
ฉบับที่ 1/2561  วันจันทร์ที่ 1 มกราคม  พ.ศ.2561

อ�ำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่ชำวครุศำสตร์ จุฬำฯ
ท่ำนคณบดีและผู้บริหำร  คณำจำรย์  นิสิต  นักเรียนโรงเรียนสำธิตจุฬำฯ

และสมำชิกของคณะครุศำสตร์ จุฬำฯ ทุกท่ำน

 อัญเชิญคุณ  พระไตรรัตน์ และจอมปราชญ์     ท้าวอธิราช ราชาธิบดี พรหมผู้ใหญ่

พระสยามเทวาธิราช  สุดเกรียงไกร          พระมหากษัตริย์ไทย สองรัชกาล

 องค์เริ่มริ: คือพระปิยะมหาราชเจ้า     พระมงกุฎเกล้าทรงประเดิม เสริมผสาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�าเริญนาน         ถึงร้อยปี เกียรติตระการ ทั่วโลกา

 คณะที่เจ็ด เลื่องชื่อ คือครุศาสตร์       ผู้สามารถ เริ่มหน่วยกิต ด้วยใจกล้า

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และสัมมนา         “ท่านผู้หญิง” ดุจมารดา พาเริ่มงาน

  สาธิตจุฬาฯ สอนเด็กเก่ง ไม่ท้อถอย       ฝักชาวดอย ให้เป็นครู อยู่ใกล้บ้าน

ท่านไปเยี่ยม งานวิจัย ได้ทุกงาน          สมค�าขาน “ครุศาสตร์ ปราชญ์จุฬาฯ”

  ขึ้นปีใหม่ หกสิบเอ็ดนี้ จะมาถึง         ทุกท่านพึง ประสงค์สิ่ง สุขหรรษา

พระไตรรัตน์ ขจัดทุกข์ ภัยนานา          อธิราชราชาธิบดีพร้อม คุ้มครองเทอญ

ด้วยรักและปรารถนาดี จาก

ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ  สุจริตกุล

๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐
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พรศักดิสิทธิ์ ทุกทิศา มาปกป้อง

ช่วยคุ้มครอง ทางชีวิต ไม่ติดหล่ม 

แม้พลัง เปลี่ยนแปลง ดุจแรงลม    

พ้นทางจม ด้วยปัญญา น�าพาไป

โปรดจงดล ความแกร่ง สู้แรงทุกข์

แม้นมีล้ม ให้พร้อมลุก ปลุกใจไหว

ก้าวข้ามผ่าน ทุกข์โศก พ้นโรคภัย 

ให้ปีใหม่ สุขทั้งปี โชคดีเทอญ

จาก

ทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์

อ�ำนวยพรแด่คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่คณะครุศำสตร์
ในโอกำสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักรำช 2561    
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร. ศริเิดช สุชวีะ) พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะร่วมขอพรปีใหม่ 2561 แด่อธกิารบด ี(ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) 

และในเวลา 11.00 น. ณ ชัน้ 3 อาคารจามจุรี 4 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ศริิเดช สชุวีะ) พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะ

ร่วมขอพรปีใหม่ 2561 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุชาดา  กีระนันทน์)



5

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ จ�าเริญใจรับปีจอ เนื่องในโอกาสส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการโดยร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยแบบต่างๆ  มีกิจกรรม

รื่นเริงมากมาย อาทิเช่น การประกวดการแต่งกายสวยงาม การแสดงของหน่วยงานต่างๆ และการจับของรางวัลที่

สนับสนุนโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ฯลฯ ... 

คณะครุศำสตร์จัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  
ให้กับบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร
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 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์จัดงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

๒๕๖๑  ให้กับคณจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดยมีอดีตคณบดี อดีตคณาจารย์ ให้เกียรติมา

ร่วมงานด้วย อาท ิศาสตราจารย์กติตคิณุอ�าไพ สจุรติกลุ รศ.ดร.ประสาร มาลากุล รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์

ชัยธวัชว์ ไทยง  ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง  ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา  ผศ.ปนิดา 

ศิริกุลวิเชฐ ผศ.พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ ฯลฯ มีคณาจารย์ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันสร้างความ

สุขความสนุก

คณะครุศำสตร์จัดงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  
ให้กับคณจำรย์คณะครุศำสตร์และโรงเรียนสำธิตจุฬำฯ
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 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  เวลา 07.30 น.  ณ บริเวณลานไทร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์

และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561

คณะครุศำสตร์ จัดพิธีท�ำบุญตักบำตร
เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักรำช 2561
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 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยรองคณบดี (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี วันคล้ายวันสถาปนา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสนี้ คณะครุศาสตร์มอบภาพวาดอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ โดย 

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ให้กับรอง

ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

มอบภำพผลงำนของนิสิตคณะครุศำสตร ์
เพือ่แสดงควำมยนิด ีในโอกำสวันครบรอบสถำปนำฯ ของหน่วยงำนต่ำงๆ
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 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รองคณบดี (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนาคณะ และ 

50 ปี ของการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา และมอบช่อดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยประชากรศาสตร์
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

เรื่อง “กำรเรียนรู้กำรเกษตรในเมือง” 

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น. 

ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็น

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้

การเกษตรในเมือง” จัดโดยกลุ่มโครงการ The Wining 

Team 2  ครุศาสตร์บ้านสีเขียว (EDU Green Home)   

โดย เชิญวิทยากรจาก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้าน

เจ้าชายผัก ซึ่งกิจกรรมนี้ บุคลากรได้เรียนรู้การจัดสวน

เกษตรบนอาคารสูงและการปลูกพืชรูปแบบแนวตั้ง  

การปลูกผักออร์แกนิคไว้รับประทานเอง การดูแลพืช

ผักด้วยปุ๋ยชีวภาพและสารสมุนไพร พร้อมทั้งค�าแนะน�า

การออกแบบพื้นที่การท�าเกษตรโดยใช้วัสดุเหลือใช้
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 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.2560-2563 ได้ก�าหนดให้มี

การบูรณาการพัฒนาและบริหารจัดการ “สิ่งแวดล้อม กายภาพ อาคาร สิ่งก่อสร้างและพื้นที่ต่างๆ” พร้อมทั้ง

ผดุงไว้ซึ่งความร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้   อันเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับโลกมุ่งเน้น 

และมี Key Performance Indicator ระดับความสามารถในการบริหารจัดการสู่ความเป็น Smart Digital Life 

และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน  และยังก่อให้เกิด Core Competencies สมรรถนะหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในด้านน�้าหนึ่งใจเดียวกันด้วย



14

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี

และนาฏศิลป์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง) ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ และ อาจารย์ ดร.ภาวศุทธ์ิ  พิริยะพงษ์รัตน์ 

คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ให้เกียรติร่วม

ต้อนรับ Mr. Michael Alexander, Director, School of Music และ Dr. Jittapim Yaemprai จาก Univeristy 

of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินผล วางแผน และหารือเรื่องความร่วมมือ

ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตตามสัญญาความร่วมมือ โดย UNC จะส่งนิสิตมาแลกเปลี่ยน

ทีค่ณะครศุาสตร์ จ�านวน 2 คน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตัง้แต่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561

ผู้บริหำรและคณำจำรย์คณะครุศำสตร์ร่วมต้อนรับ 
 Mr. Michael Alexander, Director, School of Music 

และ Dr. Jittapim Yaemprai จำก Univeristy of 
Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
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