
ฉบัับัท่ี่� 2/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 27 มกร์าคม พ.ศ.2563

 ในช่่วังเที่ศกาลปีีใหม่ปีร์ะจัำาปีี 2563 ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิร์ิเดช่ สุช่่วัะ คณบัด่ ให้การ์ต้อนร์ับัผู้้้มาร์่วัม

อวัย์พร์ปีีใหม่ อาที่ิ สมาคมนักเร์่ย์นเก่าสาธิิตจัุฬาฯ ช่มร์มสาย์สัมพันธิ์ผู้้้ปีกคร์องและคณาจัาร์ย์์คณะคร์ุศาสตร์์ 

ภาควิัช่า ร์วัมถึึงหน่วัย์งานต่างๆ ทัี่�งภาย์ในและภาย์นอกจุัฬาลงกร์ณ์มหาวิัที่ย์าลัย์ โอกาสน่�ขอให้ทุี่กท่ี่านปีร์ะสบัแต่

ควัามสุข ควัามเจัริ์ญ ควัามสำาเร็์จั ทุี่กปีร์ะการ์

สมาคมนัักเรีียนัเก่าสาธิิตจุุฬาฯ ชมรีมสายสัมพัันัธ์ิผู้้�ปกครีอง
และคณาจุารีย์คณะครุีศาสตร์ี ภาควิิชา รีวิมถึึงหน่ัวิยงานัต่างๆ
เข้�าร่ีวิมอวิยพัรีปีใหม่ คณบดีี เน่ั�องในัโอกาสเทศกาลปีใหม่ปรีะจุำาปี 2563
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 เม่�อวัันที่่� 9-12 มกร์าคม 2563 สมาคมคร์ุศาสตร์์สัมพันธิ์ คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาฯ  จััดโคร์งการ์เย์่�ย์ม 

นิสิตเก่าจัุฬาฯ ภาคอ่สานกลาง (มหาสาร์คาม ร้์อย์เอ็ด นคร์พนม มุกดาหาร์ และกาฬสินธ์ุิ) เพ่�อเป็ีนการ์เย่์�ย์มเย์่อน

ช่าวัคร์ุศาสตร์์ที่่�ออกไปีปีร์ะกอบัวัิช่าช่่พอย์้่ต่างจัังหวััด อ่กที่ั�งได้ม่การ์สัมมนาในหม้่คณะกร์ร์มการ์ของสมาคม

ครุ์ศาสตร์์ นิสิตเก่า และคณาจัาร์ย์์อาวุัโส ในการ์น่�คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ) และร์องคณบัด่ 

(ผู้้้ช่่วัย์ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.อุบัลวัร์ร์ณ หงษ์์วิัที่ย์ากร์) ร่์วัมเดินที่างเข้าร่์วัมงานดังกล่าวัด้วัย์

โครีงการีเยี�ยมนัิสิตเก่าจุุฬาฯ ภาคอีสานักลาง
(มหาสารีคาม รี�อยเอ็ดี นัครีพันัม มุกดีาหารี และกาฬสินัธ์ุิ)
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ขอขอบคุุณภาพจากสมาคุมคุรุุศาสตร์ุสัมพันธ์์
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 เม่�อวัันท่ี่� 15 มกร์าคม 2563 ณ ห้องปีร์ะชุ่ม 101 คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ 

คณบัด่ เป็ีนปีร์ะธิานปิีดโคร์งการ์ค่าย์แนะแนวัการ์ศึกษ์า “อย์ากเป็ีนคร้์” โคร์งการ์ 13 ในวัันท่ี่� 11-15 มกร์าคม 2563 

ณ ห้องดวังเด่อน พิศาลบัุตร์ อาคาร์ปีร์ะชุ่มสุข อาช่วัอำาร์ุง จััดโดย์ฝ่่าย์วัิช่าการ์ คณะกร์ร์มการ์นิสิตปีร์ิญญาบััณฑิิต

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ปีีการ์ศึกษ์า 2562

 ค่าย์อย์ากเปี็นคร์้น่�เปี็นค่าย์แนะแนวัการ์ศึกษ์าสำาหร์ับัน้องมัธิย์มที่่�กำาลังเตร์่ย์มตัวัเพ่�อเข้าศึกษ์าต่อใน 

