
ฉบับที่ 2/2561  วันจันทร์ที่ 8 มกราคม  พ.ศ.2561

สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจ�าปี 2561

เรื่อง “ครุศาสตร์รวมใจ สู่เป้าหมายเดียวกัน : TEAM WORK”

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดการสัมมนาบุคลากร

สายปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ประจ�าปี 2561 เรื่อง “ครุศาสตร์รวมใจ สู่เป้าหมายเดียวกัน : TEAM WORK” 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร บรรยายในหัวข้อ ครุศาสตร์น�าค�าสอนของพ่อสู่

การปฏิบัติการสัมมนาในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ และ ดีวารี ดีว่า นาน่า 

แก่งกระจาน อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) 

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (อาจารย์วราเดช กัลยาณมิตร) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา) ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระ

รุ่งโรจน์) คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ให้การต้อนรับ Professor Yamada Toshihiro, อาจารย์ใหญ่ 

คณาจารย์และนักเรียน รวมจ�านวน 13 คน จาก Fukuyama Junior and Senior High School, Hiroshima University High 

School, Fukuyama, Japan ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 

เพื่อให้นักเรียนทั้งไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จาก Fukuyama Junior 
and Senior High School, Hiroshima University 
High School, Fukuyama, Japan
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 เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรบัรอง ช้ัน 6  อาคารพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย  ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารร่วมขอพรปีใหม่ 2561 แด่คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ)

บุคลากรฝ่ายบริหารร่วมขอพรปีใหม่ 2561 แด่คณบดี

 เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ อาคารจามจรุ ี4 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) 
และคณะผู้บริหาร ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น และเชิญชวน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมพิธีดังกล่าว

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2561
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 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร 

“10 นาที ชีวีมีสุข” ส�าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่จัดขึ้นช่วงเดือนกันยายน 2560 – เดือนมีนาคม 2561 

การบรรยายให้ความรู้เบ้ืองต้น “10 นาที ชีวมีสุีข” โดย นายกติติพงษ์ ภสัสร และนายธวัชชยั ทองบ่อ นกัวิทยาศาสตร์

การกีฬา วิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บรรยาย

ขอบคุณภาพจากศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากร “10 นาที ชีวีมีสุข”
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 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 817 ชั้น 8  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์  

หวัหน้าภาควชิาหลกัสูตรและการสอน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุภ ี รโุจปการ)  ผูช่้วยคณบดแีละประธานสาขาวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี  สมะวรรธนะ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์  และ อาจารย์ 

สรญิญา  รอดพพิฒัน์  สาขาวชิาสขุศึกษาและพลศกึษา ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน ได้ให้การต้อนรบั  Professor 

Tatsuo Araki, Faculty of Sport Science, Professor Eiko Kaneda, Chairperson, Department of Sports 

Studies for International Community และคณะ รวมจ�านวน  5  คน  จาก Nippon Sport Science University 

ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต

ตามสัญญาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยได้เยี่ยมชม

คณะครศุาสตร์  และโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมัธยม   ในระหว่างวันที ่ 8 – 9  มกราคม พ.ศ. 2561

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนต้อนรบัคณะ

จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น
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รองคณบดีร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 

11 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี องค์การบริหาร

สโมสรนิสิตจุฬาฯ ร่วมกับ ส�านักบริหารกิจการนิสิต
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 เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. 

ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ ศูนย์วิชาการ

และเครอืข่ายวชิาการด้านเดก็และเยาวชน คณะครุศาสตร์ 

จฬุาฯ ร่วมกบั ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) จัดการเสวนาวิชาการ “วันเด็ก...ขอ 

นโยบายดกีว่าค�าขวญั” โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ 

จิตระดับ ผู้อ�านวยการศูนย์ศูนย์วิชาการและเครือข่าย

วิชาการด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

เป็นวิทยากร จากนั้น เป็นการเสวนานโยบายด้านเด็กที่

ประเทศไทยต้องมี จาก ประธานนกัเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา

พฒันาการ (นายอนาวลิ งามสง่า) ผูแ้ทนองค์กร Newground 

(คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์) และผู้แทนกลุ่ม  

แกนน�าเพื่อนเตือนเพื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คุณค�า

แลง) โดยมี คุณณัฐยา บุญภักดี เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

การเสวนาวิชาการ
“วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าค�าขวัญ”
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 การเสวนาดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลส�ารวจ (โพล) ประกอบด้วย 

 -  เมื่อพูดถึงวันเด็กนึกถึง อันดับ 1 เด็กคิดถึงของขวัญ เช่น ของเล่น โดยคิดถึงค�าขวัญเป็นอันดับสุดท้าย 

 -  นโยบายส�าคัญส�าหรับเด็กที่ผ่านมา อันดับ 1 คือ การสนับสนุนการศึกษา 

 -  นโยบายที่ส�าคัญส�าหรับเด็กในอนาคต คือ การศึกษาเช่นกัน 

 และสิ่งที่เด็กอยากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล คือ การพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วย

กับกิจกรรมวันเด็กของไทยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด รองลงมา คือ วันเด็กของไทยจริง ๆ แล้วนั้น

แสดงถึงความรักเด็กมากกว่าหลอกเด็ก และไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ สื่อสาธารณะให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่น่าสนใจ 

 อีกหัวข้อ คือ ในวันเด็กปีนี้อยากบอกอะไรกับนายกรัฐมนตรีบ้าง ค�าตอบมี 

  1) เปิดโอกาสหลายๆ ด้านให้เด็กแสดงออก

  2) อยากให้เด็กทุกคนที่จบการศึกษา มีงานท�าทุกคน

  3) เลือกตั้งให้เร็วและให้เด็กมีส่วนร่วม ยังมีเด็กอีกมาที่การศึกษายังเข้าไม่ถึ

  4) อยากให้เมืองไทยมีประชาธิปไตยให้เด็กเห็น

  5) มีมาตรการผู้กระท�าความผิดหรือทารุณกรรมเด็กที่เข้มงวด

  6) พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยไม่ใช่วัดกันที่เกรดเฉลี่ยอย่างเดียว

  7) สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ความส�าคัญกับเด็กด้อยโอกาสให้มาก

  8) ปรับกฎเกณฑ์ให้เข้มงวดมากขึ้น ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและไม่ให้เด็กติดสารเสพติด

          และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

  9) การใช้เสรีภาพเคารพสิทธิผู้อื่นและการลดความเหลื่อมล�้าเด็ก สตรีและความยากจน

  10) เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและปล่อยให้เด็กคิด
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 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ (นางกัญญา อุ่นไทยแท้) 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน) และผู้บริหาร เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 57 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ผู้บริหารมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ


