
ฉบับที่ 26/2562  วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบ “เข็มทองค�าเกียรติคุณ” เพื่อเป็นของที่ระลึกและงานแสดงมุทิตาจิต

แด่ผู ้เกษียณ ประจ�าปี 2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว ในการนี้คณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) ร่วมแสดงความยนิดกัีบผูเ้กษยีณท่ีได้รบัเขม็ทองค�าและถ่ายรูปหมู่ ซึง่เข็มทองค�า

ดงักล่าวมอบเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติและเป็นบ�าเหน็จแห่งความซื่อสัตย์มอบให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

โดยปีนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมงานด้วย

 ภายในงานมีพิธีมอบเข็มทองค�า ชมการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และการแสดงของคณาจารย์และ

บุคลากรผู้เกษียณ และร่วมกันขับร้องเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน และเพลงด้วยรักและผูกพันธ์ ปิดท้ายด้วยการร้อง

เพลงเพชรชมพู
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 ศนูย์วิจยัและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยนื ร่วมกับกลุม่ภารกจิวจัิยและบรกิารวชิาการ ฝ่ายวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, EDUCA และ Thai Civic Education จัดกิจกรรมบรรยายสาธารณะ 

SLC (SLC Public Lecture) ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูผ่านกระบวนการโรงเรียนใน

ฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)” (Inspiring Teacher through School as Learning Community) 

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน

 การบรรยายดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Eisuke Saito, Ph.D. จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

เพื่อเป็นการส่ือสารแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแนวทางอันเป็นนวัตกรรมปฏิรูปการ

จัดการศึกษาสู่ประชาคมการศึกษาของไทยต่อไป

บรรยายสาธารณะ SLC (SLC Public Lecture) ครั้งที่ 3
ในหัวข้อ “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครู
ผ่านกระบวนการโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)”
(Inspiring Teacher through School as Learning Community) 
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 ทั้งนี้สามารถติดตามการขับเคล่ือนการปฏิรูปโรงเรียนด้วยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(School as Learning Community: SLC) และติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับ SLC ใน International Conference 

ท่ีงาน EDUCA2019 ได้ที่ www.educathai.com
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 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เข้าร่วมงาน “รับเพื่อนใหม่ ประจ�าปี 2562” ซึ่งจัดโดยสาขา

วิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมอ�าไพ สุจริตกุล งานดังกล่าว

ได้จัดกิจกรรมคณาจารย์ผูกข้อมือต้อนรับนิสิตใหม่ที่ก�าลังจะเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้

กับนิสิต โดยคณาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์พิเศษ และนิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์

เก่าร่วมงานกว่า 40 คน

“งานรับเพื่อนใหม่ ประจ�าปี 2562”
สาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา
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 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้อง 715 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ คณาจารย์

สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา และนิสิตคณะครุศาสตร์ 

ได้ให้การต้อนรับ Miss Kanae Konno และ Mr. Koga Mikuriya นิสิตแลกเปลี่ยนตามโครงการ ESD Campus 

Asia จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กันยายน พ.ศ. 2562

คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

ให้การต้อนรับ Miss Kanae Konno และ Mr. Koga Mikuriya
นิสิตแลกเปลี่ยนตามโครงการ ESD Campus Asia จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
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 เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดงาน CUD OPEN 

HOUSE 2019 “อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21” โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล)

 CUD OPEN HOUSE 2019 ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติ

การ การสาธิตการสอน ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน การแสดงความสามารถและผลงานของนักเรียน 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ อันเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส�าหรับสถานศึกษาอื่นๆ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และสร้างให้เยาวชนของเราให้เป็น

เยาวชนที่ดีมีคุณภาพ

CUD OPEN HOUSE 2019
“อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21”
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 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มาแสดงศักยภาพทางวิชาการ ผ่าน

กิจกรรมการประกวดการแข่งขันและการแสดงต่างๆ รวมถึงการชมบอร์ดนิทรรศการซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาและ

เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังได้มิตรภาพจากการแข่งขันกับเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย
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“Joyful Learning and Creative Education: 
เรียนอย่างไรให้สนุก: ปลุกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต”

 เมือ่วนัเสาร์ท่ี 7 กนัยายน 2562 ณ ห้องดวงเดอืน พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารงุ คณะ

ครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนย์วิจัยและพฒันาการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ร่วมกบักลุม่ภารกจิวิจยัและ

บรกิารวชิาการ ฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั bookscape และ สสส.จดังานเสวนาสาธารณะ

“Joyful Learning and Creative Education: เรยีนอย่างไรให้สนกุ: ปลกุการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ตลอดชวีติ” 

โดยมรีองคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชโินกลุ) กล่าวเปิดงาน

 การเสวนาว่าด้วยการยกระดบัการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสงัคมไทย และพฒันาแนวทางการเรยีนรูใ้ห้เด็กได้ 

“สนกุ” กบัการเรยีนอย่างแท้จริง ในการสอนหลากหลายรปูแบบ โดยตวัแทนวทิยากรผูค้ร�า่หวอดในแวดวงการศกึษา

ร่วมเสวนาโดย 
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 (1) เดชรัต สุขก�าเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาชิกกลุ่ม Deschooling 

Game - by เถื่อนเกม 

 (2)  ตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (อักษรเจริญทัศน์ อจท.) 

 (3)  อธษิฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อ�านวยการ รร. สาธติแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และหวัหน้าโครงการ ก่อการครู

 (4)  ปราศรัย เจตสนัต์ ครู รร. บางปะกอกวิทยาคม สมาชกิกลุม่ Critizen และเครอืข่าย Thai Civic Education

 (5)  ธญัชนก คชพัชรินทร์ อดตีเลขาธกิาร กลุม่การศกึษาเพือ่ความเป็นไท

 ชวนสนทนาโดย ภาคิน นมิมานนรวงศ์ ครสูงัคมศาสตร์ โรงเรยีนก�าเนิดวทิย์ และสรปุและสังเคราะห์ประเด็น

เสวนาโดย  อรรถพล อนนัตวรสกลุ  ศูนย์วจัิยและพฒันาการศกึษาเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนื คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  ติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเตมิได้ท่ี https://www.facebook.com/ESDCenterEduChula/


