
ฉบัับัท่ี่� 1/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 13 มกร์าคม พ.ศ.2563

 เม่�อวัันท่ี่� 8 มกร์าคม 2563 คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) พร้์อมด้ีวัย์คณะผู้้้บัริ์หาร์ คณาจัาร์ย์์ 

เจั้าหน้าที่่�คณะคร์ุศาสตร์์ และโร์งเร์่ย์นสาธิิตจัุฬาลงกร์ณ์ ร์่วัมตักบัาตร์เน่�องในโอกาสขึ้้�นพุที่ธิศักร์าชใหม่ 2563 

ณ ลานพร์ะศร่์มหาโพธิิ� โดีย์จุัฬาลงกร์ณ์มหาวิัที่ย์าลัย์ จััดีข้ึ้�นเป็็นเพ่�อเสริ์มสิริ์มงคลแก่บุัคลากร์ชาวัจุัฬาฯ

 ในการ์น่�ศาสตร์าจัาร์ย์์กิตติคุณ นาย์แพที่ย์์ภิิร์มย์์ กมลรั์ตนกุล นาย์กสภิามหาวิัที่ย์าลัย์ ได้ีอวัย์พร์ให้ทุี่กชาวัจุัฬาฯ 

ทุี่กคนม่กำาลังใจัและพร้์อมท่ี่�จัะที่ำางานเพ่�อจุัฬาฯ ตลอดีปี็พุที่ธิศักร์าช 2563
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 ในโอกาสวัันข้ึ้�นปี็ใหม่พุที่ธิศักร์าชใหม่ 2563 คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) พร้์อมด้ีวัย์ผู้้้บัริ์หาร์ 

และเจ้ัาหน้าท่ี่� มอบักร์ะเช้ากร์าบัคาร์ะวัะขึ้อพร์ปี็ใหม่แด่ีอด่ีตคณบัด่ีคณะครุ์ศาสตร์์ อาทิี่ ศาสตร์าจัาร์ย์์เก่ย์ร์ติคุณอำาไพ 

สุจัริ์ตกุล ศาสตร์าจัาร์ย์กิ์ตติคุณ ดีร์.ไพฑู้ร์ย์์ สินลารั์ตน์ ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.พฤที่ธิิ� ศิริ์บัร์ร์ณพิทัี่กษ์์ ศาสตร์าจัาร์ย์์ 

ดีร์.ศิร์ ิช ัย์ กาญจันวัาส่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.บััญชา ชลาภิิร์มย์์ นอกจัาน่ �ย์ ังไดี้กร์าบัขึ้อพร์นาย์กสมาคม

คร์ุศาสตร์์สัมพันธิ์ (อาจัาร์ย์์ชัย์ธิวััชวั์ ไที่ย์ง) ป็ร์ะธิานชมร์มสาย์สัมพันธิ์ผู้้้ป็กคร์องและคณาจัาร์ย์์ คณะคร์ุศาสตร์์ 

(ปิ็ย์ะ ป็ร์ะเสริ์ฐบ้ัร์ณ์) เพ่�อควัามเป็็นสิริ์มงคลตลอดีปี็ 2563

คณบดีีพร้้อมด้ีวยผู้้้บริ้หาร้ และเจ้้าหน้้าทีี่� 
มอบกร้ะเช้้ากร้าบคาร้ะวะขอพร้ปีีใหม่ 

แด่ีอดีีตคณบดีีคณะครุ้ศาสตร์้
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 เม่�อวัันท่ี่� 3 มกร์าคม 2563 คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) พร้์อมด้ีวัย์ผู้้้อำานวัย์การ์ฝ่่าย์บัริ์หาร์ 

(ดีร์.จัอย์ ที่องกล่อมส่) หัวัหน้ากลุ่มภิาร์กิจับัริ์หาร์ทัี่�วัไป็และที่รั์พย์ากร์มนุษ์ย์์ (นางพร์ทิี่พย์์ เฟ่ื่�องฟ้ื่) และนางปิ็ย์นาถ 

ลำานำ�า ร์่วัมเฝ่้าที่้ลละอองธิุล่พร์ะบัาที่ร์ับัเสดี็จัสมเดี็จัพร์ะกนิษ์ฐาธิิร์าชเจั้า กร์มสมเดี็จัพร์ะเที่พร์ัตนร์าชสุดีา ฯ 

สย์ามบัร์มร์าชกุมาร่์ และร่์วัมพิธ่ิที่ำาบุัญตักบัาตร์พร์ะภิิกษุ์สงฆ์์ เน่�องในโอกาสวัันคล้าย์วัันสถาป็นาคณะอักษ์ร์ศาสตร์์ 

