
ฉบับที่ 25/2562  วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562

 ขอแสดงความยินดีกับคุณทรงวุฒิ ทองทั่ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ผลงาน 

การออกแบบกระเป๋าคอลเลคชั่น ‘สานพัด San Pad’ จากแบรนด์ “RENIM PROJECT” ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มี

การออกแบบยอดเยีย่ม (Best Design) กลุ่มนวตักรรมผลติภัณฑ์แฟชัน่เครือ่งแต่งกาย ในงานการประกวดผูป้ระกอบ

ธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019) โดยรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (PM Award) จัดโดยกระทรวงพานิชย์ โดยใน

ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 28 มีผู้สมัครจากทั่วประเทศกว่า 652 บริษัท ใน 7 ประเภทรางวัล

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

ในโอกาสได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)กลุ่มนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย จาก Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019
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 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�านักธรรมศาสตร์และการเมือง 

ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ท�าไมจึงต้อง

สร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และท�านายอนาคต” กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง 

มาลากุล ณ อยธุยา รองอธกิารบดีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวเปิดการประชมุ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุพล 

อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา จากนั้นเป็นการบรรยายและอภิปรายเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (1) การบรรยาย เรือ่ง 

“ท�าไมต้องสร้างความฉลาดรู ้: ศกึษาจากปรากฏการณ์และท�านายอนาคต”  โดย ศาสตราจารย์กติตคุิณสุมน อมรวิวัฒน์

(2) การบรรยาย เรือ่ง “สมรรถนะ : หัวใจของความฉลาดรู”้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณ ี (3) การอภิปราย

เรือ่ง “การสร้างเสริมความฉลาดรู้แก่เยาวชนและพลเมืองไทย :วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสังคมดจิทิลั เพือ่ยกระดบั

คณุภาพและขจดัความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทศินา แขมมณ ีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศกัด์ิ 

จินดานุรักษ์ และ ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร และผู้ด�าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

จัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ท�าไมจึงต้องสร้าง
ความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และท�านายอนาคต” 
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 ช่วงบ่าย (1) การอภิปราย เรื่อง “การสร้างเสริมความฉลาดรู้แก่เยาวชนและพลเมืองไทย : คุณภาพพลเมือง

ไทยและพลโลก” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 

ผู้ด�าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง (2) การอภิปราย เรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษา

ในการพัฒนาความฉลาดรู้” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี 

ผู้ด�าเนินการอภิปราย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  (3) การบรรยาย เรื่อง “อนาคตครุศึกษาไทย

กับการสร้างความฉลาดรู้” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพรฑูรย์ สินลารัตน์ (4) การประชุมวิชาการราชบัณฑิต

สัญจรในครั้งนี้มีคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเป็นปัญหา

ทางด้านการศึกษาซึ่งส�าคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งการจะผลิตคนให้มีคุณภาพการศึกษาย่อมเป็นสิ่งส�าคัญ และสุดท้าย

กล่าวปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีกรด�าเนินงานโดย อาจารย์ ชวิน พงษ์ผจญ
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 เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2562 ณ ห้องพระม่ิงขวญั 2-3 คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ กลุ่มภารกจิวจิยัและบรกิารวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน

 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิต ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์

เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์สาขาวิชาที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์และการก้าวสู่

ต�าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น 6 หัวข้อ ตลอดเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

โดยเดือนสิงหาคมเป็นการบรรยายเรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา” ได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์และนิสิต

บรรยายเรื่อง “การสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา”



5

 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้การ

ต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการเรื่อง Modern Casual Inference Method จัดโดย ภาควิชาวิจัย

และจิตวิทยาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Keith Zvoch และ Paul Beach จาก 

Department of Educational Methodology, University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร 

ผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันคณะครุศาสตร์และบุคคลทั่วไป โครงการนี้จัดตั้งแต่วันที่ 26 และ 

27 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2 และ 3

โครงการบริการวิชาการ

เรื่อง “Modern Casual Inference Method”
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 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะทัศนศิลป์และการออกแบบมหาวิทยาลัย 

Tunghai ประเทศไต้หวัน ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Ink Art Workshop” Thailand and Taiwan 

Collaboration ขึ้น ณ ห้อง Study Room ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 Associate Professor Li Szu-Hsien ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ และนิสิต-นักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน

ได้ร่วมกันบรรยาย สาธิต และแลกเปลี่ยนการฝึกเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดภาพด้วยหมึกจีน และ

การวาดภาพไทย และได้น�าทักษะการวาดภาพจากทั้ง2วัฒนธรรม ไปวาดภาพสถาปัตยกรรมในวัดโพธ์ ซึ่งมีลักษณะ

ศิลปะแบบผสมผสานระหว่างไทยและจีน  โดยผลงานจากกิจกรรม ได้ถูกน�ามาจัดแสดง ณ ห้อง Study Room 

ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

และได้น�าไปจัดแสดงต่อในประเทศไต้หวัน

“Ink Art Workshop”
Thailand and Taiwan Collaboration
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 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมศักยภาพของนิสิตสาขาวิขาศิลปศึกษา ที่ได้รับทุนจากโครงการ

ยทุธศาสตร์สูค่วามเป็นเลิศด้านศิลปะไทย และโครงการส่งเสรมิพฒันาสมรรถนะนิสติทางศลิปะระดบัชาต ิ นานาชาติ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมจากงานวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนผลงาน
เพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ” 

 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนผลงานเพื่อขอก�าหนดต�าแหน่งสูง

ขึ้นของบุคลากรสายปฏิบัติการ” โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน ในการนี้ได้รับ

เกียรติจาก รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขียนผลงานทางวิชาการ สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจาก

การพัฒนาความรู้ และประสบการณ์โดยใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง เพื่อน�าไปถ่ายทอดในกระบวนการท�างาน 

โดยมุง่พฒันาศกัยภาพของตนเอง ด้วยการรวบรวมประมวลความรูใ้นการท�างาน เพือ่น�าไปประยกุต์ให้เกิดนวัตกรรม

การท�างาน อนัจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อความก้าวหน้าทางสายงาน รวมถงึการพฒันาองค์กรเป็นอย่างยิง่
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 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

ในพิธีมอบทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร กล่าวรายงาน คณบดีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าของ

ทุน จากนั้นเป็นการรับมอบทุน ในปีนี้นิสิตได้รับทุนทั้งสิ้น 327 ทุน รับมอบตามล�าดับจากเจ้าของทุน ผู้แทนเจ้าของ

ทุน ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ได้กล่าวให้ข้อคิดกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้แทนนิสิต นายเพชรนคร กลางสาทร 

กล่าวขอบคุณเจ้าของทุน สุดท้ายนิสิตที่ได้รับทุนร่วมกับร้องเพลง “ขอบคุณที่รักกัน” โดยความหมายที่ส�าคัญท่อน

หนึ่งว่า “ขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉัน ในวันที่ปัญหา ถาโถมเข้ามาใส่ จะตอบแทนความรัก ที่ฉัน

ได้จากเธออย่างไร ก็รู้ดีว่าไม่พอ แต่ขอท�าให้ดีที่สุด” เมื่อได้ฟังท่อนนี้แล้วท�าให้รู้สึกถึงความรักที่เจ้าของทุนมอบให้

กับนิสิตทุกคน

พิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน
ประจ�าปีการศึกษา 2562
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 การมอบทุนการศึกษาในวันนี้นับเป็นโอกาสดียิ่ง

ท่ีนิสิตที่เรียนดีมีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จะได้ใช้ทุนเหล่านี้เป็นทุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายครอบครัว และเพื่อเติมโตเป็นครูที่ดีของสังคม

และประเทศชาติต่อไป นอกจากเจ้าของทุนจะได้

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแล้ว ยังได้มอบทุนบางส่วน

เพื่อให้คณะครุศาสตร์ได้ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

พิธีกรด�าเนินรายการโดย อาจารย์ ชวิน พงษ์ผจญ
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 เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมัธยม จดัการแข่งขนักฬีาส ีครัง้ที ่50 

ประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ สนามกฬีาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) 

เป็นประธานเปิดงาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) กล่าว

รายงาน การแข่งขันนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแล้ว ประสบการณ์จากการท�ากิจกรรมครั้งนี้ 

เป็นการหล่อหลอมให้นักเรียนมีวุฒิภาวะของการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�าคัญของนักเรียนจะ

ต้องใช้ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นต่อไปในอนาคต

กีฬาสี ครั้งที่ 50 ประจ�าปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบานเย็น ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ คณบดี (รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) 

และคณาจารย์ นิสิตคณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานเลี้ยงอ�าลาของนักศึกษาจาก Chiba University จากประเทศญี่ปุ่น 

ในการนี้มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสวณิช) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร งานเลี้ยง

อ�าลามีการน�าเสนอผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ

ระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควชิาหลกัสตูรและการสอนโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ Professor Jun Nomura, Ph.D. 

Manager of TWINCLE program และนักศึกษาจ�านวน 8 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 

– 1 กันยายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

งานเลี้ยงอ�าลาของนักศึกษาจาก Chiba University
จากประเทศญี่ปุ่น