ร์ะดับัอุดมศึกษ์า ซึ่ึ�งเปีิดโอกาสให้นักเร์่ย์นที่่�อย์ากเปี็นคร์้ในอนาคตเข้ามาเร์่ย์นร์้้หาปีร์ะสบัการ์ณ์จัากร์ุ่นพ่�ของ 

คณะคร์ุศาสตร์์ ท่ี่�กำาลังศึกษ์าอย่้์ ที่ำาให้น้อง ๆ ในค่าย์ได้ปีร์ะสบัการ์ณ์โดย์ตร์งจัากพ่�ส่้น้อง อ่กทัี่�ง นิสิตท่ี่�จััดค่าย์เองย์ัง 

ได้รั์บัปีร์ะสบัการ์ณ์จัากกิจักร์ร์มครั์�งน่�เป็ีนอย์่างด่ ทัี่�งการ์เตร่์ย์มงานและวัันจััดงาน ที่ำาให้มองเห็นปัีญหาต่างๆ และ 

ร์่วัมกันแก้ไขและย์ังได้มิตร์ภาพจัากนักเร์่ย์นที่่�เข้าร์่วัมโคร์งการ์และผู้้้ปีกคร์องท่ี่�มารั์บั-ส่งอ่กด้วัย์

พิัธีิปิดีโครีงการีค่ายแนัะแนัวิการีศึกษา “อยากเป็นัคร้ี” โครีงการี 13



5

 เม่�อวัันท่ี่� 20  มกร์าคม  2563  ฝ่่าย์บัริ์หาร์ คณะครุ์ศาสตร์์ จััดบัร์ร์ย์าย์พิเศษ์เร่์�อง “ออกแบับังานออกแบับัช่่วิัต” 

โดย์นักพ้ดสร์้างแร์งบัันดาลใจั อาจัาร์ย์์วัิโร์จัน์ โสวััณณะ การ์บัร์ร์ย์าย์ดังกล่าวัจัะช่่วัย์แนวัคิดที่่�สะที่้อนให้เห็น

คุณค่าตนเองและงานมากย์ิ�งขึ�น ซึึ่�งเป็ีนส่วันหนึ�งของการ์สัมมนาบุัคลากร์สาย์ปีฏิิบััติการ์โดย์ม่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ 

ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ คณบัด่ เป็ีนปีร์ะธิานเปิีดงาน

 นอกจัากจัะได้ฟัังบัร์ร์ย์าย์ท่ี่�เป็ีนปีร์ะโย์ช่น์แล้วั ยั์งได้ฝึ่กปีฏิิบััติท่ี่�สอดแที่ร์กแนวัคิดให้เกิดการ์เร่์ย์นร้้์ทัี่�งปีฏิิบััติ

ด้วัย์ตนเองและร์่วัมกับัเพ่�อนร์่วัมงาน ที่ำาให้บัร์ร์ย์ากาศในการ์ฟัังบัร์ร์ย์าย์เต็มไปีด้วัย์เส่ย์งหัวัเร์าะ สนุกสนาน 

ณ ห้องพ้นที่รั์พย์์ นพวังศ์ ณ อย์ุธิย์า คณะครุ์ศาสตร์์

บรีรียายพิัเศษเร่ี�อง “ออกแบบงานัออกแบบชีวิิต” 
โดีย อาจุารีย์วิิโรีจุน์ั โสวัิณณะ (นัักพ้ัดีสรี�างแรีงบันัดีาลใจุ)
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 เม่�อวัันที่่� 18 มกร์าคม 2563 ณ ห้องดวังเด่อน พิศาลบัุตร์ อาคาร์ปีร์ะชุ่มสุข อาช่วัอำาร์ุง สาขาวัิช่า 

บัร์ิหาร์การ์ศึกษ์า สาขาวัิช่าอุดมศึกษ์า และสาขาวัิช่านิเที่ศการ์ศึกษ์า สมาคมนิสิตเก่าภาควัิช่าบัร์ิหาร์การ์ศึกษ์า 