คร์บัร์อบั 103 ป็ี ณ บัร์ิเวัณสนามหญ้าร์ะหวั่างอาคาร์มหาจัุฬาลงกร์ณ์กับัอาคาร์มหาวัชิร์าวัุธิ ในการ์น่� คณบัดี่ไดี้

มอบัภิาพวัาดีส่นำ�าอาคาร์มหาวัชิร์าวุัธิ แด่ี ร์องคณบัด่ีคณะอักษ์ร์ศาสตร์์ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ศิร์ิพร์ ภิักดี่ผู้าสุขึ้) 

พร์้อมดี้วัย์ผู้้ ้บัร์ิหาร์ ภิาพวัาดีน่ �เป็็นผู้ลงานขึ้องนาย์ภิ้ธิเนตร์ ศร์่โย์ธิา นิสิตชั �นป็ีที่่ � 3 สาขึ้าวิัชาศิลป็ศ้กษ์า 

ภิาควิัชาศิลป็ะ ดีนตร่์และนาฏศิลป์็ศ้กษ์า คณะครุ์ศาสตร์์ โดีย์แร์งบัันดีาลใจัในภิาพค่อ อาคาร์มหาวัชิร์าวุัธิเป็็นหน้�ง

ในเอกลักษ์ณ์ขึ้องควัามเป็็นจุัฬาฯ และอย์้่ค่้กับัคณะอักษ์ร์ศาสตร์์มาอย่์างย์าวันาน ด้ีวัย์การ์ออกแบับัสถาปั็ตย์กร์ร์ม

ท่ี่�ม่ควัามโดีดีเด่ีน และสวัย์งาม จ้ังอย์ากสร้์างสร์ร์ค์ผู้ลงานภิาพควัามป็ร์ะทัี่บัใจัน่�ข้ึ้�น

103 ปีีแห่งการ้สถาปีน้าคณะอักษร้ศาสตร้์ 
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 เม่�อวัันท่ี่� 10 มกร์าคม 2563 ณ โถงอาคาร์พร์ะมิ�งขึ้วััญการ์ศ้กษ์าไที่ย์ คณะครุ์ศาสตร์์  ชมร์มบุัคลากร์

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ จััดีพิธ่ิสักการ์ะพร์ะพร์หม เจ้ัาท่ี่� และที่ำาบุัญตักบัาตร์ เพ่�อควัามเป็็นสิริ์มงคลแก่ชาวัครุ์ศาสตร์์ 

ในโอกาสวัันข้ึ้�นปี็ใหม่พุที่ธิศักร์าช 2563 โดีย์ม่ ผู้้้ช่วัย์คณบัด่ี (ผู้้้ช่วัย์ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.วิัเช่ย์ร์ หร์ร์ษ์านิมิตกุล) 

เป็็นป็ร์ะธิานในพิธ่ิ กิจักร์ร์มดัีงกล่าวัม่คณาจัาร์ย์์ เจ้ัาหน้าท่ี่�คณะครุ์ศาสตร์์ เข้ึ้าร่์วัมเป็็นจัำานวันมาก คณะครุ์ศาสตร์์ 

ขึ้อบัพร์ะคุณผู้้้จััดีงานทุี่กท่ี่าน และผู้้้ร่์วัมตักบัาตร์ท่ี่�ลดีการ์ใช้ถุงพลาสติก

ช้มร้มบุคลากร้ คณะครุ้ศาสตร้์ที่ำาบุญปีีใหม่ 2563
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 เม่�อวัันท่ี่� 7 มกร์าคม 2563 เวัลา 09.00 น. ณ ห้องรั์บัร์อง ชั�น 604/2 อาคาร์พร์ะมิ�งขึ้วััญการ์ศ้กษ์าไที่ย์ 

คณะครุ์ศาสตร์์ คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) หัวัหน้าภิาควิัชาการ์ศ้กษ์าตลอดีช่วิัต (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ 

ดีร์.ว่ัร์ะเที่พ ป็ทุี่มเจัริ์ญวััฒนา) ผู้้้ช่วัย์คณบัด่ี (ผู้้้ช่วัย์ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.สุวิัธิิดีา จัรุ์งเก่ย์ร์ติกุล) และคณาจัาร์ย์์ภิาควิัชา

การ์ศ้กษ์าตลอดีช่วิัต ร่์วัมต้อนรั์บั Professor Byung Jun, Yi จัาก Department of Education, Pusan National 

University, South Korea ผู้้้เช่�ย์วัชาญด้ีาน Adult Education, Lifelong Learning ในโอกาสท่ี่�เดิีนที่างมาร่์วัมวิัจััย์

กับัคณาจัาร์ย์์และนิสิตขึ้องภิาควิัชาการ์ศ้กษ์าตลอดีช่วิัต คณะครุ์ศาสตร์์ ในร์ะหว่ัางวัันท่ี่� 2 มกร์าคม – 23 กุมภิาพันธ์ิ 

