
ฉบับที่ 1/2562  วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) 

พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์คณะ โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ และเจ้าหน้าที ่ร่วมตกับาตรเน่ืองในโอกาสขึน้พทุธศักราชใหม่ 

2562 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ 
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 วันที่ 8 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์ร่วมกับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วม จัดโครงการ

น�า้ใจครสููเ่ยาวชน “ใส่บาตรหนงัสอืด ีปี 3” คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย “เพิม่บุญ สู่ปัญญา มหากุศล” 

มอบแก่โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ หมู่ 2 บ้านนาอุดม ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่นิสิต ร่วมใส่

บาตรหนังสือและร่วมถวายผ้าป่าหนังสือครั้งนี้ ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

โครงการน�้าใจครูสู่เยาวชน “ใส่บาตรหนังสือดี ปี 3” 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “เพิ่มบุญ สู่ปัญญา มหากุศล”
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 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) พร้อมด้วยที่ปรึกษา

สมาคมฯ (ดร สุมาลี อุทัยเฉลิม , ดร.เบญจวรรณ สร่างนิทร) เลขานุการสมาคมฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ 

ศรีประเสริฐ) และรองคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบกระเช้าผลไม้แด่คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

คณบดี รับมอบของที่ระลึกและกระเช้า
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 จากหน่วยงานต่างๆ
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 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

คุณทรงยศ สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ มอบของที่

ระลึกแด่คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
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 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยรองคณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี (อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) ร่วมสวัสดีปีใหม่ แด่ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาสี อดีตคณบดี พร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2562

คณบดี และรองคณบดี และคณะผู้บริหาร
ร่วมสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 แก่อดีตคณบดี

และคณาจารย์อาวุโสคณะครุศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู ้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภาจุฬาฯ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล) 

เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2562

คณบดี รองคณบดี และคณะผู้บริหาร
ร่วมสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรปีใหม่ 2562 แก่นายกสภามหามหาวิทยาลัย
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 วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์จัด

โครงการ “หลากหลายสาระ : สไตล์คณะครุศาสตร์” โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “ใช้ชีวิตแบบมีศิลปะ” 

ได้รับเกียรติจาก คุณกลางชล สุวรรณมงคล เป็นวิทยากร ภาคบ่ายเป็นการให้ความรู้เรื่อง “D.I.Y : ผลงานสวยด้วย

มือเรา” ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญกานต์ สุวรรณมงคล เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะครุศาสตร์

ได้ผ่อนคลายจากสังคมในยุคปัจจุบันที่มีความเคร่งเครียดจากการท�างานและการใช้ชีวิตในเมืองหลวง ผู้เข้าร่วม

อบรมเกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่สร้างงานได้เป็นอย่างดี และน�าไป

ประยุกต์เพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

โครงการ “หลากหลายสาระ : สไตล์คณะครุศาสตร์”
หัวข้อ “ใช้ชีวิตแบบมัศิลปะ” และ “D.I.Y. : ผลงานสวยด้วยมือเรา”
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 และวันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นการบรรยายเรื่อง “ภูมิแพ้ เรื่องใกล้ตัว” ได้รับเกียรติจาก พญ.มาลิน พีชน์

ไพบูลย์ เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับฟังบรรยายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้
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 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 605 ช้ัน 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ตรีทิเพนทร์ หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ 
โรงสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Professor Keith R. Mcvilly และคณะ 
รวมจ�านวน 9 คน จาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนบุคคลากรกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
ให้การต้อนรับ Professor Keith R. Mcvilly และคณะ

จาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
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 เมื่อวันพุธที่ 9 มค. 62 โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

จัดสัมมนาและจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 โดยท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยาย เรื่อง “แนวนโยบายของคณะครุศาสตร์ กับการจัดการเรียนการสอน

ส�าหรับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562”

ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จัดบรรยาย 
เรื่อง “แนวนโยบายของคณะครุศาสตร์ กับการจัดการเรียนการสอน
ส�าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” 
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 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์) รับมอบเงินสนับสนุนของผู้เข้าฟังเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ 

เสวนา” โครงการนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวัน

พฤหัสที่ 4 ของเดือน ในปีพุทธศักราช 2561 รวม 12 ครั้ง การเสวนาในแต่ละครั้งได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาร่วม

เสวนาและให้ข้อคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และขับเคลื่อนสังคม โดยได้รับเกียรติจาก 3 ท่านคือ ท่านแรก ไมค์

ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้มีชื่อเสียงในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ท่านที่สอง ไมค์ศิษย์เก่า เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่

ไปสร้างผลงานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแวดวงธุรกิจ การศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ และท่านที่สาม ไมค์อาจารย์ 

เป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและชี้น�าสังคม จากประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย 

การจัดเสวนามีวตัถปุระสงค์เพ่ือสมทบทุนสร้างพิพธิภณัฑ์ทางการศึกษาและนิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ ท่านผูห้ญิง

พนูทรพัย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อีกทั้งได้มีการร่วมกันหารือกับคณะกรรมการโครงการคือ ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ 

ครุศาสตร์ 30 และ ดร.พธูสิรี  รัตนกาฬ  ครุศาสตร์ 33 ในการจัดโครงการต่อเนื่องในปีพุทธศักราช 2562

คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีรับมอบเงินสนับสนุน
ของผู้เข้าฟังเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” 
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 วนัที ่3 มกราคม 2562 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชุวีะ) มอบภาพเขยีนสนี�า้อาคารมหาจฬุาลงกรณ์ 

แก่ คณบดคีณะอักษรศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ก่ิงกาญจน์ เทพกาญจนา) พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะ เนือ่งในโอกาส

ครบรอบวนัสถาปนา 102 ปีคณะอักษรศาสตร์ โดยภาพเขยีนสนี�า้ดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภทัร เอกจริยกร นิสิต

ชัน้ปีท่ี 4 สาขาวชิาศลิปศึกษา ภาควชิาศิลปะดนตร ีและนาฏศลิป์ศกึษา 

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

  วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน) เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ 58 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายสยาม ฉิมบ้านไร่ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