ช่มร์มนิสิตเก่าสาขาวัิช่าอุดมศึกษ์า ช่มร์มนิสิตเก่าสาขาวัิช่านิเที่ศการ์ศึกษ์า ภาควัิช่านโย์บัาย์ การ์จััดการ์และ

ควัามเปี็นผู้้้นำาที่างการ์ศึกษ์า ร์่วัมกับัคณะกร์ร์มการ์นิสิตบััณฑิิตศึกษ์า คณะคร์ุศาสตร์์ (กนบัค) และกลุ่มภาร์กิจัวัิ

จััย์และบัร์ิการ์วัิช่าการ์ คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกร์ณ์มหาวัิที่ย์าลัย์ จััดโครงการปาฐกถาศาสตราจัารย์์ ดร.วิิจัิตร 

ศรีสอ้้าน ครั�งที่ี� 11 ประจัำาปีพุุที่ธศักราช 2563 โดย์ม่ คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิร์ิเดช่ สุช่่วัะ) กล่าวัร์าย์งาน 

ปาฐกถึาศาสตรีาจุารีย์ ดีรี.วิิจิุตรี ศรีีสอ�านั ครัี�งที� 11 ปรีะจุำาปีพุัทธิศักรีาช 2563

เร่ี�อง การีพัลิกโฉมรีะบบการีศึกษาเพ่ั�อตอบโจุทย์การีพััฒนัาปรีะเทศ
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ศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.วัิจัิตร์ ศร์่สอ้าน กล่าวัเปีิดงาน และศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.พฤที่ธิิ� ศิร์ิบัร์ร์ณพิที่ักษ์์ แสดงปีาฐกถึา 

เร่์�อง “การพุลิิกโฉมระบบการศึกษาเพุ่�อ้ตอ้บโจัที่ย์์การพัุฒนาประเที่ศ” โดย์ม่การ์ที่บัที่วันองค์ควัามร้้์ แนวัโน้ม 

และสถึานะที่างวัิช่าการ์ ร์วัมที่ั �งการ์คิดวัิเคร์าะห์ และสร์้างสร์ร์ค์องค์ควัามร์้ ้ สาขาวัิช่าบัร์ิหาร์การ์ศึกษ์า 

สาขาวัิช่าอุดมศึกษ์า และสาขาวัิช่านิเที่ศการ์ศึกษ์า คณะกร์ร์มการ์นิสิตบััณฑิิตศึกษ์า คณะคร์ุศาสตร์์ (กนบัค) 

อย่์างต่อเน่�องม่การ์แลกเปีล่�ย์นเร่์ย์นร้้์ และเสริ์มสร้์างควัามสัมพันธ์ิร์ะหว่ัางคณาจัาร์ย์์ นิสิตเก่า นิสิตปัีจัจุับััน และผู้้้ใฝ่่ร้้์

ที่างการ์บัริ์หาร์การ์ศึกษ์า การ์อุดมศึกษ์า และนิเที่ศการ์ศึกษ์า อย่์างสมำ�าเสมอ



8

 ภาควัิช่าหลักส้ตร์และการ์สอน จััดโคร์งการ์สานสัมพันธิ์ คณาจัาร์ย์์ปีัจัจัุบััน คณาจัาร์ย์์อาวัุโส และที่ำาบัุญ

เล่�ย์งพร์ะในวัันขึ�นปีีใหม่ ปีร์ะจัำาปีี 2563 เพ่�อเปี็นการ์สร์้างขวััญกำาลังใจั เสร์ิมสร์้างควัามสัมพันธิ์อันด่ร์ะหวั่าง

คณาจัาร์ย์์ปีัจัจัุบััน คณาจัาร์ย์์อาวัุโส และเจั้าหน้าที่่�ขอฃภาควัิช่า อ่กที่ั�งเปี็นการ์ส่บัสานปีร์ะเพณ่อันด่งาน 

ในการ์น่�คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิร์ิเดช่ สุช่่วัะ) และร์องคณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.สุมาล่ ช่ิโนกุล) และ 

