
ฉบับที่ 27/2560  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน  พ.ศ.2560

 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ประธานในพิธีมอบทุนและขอบคุณผู้มอบทุน มีนิสิตที่ได้

รับทุนท้ังส้ิน 319 คน จ�านวนทุน 314 ทุน รวมเป็นเงิน 3,544,100 บาท โดยผู้แทนเจ้าของทุน (ดร.ศักด์ิสิน โรจน์สราญรมย์) 

กล่าวให้ข้อคิดกับนิสิตทุน จากนั้น คณบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าของทุน และผู้แทนนิสิตกล่าวขอบคุณ

พร้อมมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ จัดโดย กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต 

พิธีมอบทุนการศึกษาและขอบพระคุณผู้มอบทุน
ประจ�าปี 2560
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 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา 

และสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดโครงการปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ครั้งที่ 3 ประจ�าปี พ.ศ.2560 เรื่อง “กิจกรรมนิสิตนักศึกษากับ

การพฒันาวสิยัทศัน์พลเมอืงโลกในอนาคต” โดย คณุอภยัชนม์ วชัรสินธุ ์วนัพุธท่ี 6 กนัยายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง คร้ังท่ี 3 ประจ�าปี พ.ศ.2560 

เร่ือง “กิจกรรมนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาวสิยัทศัน์พลเมอืงโลกในอนาคต”



3

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนให้งานกิจการนิสิตนักศึกษาและงานสมาคม

หรือมูลนิธิ และเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์มีความตระหนักในคุณค่าของกิจกรรมนิสิตนักศึกษา รวมทั้งอุทิศตน เพื่อ

งานกิจการนิสิตนักศึกษาและงานสมาคมหรือมูลนิธิมากยิ่งขึ้น โดยมีการประกาศเกียรติคุณผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนให้งาน

กิจการนิสิตนักศึกษา 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และผู้มีจิต

สาธารณะอุทิศตนให้งานสมาคมหรืองานมูลนิธิ 1 คน คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ

ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส) ประเทศไทย
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สรรสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 

หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความผู้น�าทางการศึกษา (รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) และรองคณบดี

และประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต    

คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Tatsuki Kawaguchi, Associate Professor, Director of Office for Strategy of 

International Programs, Center for Globalisation, Arifumi Saito, Adjunct Associate Professor, Office 

for Strategy of International Programs, Center for Globalisation และ Professor Jian Chen, Senior 

Associate Professor, Director of Promotion, Office for Super Global University จาก University of 

Aizu ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรรสร้างเทคโนโลยี

เพื่อความเป็นผู้น�าทางการศึกษา “I Create Technology for Leadership: ICT for Leadership” 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนิสิตของ University of Aizu กับ ภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ในการนี้ มี

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 

และการสรรสร้างเทคโนโลยี เพื่อความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต และคณาจารย์ ในแง่มุม

การเป็นผู้น�าในทางวิชา จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมมือกับ ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น�าทางการศึกษา และกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 เมือ่วันที ่8 สงิหาคม 2560 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม และรองคณบด ี(อาจารย์พรพรหม ชยัฉตัรพรสุข) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์วราเดช กัลยาณมิตร) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 

อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ และอาจารย์วริศ วงศ์พิพิธ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้การต้อนรับ Professor Atara Sivan, 

Ph.D., Hong Kong Baptist University, Jared Cooney Horvath, Ph.D., The University of Melbourne, Caroline 

Pelletier, Ph.D., University College London, Wong Yeang Lam Ruth, Ph.D., National Institute of Education, 

Singapore และ Tejendra Pherali, Ph.D., Institute of Education, University College Londao จ�านวน 6 คน ในโอกาส

ท่ีเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โดยเป็นงาน

ต่อเนื่องจากการประชุม 2017 Chulalongkorn Unviersity ASIAN Heritage Forum “Leisure and Balance of Life” 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ Mandarin Oriental Bangkok จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประชุม 2017 Chulalongkorn Unviersity ASIAN Heritage Forum 

“Leisure and Balance of Life” 
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 เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2560 ผูช่้วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุ่งโรจน์) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรตัน์ 

เจริญกุล สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตคณะครุศาสตร์ 

ให้การต้อนรับ Professor Hisashi Kuwayama, Graduate School of Education และ Professor Tomoko Sasaki, 

International Exchange Group และนักศึกษา รวมจ�านวน 26 คน จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดิน

ทางมาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ฟังการบรรยาย เรื่อง “Moral, character, and 

religion education in Thailand” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

จากนั้นเข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ และสังเกตการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม 

Moral, character, and religion
education in Thailand
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 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ 

ให้การต้อนรับ ผู้อ�านวยการบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี) จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และ

คณะ ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทุน Fulbright ส�าหรับอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ และนิสิต ผู้ประสงค์

จะไปปฏิบัติงาน และศึกษา” เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการขอทุน Fulbright ให้กับคณาจารย์และนิสิตของคณะครุศาสตร์ 

“ทนุ Fulbright ส�าหรบัอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
และนิสิต ผู้ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน และศึกษา”
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The 5th International Conference on Lifelong Learning for All 2017 (LLL2017)

“Lifelong Learning towards Inclusive Agening Society: 
Intergenerational Challenges”

 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงวัย คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ, ศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ, เครือข่ายจุฬานานาชาติ (Chula Global Network), 

Asia-Pacific University-Community Engagement Network (APUCEN), University of the Third Age, Thailand, 

UNESCO Bangkok, East Asia Federation for Adult Education (EAFAE), Lindenwood University, USA. ได้จัดโครงการ

ประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Lifelong Learning for All 2017 (LLL2017) “Lifelong 

Learning towards Inclusive Agening Society: Intergenerational Challenges” ระหว่างวันที่ 7-8  กันยายน 2560 

ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
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 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี 

หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ รักษาการแทนผู้อ�านวยการ (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพดัง

กล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


