
ฉบับที่ 32/2560  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

ประชาคมครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล

 ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์  ณ สงขลา ภาควิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล Robert deKieffer จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(AECT) สหรัฐอเมริกา  ในฐานะนักวิจัยและผู้น�าการศึกษานานาชาติ ปี 2017  

รางวัล Robert deKieffer เป็นรางวัลท่ีมอบเป็นเกียรติสูงสุดให้กับนักวิจัย

ผู้น�าในศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ 

ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลน้ี
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 ขอแสดงความยินดีกับ นายขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน และนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล

ชมเชย จาก การแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศิลป์ ตาม

รอยพ่อ“ ในระดับอุดมศึกษา โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ลาน RCB Artery ชั้น 1 @ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ 

(สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา 

ประชาคมครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตได้รับรางวัล
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 เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล) ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ตั้งปณิธานสุข) รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียน

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์วราเดช กัลยาณมิตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ตรีทิเพนทร์ อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม และ

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต 
รวมถึงความรู้ทางวิชาการ ด้านการศึกษาพิเศษ
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คณาจารย์โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ร่วมต้อนรบั Professor Keith R. 

Mcvilly, Professor of Disability & Inclusion, The University 

of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย Susan Kahwati, 

Senior Trade Commissioner, Austrade Bangkok 

และ Pattarin Wirojchoochut, Education Manager, 

Austrade Bangkok ในโอกาสเดินทางร่วมพิธีลงนามใน

สัญญาความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม กับ 

The Faculty of Arts and the Melbourne Graduate School 

of Education of Parkville, University of Melbourne ใน

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต รวมถึงความรู้ทางวิชาการ 

ด้านการศึกษาพิเศษ
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 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2560  สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ โดยนายกสมาคมฯ (อาจารย์ ชัยธวัชว์ ไทยง) 

จัดงาน “84 วรรษา สิริครุวัฒนาปิยาจารย์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ 84 ปี จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประคอง  ตันเสถียร 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

กิติยวดี บุญซื่อ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สุนทราณู  5) อาจารย์วิรุฬห์  เภาวิเศษ  6) อาจารย์ นิลอุบล  ปัทมะศิริ 

 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีไทย โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา การอ่านค�าประพันธ์ “กราบ 84 วรรษา 

สิริครุวัฒนาปิยาจารย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ เป็นผู้ประพันธ์ร้อยกรอง การร�าอวยพร โดยศิลปิน

แห่งชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์) และพิธีมุทิตาจิต ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ�าไพ สุจริตกุล เป็นประธานใน

พิธี นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ นายกสมาคมพฤทธาจารย์ และคณบดี มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์อาวุโสทั้ง 6 ท่าน

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์

“84 วรรษา สิริครุวัฒนาปิยาจารย์”
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การประชุมวิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017 
IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress

 เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2560 คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ 

ร่วมกับ กรมสขุภาพจิต โดยสถาบนัราชานกุลูผนกึก�าลงัร่วมกบั

อกี 13 องค์กร และ IASSIDD ผลกัดนังานวจิยัเพ่ือคณุภาพชีวติ

ผูพ้กิารทางสตปัิญญาทัว่โลก ยดึแนวทาง “พัฒนาอย่างย่ังยนื 

กลมกลนืในสงัคม” ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิ ในระดบั

เอเชียแปซฟิิก 2017 IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional 

Congress ส่งเสริมการวจัิยและแลกเปลีย่นองค์ความรูใ้นการ

ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ณ ห้อง Convention Hall A-B 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ สขุมุวทิ กรงุเทพฯ โดยได้รับเกียรตจิาก 

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็น

ประธานเปิดการประชุม โดยมี อธิการบดี (ศ.ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์) คณบดคีณะครศุาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ

เดช สชุวีะ) คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ

จฬุาฯ ร่วมงานดังกล่าว
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 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลล่ีการกุศล “Satit Chula 

Let’s Dance, Let’s Rally 2017” ระหว่างวันที่ 11-12 

พฤศจิกายน 2560  เส้นทาง กรุงเทพ – พัทยา  เพื่อเสริมสร้าง

ความสามัคคีในครอบครัวของสมาชิกและสร ้างสรรค ์

สัมพันธภาพในกลุ ่ มผู ้ ปกครองและครู โรง เรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนการ

ศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสมทบกองทุนเพื่อ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  มี 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันใน

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ

หน้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“Satit Chula Let’s Dance, Let’s Rally 2017”
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 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  ผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สันติ ศรีประเสริฐ) กล่าวเปิดสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการ

ศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 จากนั้นเป็นการเสวนาจากศิษย์เก่าในหัวข้อ “ชีวิตครูในสถานศึกษา” โดย อาจารย์ร่มเกล้า 

ช้างน้อย อาจารย์น�าโชค อุ่นเวียง อาจารย์สถาพร สู่สุข และอาจารย์วรลักษณ์ สุธาเนตร ร่วมเสวนา

สัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รับมอบทุนจ�านวน 500,000 

บาท จาก นายสมบูรณ์ วีรปกรณ์ ผู้บริหารบริษัทเวสท์คอน ในนามของบิดานายณัฐพงษ์ ศรีสุโข (นิสิตเก่าครุศาสตร์ 

สาขาศิลปศึกษา รุ่น 48 และศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ) เพื่อสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาและนิทรรศสถาน

ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ศรีประเสริฐ เลขาธิการ

สมาคมครศุาสตร์สมัพันธ์ และนางพิศสมร โซวกุิล กรรมการสมาคมครศุาสตร์สมัพนัธ์ เป็นผูป้ระสานและร่วมรบัมอบ

คณบดีรับมอบทุนการศึกษาและเงินบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ ฯ
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 ขณะนี้ คณะครุศาสตร์ ได้ติดตั้งตู้จ�าหน่ายอาหารว่าง อาทิ แซนวิช ขนมปังไส้ต่างๆ ขนมปังทาหน้าเนย 

สังขยา พาย เค้กโรล แซนวิชเค้ก คุกกี้ บัตเตอร์ ฟรุ๊ตพาย ราคาโดยประมาณ 7-25 บาท เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ให้กับบุคลากรในคณะและผู้สัญจรผ่าน  บริเวณโถงด้านหน้าห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) ศูนย์บรรณ

สารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

ครุศาสตร์
จัดตู้จ�าหน่ายอาหารว่างไว้บริการ
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 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ ) มอบภาพวาดสีน�้า 

“สวนหลังหอใน จุฬาฯ” แก่ คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์) พร้อมด้วยผู้บริหาร เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขา

วิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ
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 ส�านกับรหิารวิจยั ขอเชิญเสนอขอรับการสนบัสนนุตพีมิพ์บทความวิจยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ โดยใช้ประกาศ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เรือ่ง เกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินสนบัสนนุตพีมิพ์ผลงานวชิาการในระดบันานาชาต ิ กองทนุรัชดาภเิษก

สมโภช พ.ศ. 2560 สามารถยืน่ผ่านระบบวารสารเทศด้านการวจิยั Electronic Research Management (eRM)

 คณาจารย์ ที่มีบทความและประสงค์ขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ให้ด�าเนินการผ่านระบบออนไลน์ https://portal.

research.chula/singin.php โดยบทความท่ีเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559- 30 มิถุนายน 2560 จะหมดสิทธิ์ขอรับ

การสนับสนุนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณแก้วทิพย์ ประจักษ์จิตร์ โทร. 80240 

E-mail:kaewtip.p@chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