คณาจัาร์ย์์ภาควิัช่าร่์วัมงานเป็ีนจัำานวันมาก

โครีงการีสานัสัมพัันัธิ์ คณาจุารีย์ปัจุจุุบันั คณาจุารีย์อาวิุโส
และทำาบุญเลี�ยงพัรีะในัวิันัข้ึ�นัปีใหม่ ปรีะจุำาปี 2563
โดีย ภาควิิชาหลักส้ตรีและการีสอนั 
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 ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิร์ิเดช่ สุช่่วัะ คณบัด่ ให้การ์ต้อนร์ับัผู้้้จััดการ์แผู้นส่งเสร์ิมการ์ตลาดศ้นย์์การ์ค้า

สามย์่านมิตร์ที่าวัน์ ในโอกาสมอบัของท่ี่�ร์ะลึกในวัันตรุ์ษ์จ่ัน ปีร์ะจัำาปีี 2563 ณ ห้องรั์บัร์อง ชั่�น 6 อาคาร์พร์ะมิ�งขวััญฯ 

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ

คณบดีี (รีองศาสตรีาจุารีย์ ดีรี.ศิรีิเดีช ชุวิีวิะ)
ต�อนัรีับผู้้�จุัดีการีแผู้นัส่งเสรีิมการีตลาดีศ้นัย์การีค�าสามย่านัมิตรีทาวินั์

ในัโอกาสมอบข้องที�รีะลึกในัวิันัตรีุษจุีนั ปรีะจุำาปี 2563



10

 ฝ่่าย์บัริ์หาร์ คณะครุ์ศาสตร์์ จััดโคร์งการ์สัมมนาบุัคลากร์สาย์ปีฏิิบััติการ์ คณะครุ์ศาสตร์์ ปีร์ะจัำาปีี 2563 

เร่์�อง “ร่วิมสร้าง ร่วิมคิด สัมฤที่ธิ�นวัิตกรรม” ในวัันท่ี่� 20-22 มกร์าคม 2563 ณ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ 

และโร์งแร์มแคนที่าร่์ เบัย์์ จัังหวััดร์ะย์อง โดย์ม่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ เป็ีนปีร์ะธิานเปิีดงาน กิจักร์ร์ม 

ในงานได้จััดฟัังบัร์ร์ย์าย์พิเศษ์เร่์�อง “อ้อ้กแบบงาน อ้อ้กแบบชีวิิต” โดย์นักพ้ดสร้์างแร์งบัันดาลใจั อาจัาร์ย์วิ์ัโร์จัน์ 

โสวััณณะ เพ่�อให้บุัคลากร์ได้ม่การ์วัางแผู้น ม่กำาลังใจัในการ์ที่ำางาน และปีฏิิสัมพันธ์ิร์ะหว่ัางเพ่�อนร่์วัมงานและหน่วัย์

งานต่างๆ ภาย์ในคณะ อ่กทัี่�งบุัคลากร์ได้ที่ร์าบัถึึงแนวัที่างในการ์บัริ์หาร์งานของผู้้้บัริ์หาร์ และได้ร์ะดมควัามคิดของ

หน่วัย์งานนำาเสนอผู้้้บัริ์หาร์เพ่�อพัฒนางานในส่วันงานของตนเองท่ี่�ต้องการ์แก้ไขและที่ำาให้ด่ย์ิ�งขึ�น 

 นอกจัากน่�ย์ังได้ม่กิจักร์ร์มรั์บัน้องใหม่สำาหรั์บับุัคลากร์ท่ี่�พึ�งเข้ามาปีฏิิบััติงานในคณะครุ์ศาสตร์์ ที่ำาควัามร้้์จััก

กับัผู้้้บัริ์หาร์และเพ่�อนร่์วัมงาน ในวัันสุดท้ี่าย์ได้เข้าศึกษ์าด้งานศ้นย์์อนุรั์กษ์์พันธ์ุิเต่าที่ะเล และร่์วัมกันปีล่อย์เต่าที่ะเล 

