
ฉบับที่ 23/2562  วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณบดีร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 5 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 

ในการนี้คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
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 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง 

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

โดย Dr. Donnie Adams Paramasivam จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมา

ร่วมวิจยักบัผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีภทัร กโุลภาส อาจารย์สาขาวชิาบริหารการศึกษา ภาควชิานโยบาย การจดัการ

และความเป็นผูน้�าทางการศึกษา และบรรยายพิเศษให้กบัคณาจารย์และนสิติคณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

และบคุลากรจากองค์กรภายนอก เพ่ือเผยแพร่ความรูแ้ละแลกเปลีย่นข้อมูลด้านการเขยีนบทความวิจยั

บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“Systematic review of research on Educational
Leadership and Management in Malaysia”
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ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2562 

 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยในช่วงแรกเป็นวีดิทัศน์แนะน�าคณาจารย์

และเจ้าหน้าทีใ่หม่ วดีทิศัน์สรุปความก้าวหน้าของคณะครศุาสตร์และโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ จากน้ันเป็นการช้ีแจงการเข้าใช้

ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ การน�าเสนอระบบการจัดการข้อมูลที่จะน�ามาใช้ในภาคเรียนใหม่ โดยรอง

คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า)

 ในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการเสวนาเรื่อง “เป้าหมายตามยุทธศาสตร์” โดยถ่ายทอดผ่านวีดิทัศน์สรุปผลงาน

ที่ผ่านมาของคณะครุศาสตร์ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562)  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อสงสัย

ในประเด็นต่างๆ และมีนายวัชระ อินสา และนางสาวอลิสา มะโอลี เป็นพิธีกรในงาน
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 เมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา รองอธิการบดี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธนีทิรรศการ “คร ุ ศลิปะไทย: Transformation” จดัโดยสาขาวิชา

ศลิปศึกษา ภาควชิาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ นทิรรศการดงักล่าวจดัแสดงผลงาน

สร้างสรรค์ศลิปะของนสิิตโครงการทุนยทุธศาสตร์สูค่วามเป็นเลศิด้านศลิปะไทย สาขาวชิาศิลปศกึษา คณะครศุาสตร์ 

ท่ีได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ และรองศาสตราจารย์ สัญญา วงศ์อร่าม เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติร่วมในพิธีนี้ด้วย นิทรรศการจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 7-26 สิงหาคม 

2562

พิธีเปิดนิทรรศการ “ครุ’ศิลปะไทย: Transformation”
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 เมือ่วนัที ่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 605 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.อทุมุพร จามรมาน ให้เกยีรติมาบรรยายพิเศษในประเดน็เกีย่วกบั “การสร้าง Social Impact ของ

สถาบนัอดุมศกึษา” และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะกรรมการบริหารคณะครศุาสตร์ 

บรรยายพิเศษ “การสร้าง Social Impact ของสถาบันอุดมศึกษา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทมุพร จามรมาน
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 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะด้านภาษาจีนให้แก่เยาวชนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 200 คนจาก

มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ ในการนีม้นีสิติสาขาวชิาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) ภาควชิาหลักสูตรและการสอน 

ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้  (1) นายยศพล สงเคราะห์ ได้รับรางวัลที่ 7 (2) นางสาวกรชนก แก้วชู ได้รับรางวัล

ชมเชย และ (3) นายอี้เฉิน หลิว ได้รับรางวัลชมเชย

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)
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 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน และกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาวิชาการ Equal Stand ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษา

เพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป” ภายในงานโดยมีการาเสวนาเรื่อง “นโยบายยุบควบรวมโรงเรียนเล็ก

และเสียงสะท้อนจากผู้ถูกกระท�า” มีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ (1) ครูจิราภรณ์ สุดสิน ครูชุมชน โรงเรียนประวัดสิทธาราม 

(2) ด.ญ.นสิา บญุเลีย้ง ตวัแทนนกัเรียนโรงเรียนวดัประสทิธาราม (3) คณุจนิดา สดุจติร แกนน�าชุมชน วดัประสทิธาราม 

(4) คณุเทวนิฏฐ์ อคัรศิลาชัย สมาคมสภาการศึกษาทางเลอืกไทย และ (5) คณุรุง่ทิพย์ อ่ิมรุง่เรือง องค์การแอค็ช่ันเอด 

ประเทศไทย 

โครงการเสวนาวชิาการ Equal Stand ครัง้ที ่1 
เรือ่ง “การศึกษาเพือ่ความเท่าเทียมกับโรงเรียนท่ีหายไป”
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 จากนัน้เป็นการเสวนาเรือ่ง “แสงสว่างปลายอุโมงค์ในการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก” มีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ 

(1) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) คุณชล บุนนาค หัวหน้าโครงการ 

SDG MOVE (3) คุณยุทธชัย เฉลิมชัย สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และ (4) คุณฤทัยวรรณ หาญกล้า 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล
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 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา) เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาคณะ

เศรษฐศาสตร์ และในวันเดียวกันนั้น รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ก็ได้มอบภาพวาดสีน�้า 

“อาคารวจิยัจฬุาลงกรณ์” แก่อาจารย์มนสั สืบสันตกิลุ ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการด้านบรหิารงานบุคคล ศนูย์วทิยาศาสตร์

ฮาลาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ อาคารสวนหลวงสแควร์ 

 โดยภาพสีน�้าทั้งสองเป็นผลงานของนางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ และ นางสาวธณมฬ วงษา นิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดี รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 วนัที ่16 สงิหาคม 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สุชีวะ) ร่วมแสดงความยินดี

และมอบภาพวาดสีน�้า “คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แก่ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (รองศาสตราจารย์

ตระกูล มชียั) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 71 ปี คณะรฐัศาสตร์ โดยภาพสนี�า้ดงักล่าวเป็นผลงานของ นางสาวธณมฬ วงษา 

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


