนักเรียนโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตคณะครุศาสตร์  อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาดีตระหนักและซาบซึ้งในวัฒนธรรม

ไทยจากพื้นฐานของการสอนภาษาไทย โดยครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

 ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมวัดพุทธานุสรณ์อย่างเป็นทางการ

ถึง 3 ครั้ง คือ พ.ศ.2537, พ.ศ.2539 และ ปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2556 เสด็จเป็นองค์ประธานกฐิน

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนพระพุทธศาสนาและกุฏิสงฆ์  

ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวไทยในฟรีมอนท์ และเมืองใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงประทานพระวโรกาสให้เยาวชนและครอบครัว

ในโครงการวัฒนธรรมไทย คืนถิ่นเข้าเฝ้าฯ ทุกครั้ง   นอกจากนี้ทรงเคยศึกษาในระดับชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อีกด้วย
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อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้มี อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว  และ นายเพรสลี่ เกียว เป็นพิธีกร

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา

บรรเลงเพลงมหาชัยรับ-ส่งเสด็จ
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คณบดีร่วมประชุมซุปบอร์ดการศึกษา
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีท�าเนียบรัฐบาล คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศกึษากบัคณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏรูิปการศึกษา (ซปุเปอร์บอร์ดการศึกษา) 

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
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 เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณคุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคาร

ประชุมสุขอาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ  

Symposium on Second Language Writing 2017 เรื่อง  “Assessment and  Feedback in Second Language Writing” 

จัดโดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  สาขาวิชาการ

สอนภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ  Arizona 

State  University, U.S.A  ในระหว่างวันที่ 30  มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2560  ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์กับนักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ

ครุศาสตร์ในระดับนานานาชาติ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมงานที่เป็นชาวไทย  จ�านวน 55 คน และชาวต่างชาติ 

จ�านวน 187 คน รวมจ�านวน 242 คน  ซึง่งานดงักล่าวส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยความเรยีบร้อย  และได้รับค�าชืน่ชมอย่างมากจากผูเ้ข้าร่วมงาน 

งานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก  นิสิต คณาจารย์ บุคลากรจากทุกภาคส่วน

Symposium on Second Language Writing 2017
เรื่อง  “Assessment and Feedback in Second Language Writing” 
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