
ฉบับที่ 30/2562  วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจ�า

ปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธกิารบด ี เฝ้าฯ รบัเสด็จ ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรวนัแรก สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรง

คุณวุฒิสาขาต่างๆ ในการนี้ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจ�าปีการศึกษา 2561
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 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 610 ช้ัน 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัด

ประชุมวิชาการนานาชาต ิOpportunities and Challenges for Sustainability in the 2020s: Understanding 

Environments, Societies and Identities in Southeast Asia ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 ณ คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัโดยคณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกับ Southeast 

Asian Geography Association (SEAGA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสยาม (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์) และคณะจากมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว 

 การประชุมนี้เป็นการประชุมนานาชาติประจ�าปีซ่ึงจัดโดยทีมบุคลากรทางการศึกษาจาก Southeast Asian 

Geography Association (SEAGA) โดยเริม่ต้นตัง้แต่ปี 1990 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นผู้น�าในการสร้างความเคลื่อนไหว

ในด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (geography and geographic education) เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

Opportunities and Challenges for Sustainability in the 2020s: 
Understanding Environments,
Societies and Identities in Southeast Asia 
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กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 จ.นครศรีธรรมราช

 เมื่อวันที่  2 ตุลาคม2562  คณะครุศาสตร์   จุฬา ฯ ผู ้ช ่วยคณบดี  (อาจารย์  ดร.รุ ่งระวี  สมะวรรธนะ)  

ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ  (นางสุมามาลย์  รัตนอักษรศิลป์)  และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการการศึกษา  (นายดิษฐพงศ์  

ศิลประเสริฐ)  ให้การต้อนรับ  และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2562 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแนวทางในการศึกษาต่อในระบบ TCAS แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

ศรีธรรมราชศึกษา  จ.นครศรีธรรมราช จ�านวน  20  คน  ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการเข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุม  605  ชั้น  6  อาคาร พระ มิ่งขวัญ การศึกษา ไทย  คณะครุศาสตร์
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 เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืร่วมกบั

โรงเรยีนพุทธจกัรวิทยา จัดกิจกรรม “SLC Symposium ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในรอบ 5 เดือน 

ทีน่�าสู่การปฏบิตั”ิ ในการด�าเนนิงานการปฏรูิปโรงเรยีนด้วยแนวคดิโรงเรยีนในฐานะชมุชนแห่งการเรียนรู ้ หรอื SLC 

(School as Learning Community) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล 

และ อ.ดร.จรินทร วินทะไชย เป็นวิทยากรผู้ด�าเนินกิจกรรม

 กจิกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนการเรียนรู้ของคุณครูในการเปิดช้ันเรียนและเรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิด

การด�าเนนิกจิกรรมแบบ SLC จากการเร่ิมต้นเม่ือปีการศกึษา 2560 ถึงภาคการศกึษาทีผ่่านมา เพือ่วางเป้าหมายร่วม

กนัในการด�าเนินงานการปฏิรูปโรงเรียนด้วยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

กิจกรรม “SLC Symposium ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในรอบ 5 เดือน ที่น�าสู่การปฏิบัติ” 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกับโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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 ทั้งนี้ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนพุทธจักรวิทยาจะเป็นส่วนหนึ่งในการน�าเสนอการด�าเนินการการปฏิรูป

โรงเรียนด้วยแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทยใน “การประชุมนานาชาติ: การสืบสอบ

แ ละความร่วมมือรวมพลังทั้งในห้องเรียนและห้องท�างานของครู (Inquiry and Collaboration both in 

Classroom and Staff Room)” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2019 

ในวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562



6

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัล
จากการประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า” 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายมรุต มากขาว นิสิตระดับมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ผลงานสร้างสรรค์ “สุภาพบุรุษ

จ ากสงขลา” ได้รับรางวลัท่ี 3 จากการประกวดผลงานศลิปกรรม “ดอกไม้จากใจอาลยัป๋า” จดัโดย กองทนุส่งเสรมิ

การสร้างสรรค์ศลิปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
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 “กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เป็นกองทุนที่

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาช่วงชั้นปีสุดท้าย 

ไ ด้มีทุนส�าหรับการจัดท�าศิลปนิพนธ์ และเพื่อเป็นการร�าลึกถึงป๋าเปรม กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์

ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้จัดนิทรรศการ “ดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า” ขึ้น ซึ่งเป็นการ

รวบรวมผลงานศิลปะกว่า 200 ผลงานมาจัดแสดงที่หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นผลงานมาจากการจัด

ประกวดงานศิลปกรรม ดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานสะสมในกิจรรม Art Camp ของอดีต

นิสิต นักศึกษาทุน “ป๋า” และผลงานของศิลปินอาวุโสที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
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 เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 605 คณะครศุาสตร์ สบืเนือ่งจาก คณะครุศาสตร์ มีการปรบัเปล่ียน

โครงสร้างและผู้บริหาร ในการนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมผู้บริหาร จึงได้ประชุมชี้แจง 

และแนะน�าภาพรวมการบริหารงาน โดยให้ข้อคิดในการท�างานภารกิจในฐานะหัวหน้างาน คือ 1) วิเคราะห์งาน 

2) วางระบบงาน  3) มอบหมายงาน 4) ก�ากบัตดิตาม 5) ให้ Feedback ลกูทมี 6) รายงานความก้าวหน้าและปัญหา 

7) ประเมินระบบงาน 8) ปรับปรุงระบบงาน 9) ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 นอกจากนี้ ยังมองว่าสมรรถนะของผู้เป็นหัวหน้า จะต้องมีคุณสมบัติ คือ แม่นย�าในงาน เชี่ยวชาญการแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทันนวัตกรรมการท�างาน สานสร้างสามัคคี ท�าความดีเพื่อคณะของเรา

ประชุมชี้แจง และแนะน�าภาพรวมการบริหารงาน
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 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแสดงมุทิตาจิต “ร้อยรักสาธิตจุฬาฯ คงคุณค่าตราบนิรันดร์” และได้มอบภาพวาดสีน�้า

แด่ผูเ้กษยีณเพ่ือเป็นของท่ีระลึก โดยในปีนีม้คีณาจารย์เกษียณจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ชัยศกัด์ิ ช่ังใจ 

อาจารย์ เรวดี หิรัญ , อาจารย์ ฉันทนา เชาว์ปรีชา และอาจารย์ อุไร วิจิตร ทางโรงเรียนจึงได้จัดงานเพื่อขอบคุณที่

คณาจารย์ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ วิริยะ อุตสาหะ เพื่อสร้างลูกศิษย์สาธิตจุฬาฯ ให้เป็นคนเก่งคนดีของสังคม 

ภายในงานยังได้รับชมการแสดงจากคณาจารย์ที่ร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

งานเกษียณอายุการท�างานของคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
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คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสถาบัน 2 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้า 

“อาคารสถาบัน 2” แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อแสดง

คว ามยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยภาพวาดสีน�้าดัง

กล่าวเป็นผลงานของนางสาวชุติภา อัศวเลิศพลากร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
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 เวลา 9.30 น. ณ สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา มอบภาพวาดสีน�้ามัน แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล 

เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพวาดสีน�้ามัน

ดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยากร นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ


