
ฉบับที่ 27/2562  วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์จัดการฝึกซ้อม

พระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตปริญญาตรี โท และเอกที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยได้เข้ารับ

ทราบขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้นิสิตยังได้ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่

ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการส�าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ บรรยายกาศ

ภายในงานมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตเป็นจ�านวนมาก สัมผัสได้ถึงความดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ส�าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้  โดยจะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 18 กันยายน 2562 และในปีนี้คณะครุศาสตร์จะ

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
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 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมาบรรรยายให้กับที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัย

ดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน + 7 สถาบัน ณ ห้อง 605 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานที่ประชุม 

โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน + 7 สถาบัน
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 1. โลกในอนาคตจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบเป็นหลัก การสร้างครูเพื่อให้

ครูไปสร้างเด็กที่จะเป็นก�าลังหลักของชาติในอนาคต ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งมีความผันผวน ความไม่แน่นอน 

และมีความซับซ้อน

 2. วงจรของกระบวนการเรยีนรู้ในอนาคตจะเริม่จากการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเห็น ทัง้โลกจรงิ

หรือโลกเสมือน (exploring) เพื่อน�าสู่ความรู้ที่แท้จริง ที่เกิดจากการทดลอง ทดสอบในสิ่งต่างๆ (experimenting) 

ท�าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริง (experience) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น (exchanging)

 3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เกดิขึน้มาเพือ่ปรบัเปลีย่นโครงสร้าง 3 เรือ่ง คอื 

1) การสร้าง smart citizen 2) การสร้าง value based economy และ 3) การสร้าง innovative nation จะต้อง

ปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมตั้งแต่เด็ก

 4. การสร้างเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ Hand , Health, Heart หน้าที่ของครู คือ

การบูรณาการทั้งหมดให้กลายเป็น Habit of mind ให้แก่เด็ก

 5. การสร้างให้เด็กเกิดความเป็นตน (me in we) และความเป็นคน (we in me) และปลูกฝัง we society
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ประชาคมครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิต 
คณะครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ
จากพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�าปี 2562

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธียกย่อง

เชดิชเูกยีรตบุิคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�าปี 2562 เพือ่ประกาศเกยีรติคณุคณาจารย์ นสิติ และบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น

ในด้านต่างๆ ทั้งผลงานวิจัย การเรียนการสอน กิจการนิสิต ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราภิชาน 

รวมทั้งบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแสดง

ความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
(อดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์) 

ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศาสตราภิชาน

คณาจารย์ได้รับรางวัลบุลคลากรที่ท�าชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์   คล้ายสังข์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์   ณ สงขลา

6. รองสาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ   เลิศเทวศิริ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ระดับ A2
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 

กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2561

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนการสอนส�าหรับอาจารย์ใหม่
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2561

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นส�าหรับนิสิตปริญญาเอก

 1. ดร.สุกัญญา   บุญศรี   สาขาสังคมศาสตร์

 2. ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร์  สาขามนุษยศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญฯ 1-3 อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

(Thesis) โดยมีรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มีการน�า

เสนอภาพรวมของระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดย ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) 

จากน้ันเป็นการแนะน�าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดย นายศุภกร วราพิริยะกุล โปรแกรมเมอร์ บริษัทเอ็กเพิร์ท

ซอฟต์แวร์ จ�ากดั ซ่ึงการจัดประชมุชีแ้จงดงักล่าวเป็นการน�าเสนอรายละเอยีดข้ันตอนการใช้งานของระบบฯทัง้หมด 

และได้ตอบข้อซกัถามของผู้ร่วมฟังการประชมุชีแ้จงฯ โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้

เป็นจ�านวนมาก

 ทั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

สามารถเข้าไปใช้งานในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis) ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมือ่วนัที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขอทุนวิจัยส�าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีคณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน

 การวิจยั ถอืเป็นภารกจิส�าคัญของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเป็นเลศิทางวิชาการ (Academic 

Excellence) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์และผลิตผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะของวิทยานิพนธ์ ในขณะเดียวกัน ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้วิทยานิพนธ์บรรลุผลสัมฤทธิ์

คือ แหล่งทุนวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการ

วิชาการ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขอทุนวิจัย
ส�าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
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 ได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาให้ความรู้ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและผลักดันให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการท�า

วิทยานิพนธ์จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

 ในการมีคณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เพราะหลายท่าน

ทราบดีกว่าการขอทุนวิจัยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จึงเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยให้

นิสิตทราบเทคนิคการขอทุนในการท�าวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้น
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 เมือ่วนัที ่9 กันยายน 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจรติกลุ อาคารพนูทรพัย์ฯ คณะครศุาสตร์ คณบด ี(รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) ได้มอบประกาศนยีบตัรให้กบั Miss Kanae Konno และ Mr. Koga Mikuriya นกัศกึษาแลกเปลีย่น

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ESD Campus Asia Pacific Project ในระหว่างวนัที ่1 – 9 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมอื

ระหว่าง Hokkaido University ประเทศญีปุ่น่ กับ สาขาวชิาพฒันศึกษา ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็น

ผู้น�าทางการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ในการนี้ Professor 

Okada Sotoshi, Ph.D. จาก Hokkaido University ได้บรรยายพิเศษ เรือ่ง “Social-emotional assessment 

and intervention for preschool children with developmental disabilities” ให้กับคณาจารย์และ

นิสิตคณะครุศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social-emotional assessment and intervention 
for preschool children with developmental disabilities” 
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 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณบดี (รองสาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นผู้แทนรับมอบทุนจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ�ากัด เพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จ�านวน 50,000 บาท 

จากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้

คณบดี รับมอบทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
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 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ อาคารศศปาฐศาลา รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารศศปาฐศาลา” เพ่ือแสดงความยินดี แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อดิทธิ์ เช่ียวสกุล 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ด้านวิรัชกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน โดยภาพวาดสีน�้าดังกล่าวเป็นของ นายจิตติณัฐ มาดี นิสิตชั้นปีท่ี 3 

สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