ณ กองทัี่พเร่์อ จัังหวััดช่ลบุัร่์ ขอบัพร์ะคุณภาพ

โครีงการีสัมมนัาบุคลากรีสายปฏิิบัติการี คณะครุีศาสตร์ี ปรีะจุำาปี 2563 

เร่ี�อง “ร่ีวิมสรี�าง ร่ีวิมคิดี สัมฤทธิิ�นัวัิตกรีรีม”
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 วัันท่ี่� 23 มกร์าคม 2563 ณ ห้องรั์บัร์องชั่�น 6 อาคาร์พร์ะมิ�งขวััญฯ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์์ 

ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ คณบัด่ ให้การ์ต้อนรั์บัตัวัแที่นคณะผู้้้จััดงานจัากสมาคมเวิัลด์ไดแด็ก (WORLDDIDAC Association) 

ในโอกาสเข้าหาร์่อร์าย์ละเอ่ย์ดการ์จััดงานนิที่ร์ร์ศการ์ส่�อการ์สอนใหม่นานาช่าติเพ่�อการ์ศึกษ์าช่ั�นนำาของเอเช่่ย์ 

ซึึ่�งจัะจััดแสดงร์ะหว่ัางวัันท่ี่� 20-22 ตุลาคม 2563 ณ ศ้นย์์นิที่ร์ร์ศการ์และการ์ปีร์ะชุ่มไบัเที่ค บัางนา

คณบดีี (รีองศาสตรีาจุารีย์ ดีรี.ศิรีิเดีช ชุวิีวิะ) ต�อนัรีับตัวิแทนัคณะผู้้�จุัดีงานั
จุากสมาคมเวิิลดี์ไดีแดี็ก (WORLDDIDAC Association)
ในัโอกาสเข้�าหารี่อรีายละเอียดีการีจุัดีงานั
นัิทรีรีศการีส่�อการีสอนัใหม่นัานัาชาติเพั่�อการีศึกษาชั�นันัำาข้องเอเชีย 
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 วัันท่ี่� 13 ม.ค. 2563 ณ อาคาร์จัามจุัร่์ 9 คณบัด่ (ร์ศ.ดร์.ศิริ์เดช่ สุช่่วัะ) 

มอบัภาพวัาดส่นำ�า “อาคาร์จัามจุัร่์ 9” แด่ ผู้ศ.ดร์.ว่ัร์ะพันธ์ิ รั์งส่วิัจิัตร์ปีร์ะภา 

ปีร์ะธิานกร์ร์มการ์สหกร์ณ์สหกร์ณ์ออมที่ร์ัพย์์จัุฬาฯ ในโอกาสวัันคร์บัร์อบั 

59 ปีี สหกร์ณ์ออมที่ร์ัพย์์จัุฬาลงกร์ณ์ ฯ โดย์ภาพวัาดเปี็นผู้ลงานของ

นางสาวัอณิช่า กาญจันวั ัฒน ์ น ิส ิตช่ ั �นปี ีที่ ่ �  3 สาขาวั ิช่าศ ิลปีศ ึกษ์า 

ภาควิัช่าศิลปีะ ดนตร่์และนาฏิศิลป์ีศึกษ์า คณะครุ์ศาสตร์์

 แร์งบัันดาลใจัการ์วัาดภาพน่� : นางสาวัอณิช่า กาญจันวััฒน์ กล่าวัว่ัา 

อาคาร์จัามจัุร์่ 9 หากมองจัากมุมในภาพจัะเห็นวั่าเปี็นสถึาปีัตย์กร์ร์มที่่�ม่

ร์้ปีที่ร์งโค้ง เม่�อโดนแสงอาที่ิตย์์ย์ามเย์็นแสงจัะสะที่้อนกร์ะที่บัตัวักร์ะจัก

และอาคาร์ แสดงให้เห็นถึึงการ์ออกแบับัท่ี่�ม่ควัามโดดเด่น สวัย์งาม

คณบดีีมอบภาพัผู้ลงานัข้องนิัสิตคณะครุีศาสตร์ี
เพ่ั�อแสดีงควิามยินัดีีในัโอกาสวัินัครีบรีอบสถึาปนัาฯ ข้องหน่ัวิยงานัต่าง ๆ


