
ฉบับที่ 37/2562  วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ร่วมงานต้อนรับปีใหม่ “สาธิตจุฬาฯ เริงร่า แบบไทย สวัสดีปีใหม่ 2563” อีกทั้งยังให้

โอวาทและอวยพรปีใหม่แด่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการคุณ

ต่อโรงเรียน ร่วมร้องเพลงขึ้นปีใหม่ ชมการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และขบวนพาเหรด กลองยาว 

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์

“สาธิตจุฬาฯ เริงร่า แบบไทย สวัสดีปีใหม่ 2563”
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 405 อาคารประชุมสุขอาชวอ�ารุง 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดการสัมมนา 

เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ส�าคัญของเด็กไทยที่ต้องไปถึง”  ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ 

 - ทักษะภาษาสู่สากล 

 - ทักษะชีวิตสู่ความส�าเร็จ 

 - ทักษะวิทยาศาสตร์สู่ความฉลาดรู้ 

การสัมมนา เร่ือง “ทักษะการเรียนรู้ส�าคัญของเด็กไทยที่ต้องไปถึง” 
โดย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
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 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ส�าคัญส�าหรับผู้เรียนในปัจจุบัน 

อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการแก่

กลุ่มนิสิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่การน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน และในช่วงท้ายของการสัมมนาได้รับเกียรติจาก

วิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา วรพิน และ อาจารย์ ดร.ศุภนัฐ พานา เป็นผู้บรรยายสรุปการ

สัมมนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดี  เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก นางสาวภิชา ใบโพธิ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ฝ่ายวิชาการ คณะ

ครุศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะน�าให้นสิติใหม่ได้

มคีวามรูค้วามเข้าใจการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยได้รบัเกยีรตจิากคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สชีุวะ) 

กล่าวต้อนรบัและให้โอวาทแก่นสิติใหม่ นอกจากนีย้งัมกีารจดัเสวนาเรือ่ง 1) เส้นทางชวีตินสิิตบณัฑติศกึษา  2) กตกิามารยาท

ในสังคมวชิาการ  3) สิง่สนบัสนนุการเรยีนรูจ้รรยาบรรณการวจิยั  4) การบรหิารชวีตินิสติ  และ 5) วทิยานพินธ์ : การขอ IRB 

การตีพิมพ์และทุนสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รองคณบดี 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม) และรองคณบด ี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงษ์ศริวิฒัน์) เป็นวทิยากรในการเสวนา  

ดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ พร้อมกันนี้นิสิตใหม่ทุกคนได้ร่วม

กิจกรรมตอบค�าถาม ผ่าน Application Kahoot ด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ถือเป็นก้าวแรกอันสดใสในรั้วครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
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 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 

และ อาจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร ภาควิชาวิจัย

และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้

ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ในหัวข้อ “แนวทาง

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย” ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่สะท้อนผลการวิจัยและได้ผลการวิจัยที่

ตอบโจทย์และเกิด Impact ต่อสังคม

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์

หัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย” 
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 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในต่างประเทศฯ จดัโครงการสัมมนาการจัดการเรยีนรูโ้ครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ 

“รูปแบบและแนวทางสืบสาน-ต่อยอด อย่างยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี ร่วมเสวนา 

พร้อมด้วยพระกิตติโสภณวิเทศ พระวิเทศรัตนาภรณ์ อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายสุธนิต เวชโช 

เพื่อการสืบสาน-ต่อยอดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกรรมการรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ 

ด�าเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร

 ช่วงบ่ายได้แบ่งกลุม่ในการท�า Work Shop เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและวางแนวทางในการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
“รูปแบบและแนวทางสืบสาน-ต่อยอด อย่างยั่งยืน”
โดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
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 เมือ่วนัที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ผู้ช่วยคณบดี 

(ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ ่งโรจน์) 

อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ 

ศิริบรรณพิทักษ์) ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห) คณาจารย์

สาขาวชิาบรหิารการศึกษา และนสิิตชาวกมัพชูาสาขาวิชา

บริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและ

ความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ 

คณาจารย์จาก National Institute of Education 

ประเทศกัมพูชา จ�านวน 12 คน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา

และนิสิตชาวกัมพูชา สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Institute of Education ประเทศกัมพูชา
ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ในการนี้ อาจารย์ ดร.พงษ์ลิขิต เพชรผล ได้บรรยายพิเศษในเรื่อง “Masters of Education Program in 

Educational Management, Doctor of Philosophy Program in Educational Management and 

International Program “System Management Leadership” และศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณ

พิทักษ์ ได้บรรยายพิเศษในเรื่อง “Teacher Education, Teacher Training in Thailand”
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 เมือ่วนัที ่17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องคอมพวิเตอร์ 307 ชัน้ 3 อาคาร 3 คณะครศุาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการขอต�าแหน่งทางวิชาการ “Electronic Promotion Management (e-PM)” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานเปิดงาน  โครงการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการในสังกัดให้มีศักยภาพในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และสะดวกใน

การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม วจ.01 หรือ ก.พ.อ. 03 ลดความซ�้าซ้อนของการท�างาน และสามารถทราบสถานะ 

ขั้นตอนการ ด�าเนินการ ผ่านทาง e-mail ของตนเองได้ โดยระบบจะเปิดใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้รับเกียรติ

จาก คุณธีรภัทร ค�ามณี คุณอารยา สนโต คุณคุณาสิริ เกตุปมา และคุณชิษณุชา จั่นวงษ์ คุณฐิติพร ชูศิลป์ทอง เป็น

วิทยากรบรรยาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการขอต�าแหน่งทางวิชาการ
“Electronic Promotion Management (e-PM)”
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 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะ

ครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการเผยแพร่

วฒันธรรมไทยและภาษาไทยในต่างประเทศ ร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิแด่บรูพาจารย์และบพุการขีองพระเทพสารสธุี 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และเจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ในโอกาสดังกล่าว คณบดีได้ถวายโล่เกียรติคุณแด่พระเทพสารสุธี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อ

โครงการเผยแพร่วฒันธรรมไทยและภาษาไทยในต่างประเทศ ในการทีค่ณะครุศาสตร์ส่งครอูาสาสมัครทัง้ภาคฤดูร้อน

และประจ�าการ 1 ปี ณ วัดพุทธดัลลัส ตั้งแต่ พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน

พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์และบุพการีของพระเทพสารสุธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และเจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา


