
ฉบับที่ 3/2561  วันอังคารที่ 16 มกราคม  พ.ศ.2561

สิบหก มกราคม ศิษย์ก้มเศียร

“วันครู”เวียน น�าศิษย์พร้อม น้อมจิตตั้ง

ร�าลึกใน พระคุณครู อยู่จีรัง

ค�าสอนสั่ง ยังก้องหู รู้ทั่วกัน

“ถามใจเถิด เราเกิด มาท�าไม ?”

“เกิดมาเอา หรือมาให้” ตอบได้มั่น

“เกิดมาให้” ย่อมได้บุญ คุณอนันต์

ให้ความรัก แบ่งปัน สรรค์โลกา

ให้ความรู้ คือครู ผู้ยิ่งใหญ่

ให้จิตใจ ความคิดดี ย่อมมีค่า

ให้สติ ไม่เตลิด เกิดปัญญา

ให้เวลา อบรม บ่มศีลธรรม

ให้เกิดมา “เป็นครู” ผู้สร้างชาติ

ให้สามารถ ฉุดศิษย์ให้ ไม่ตกต�่า

ให้ใส่ใจ เปลี่ยนปรับ พฤติกรรม

ให้ศิษย์ย�้า ให้“เก่งดี มีสุข” เอย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงานวันครู ประจ�าปี 2561

ประพันธ์โดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กราบบูชาศรัทธาครูผู้สร้างสรรค์
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 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุขอาชวอ�ารุง   

คณะครุศาสตร์จัดงานวันครู ประจ�าปี 2561 กิจกรรมประกอบด้วย

พิธีสงฆ์

โดยมี คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

และมีผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์เกษียณ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี
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รองคณบดี (ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) กล่าวรายงาน

คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิด

ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส (ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข)

อ่านคาฉันท์บูชาบูรพาจารย์ 
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นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ (รศ. รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์) 

นายกมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) และผู้แทนคณาจารย์อาวุโส (รศ.ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์) 

วางพานพุ่มดอกไม้คารวะภาพศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
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พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส ประจ�าปี 2561 

คณบดีมอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์อาวุโส ประจ�าปี 2561 จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ตั้งปณิธานสุข 3) อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส 

4) อาจารย์เพียงตา กิจหิรัญวงศ์  5) อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ

6) อาจารย์แสงทิวา ไชยยศ    7) อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์
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พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561 

คณบดีมอบของโล่แด่คณาจารย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561 จ�านวน 3 ท่าน คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์, อาจารย์เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
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พิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ประจ�าปี 2561 

คณบดีมอบโล่แด่นิสิตดีเด่น ประจ�าปี 2561 จ�านวน 3 ท่าน คือ

นางสาวปทุมมา บ�าเพ็ญทาน, นายสกล ตั้งเก้าสกุล

และนางสาวนงนภัส พัฒน์แช่ม
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คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

มอบรางวัลการประกวดแต่งค�าประพันธ์และค�าขวัญเนื่องในโอกาสวันครู

หัวข้อ “ครูผู้สร้าง”
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การบรรยายหัวข้อทางวิชาการ

เรื่อง “ครูผู้สร้างครู คือ ครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

มอบขอลที่ระลึกแด่พิธีกรในงาน 2 ท่าน คือ

อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม และอาจารย์ ชวิน พงษ์ผจญ
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พิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี

ในโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2560 

โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์)
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การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ วช. ประจ�ำปีงบประมำณ 2561 มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างวทิยากรวจิยั

ที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนา

ทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย 

แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

การวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ จ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่)

 2. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 3. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)

 4. โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

 คณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมของ วช. สามารถติดตามรายละเอียดการเข้าอบรม

แต่ละหลักสูตรได้ทาง http://www.nrct.go.th/training.aspx หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. โทร. 02579 4713 ต่อ 835,838

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