พ.ศ. 2563

คณบดีี หัวหน้้าภาควิช้าการ้ศึกษาตลอดีชี้วิต ผู้้้ช่้วยคณบดีี และคณาจ้าร้ย์ภาควิช้าการ้ศึกษาตลอดีชี้วิต  
ให้การ้ต้อน้รั้บ Professor Byung Jun, Yi จ้าก Department of Education, Pusan National 
University, South Korea ผู้้้เชี้�ยวช้าญด้ีาน้ Adult Education, Lifelong Learning 
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 ร์องคณบัด่ี (ผู้้้ช่วัย์ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.ย์ศว่ัร์์ สาย์ฟ้ื่า) ร่์วัมงานส่งท้ี่าย์ปี็เก่าต้อนรั์บัปี็ใหม่ พุที่ธิศักร์าช 2563 

“ปี็ชวัดีสุขึ้ใจั รั์บัปี็ใหม่สาธิิตจุัฬา” และให้โอวัาที่ อวัย์พร์ปี็ใหม่แก่นักเร่์ย์นคณาจัาร์ย์์ ตลอดีจันบุัคลากร์ เพ่�อควัามเป็็น

สิริ์มงคลในวัันข้ึ้�นปี็ใหม่ วัันศุกร์์ ท่ี่� 10 มกร์าคม 2563 ณ สนามหญ้าหน้าเสาธิง โร์งเร่์ย์นสาธิิตจุัฬาฯ ฝ่่าย์มัธิย์ม    

ภิาย์ในงานได้ีม่การ์ถวัาย์ภัิตตาหาร์เช้าแด่ีพร์ะสงฆ์์ พิธ่ิบัวังสร์วังศาลพร์ะภ้ิมิ และพิธ่ิมอบัขึ้องขึ้วััญปี็ใหม่ นอกจัากน่�

ที่างโร์งเร์่ย์นย์ังไดี้จััดีซุุ้้มอาหาร์และจััดีกิจักร์ร์มก่ฬาฮาเฮ ป็ร์ะกวัดีแต่งกาย์ชุดีแฟื่นซุ้่ และการ์แสดีงคอนเสิร์์ต 

จัากศิลปิ็น นนท์ี่ ธินนท์ี่ และวัง Lipa อ่กด้ีวัย์

งาน้ส่งท้ี่ายปีีเก่าต้อน้รั้บปีีใหม่ พุที่ธศักร้าช้ 2563 
“ปีีช้วดีสุขใจ้ รั้บปีีใหม่สาธิตจุ้ฬา” 
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 เม่�อวัันท่ี่� 11 มกร์าคม 2563 ณ ห้องป็ร์ะชุมดีวังเด่ีอน พิศาลบุัตร์ คณะครุ์ศาสตร์์ ฝ่่าย์วิัชาการ์ คณะกร์ร์มการ์

นิสิตป็ริ์ญญาบััณฑิูตคณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ปี็การ์ศ้กษ์า 2562 จััดีโคร์งการ์ค่าย์แนะแนวัการ์ศ้กษ์า “อย์ากเป็็นคร้์” 

โคร์งการ์ 13 ในวัันที่่ � 11-15 มกร์าคม 2562 โดีย์ม่ ร์องคณบัดี่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดีร์.สุมาล่ ชิโนกุล) 

เป็็นป็ร์ะธิานเปิ็ดีงาน

 โคร์งการ์ดัีงกล่าวัจััดีข้ึ้�นเพ่�อเป็็นการ์แนะแนวัการ์ศ้กษ์า สร้์างเจัตคติท่ี่�ด่ีและแร์งบัันดีาลใจัในการ์ศ้กษ์าต่อด้ีาน 

ครุ์ศาสตร์์-ศ้กษ์าศาสตร์์ให้แก่นักเร่์ย์นและผู้้้เข้ึ้าร่์วัมโคร์งการ์ โดีย์เน้นไป็ท่ี่�การ์ศ้กษ์าร์ะดัีบัอุดีมศ้กษ์า นิสิตผู้้้จััดีงาน

ย์ังเห็นถ้งการ์จััดีกิจักร์ร์มที่่�แตกต่างกัน ตลอดีจันผู้่านพ้นช่วังเวัลาขึ้องการ์เตร์่ย์มตัวัเขึ้้าศ้กษ์าต่อในหลาย์แง่มุม       

จ้ังสามาร์ถแนะนำาให้ผู้้้เข้ึ้าร่์วัมโคร์งการ์เข้ึ้าใจัอย์่างล้กซุ้้�งและสามาร์ถนำาไป็ป็รั์บัใช้ได้ีในอนาคต

โคร้งการ้ค่ายแน้ะแน้วการ้ศึกษา “อยากเป็ีน้คร้้” โคร้งการ้ 13 


