
ฉบัับัท่ี่� 4/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 10 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ.2563

 ปร์ะชาคมคร์ุศาสตร์์ ขอแสดงควัามยิินด่กุับั นายิสุชาติ อิ�มสำาร์าญ นิสิตชั�นปีที่่� 5 สาขาวัิชาศิลปศึกุษา 

ภาควิัชาศิลปะ ดนตร่์ และนาฏศิลป์ศึกุษา ในโอกุาสท่ี่�ได้รั์บัร์างวััลเหร่์ยิญที่อง ร์องชนะเลิศอันดับั 1 จัากุกุาร์ปร์ะกุวัด 

นวััตกุร์ร์ม Thaiand New Gen Inventors Awards ร์ะดับัอุดมศึกุษา กุลุ�มกุาร์ที่�องเท่ี่�ยิวั จััดโดยิ สำานักุงาน 

คณะกุร์ร์มกุาร์วิัจััยิแห�งชาติ (วัช.) ผลงานท่ี่�ได้รั์บัร์างวััล เป็นงานนวััตกุร์ร์มท่ี่�ผสานเอาทัี่กุษะที่างด้านหัตถกุร์ร์ม 

ที่่�นำาเสนอผ�าน เที่คโนโลยิ่สมัยิใหม� ในร์ูปแบับั e-book เพั่�อเผยิแพัร์�ศิลปวััฒนธ์ร์ร์ม จัังหวััดน�าน ซึ่ึ�งเป็นผลผลิต 

จัากุวิัชากุาร์ศึกุษาศิลปะภายิใต้กุาร์นิเที่ศ ปร์ะจัำาปีกุาร์ศึกุษา 2561 โดยิม่ผศ.ดร์.โสมฉายิ บุัญญานันต์ เป็นอาจัาร์ย์ิ 

ท่ี่�ปรึ์กุษาโคร์งกุาร์ 

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยิินดีกัับนิสิต
สาขาวิชาศิลปศึกัษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกัษาที่ี�ได้รับรางวัล



2

 เม่�อวัันจัันที่ร์์ที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2563 เวัลา 10.30 น. ณ ห้อง 523 ชั�น 5 อาคาร์พัร์ะมิ�งขวััญฯ 

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ิ ดร์.ศิริ์เดช สุช่วัะ) เปิดงานและกุล�าวัต้อนรั์บัผู้เข้าร์�วัมฟัังบัร์ร์ยิายิ 

โคร์งกุาร์บัร์ร์ยิายิเชิงปฏิบััติกุาร์ เร์่�อง “Psychology of Music and Choral Composition” โดยิ Debra 

Scroggins, Composer จัากุ USA เป็นวัิที่ยิากุร์ จััดโดยิสาขาวัิชาดนตร์่ศึกุษาร์�วัมกุับัภาร์กุิจัวัิร์ัชกุิจั กุลุ�มภาร์กุิจั  

บัร์ิกุาร์กุาร์ศึกุษาร์ะดับับััณฑิิตศึกุษาและวัิร์ัชกุิจั ฝ่่ายิวัิชากุาร์ คณะคร์ุศาสตร์์

โครงกัารบรรยิายิเชิงปฏิบัติกัาร
เร่�อง “Psychology of Music and Choral Composition”
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 เม่�อวัันอาทิี่ตย์ิท่ี่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ Blu-o Rhythm & Bowl ชั�น 5 สยิามพัาร์ากุอน สมาคมผู้ปกุคร์อง 

และคร์ูโร์งเร์่ยินสาธ์ิตจัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยิาลัยิ ร์�วัมกุับัโร์งเร์่ยินสาธ์ิตจัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยิาลัยิ จััดงาน 

“Charity Bowling 2020” โดยิม่ ร์องศาสตร์าจัาร์ยิ์ ดร์.ศิร์ิเดช สุช่วัะ คณบัด่ เป็นปร์ะธ์านเปิดงาน เพั่�อเป็น

กุาร์สร้์างควัามสัมพัันธ์์ร์ะหวั�างสมาชิกุภายิในคร์อบัครั์วัสาธิ์ตจุัฬาฯ อ่กุทัี่�งหาร์ายิได้เพ่ั�อพััฒนาส่�อกุาร์เร่์ยินกุาร์สอน 

และสมที่บัทีุ่นเพั่�อพััฒนาเสร์ิมสร์้างศักุยิภาพัคณาจัาร์ยิ์โร์งเร์่ยินสาธ์ิตจัุฬาฯ

“Charity Bowling 2020”
โดยิสมาคมผู้้้ปกัครอง และคร้โรงเรียินสาธิิตจุุฬาลงกัรณ์์มหาวิที่ยิาลัยิ

ร่วมกัับโรงเรียินสาธิิตจุุฬาลงกัรณ์์มหาวิที่ยิาลัยิ



4

 เม่�อท่ี่� 3 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2563 ณ ห้องพัร์ะมิ�งขวััญ 2-3 ชั�น 2 อาคาร์พัร์ะมิ�งขวััญฯ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ 

คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ิ ดร์.ศิริ์เดช สุช่วัะ) กุล�าวัต้อนรั์บัผู้เข้าร์�วัมโคร์งกุาร์อบัร์มเชิงปฏิบััติกุาร์ THE COFFEE 

SESSION TALK “TeSLA: E-Assessment” โดยิ Professor Dr. Roumiana Peytcheva-Forsyth จัากุ 

Sofia University, Republic of Bulgaria เป็นวิัที่ยิากุร์ จััดโดยิภาควิัชาเที่คโนโลยิ่และส่�อสาร์กุาร์ศึกุษาร์�วัมกัุบั  

กุลุ�มภาร์กิุจัวิัจััยิและบัริ์กุาร์วิัชากุาร์ คณะครุ์ศาสตร์์

 ที่ั�งน่� Dr. Roumiana Peytcheva-Forsyth ได้กุล�าวัถึงร์ะบับักุาร์ปร์ะเมินผลที่างอิเล็กุที่ร์อนิกุส์ 

“ร์ะบับั TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment)” เป็นโคร์งกุาร์ท่ี่�ได้รั์บัทุี่นจัากุคณะกุร์ร์มาธิ์กุาร์ยิุโร์ป  

ปร์ะกุอบัด้วัยิพัันธ์มิตร์จัากุสถาบัันอุดมศึกุษา ศูนย์ิกุาร์วิัจััยิ บัริ์ษัที่ที่างเที่คโนโลย่ิ และหน�วัยิงานท่ี่�ม่คุณภาพั ร์วัมตัวักัุน

เพ่ั�อพััฒนาร์ะบับักุาร์ปร์ะเมินในสภาพัแวัดล้อมกุาร์เร่์ยินรู้์ออนไลน์ (Online Learning) และผสมผสาน (Blended 

Learning) เพ่ั�อลดข้อจัำากัุดของเวัลาและพ่ั�นท่ี่�ที่างกุายิภาพัในกุาร์สอนและกุาร์เร่์ยินรู้์

โครงกัารอบรมเชิงปฏิบัติกัาร
เร่�อง THE COFFEE SESSION TALK “TeSLA: E-Assessment” 
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 TeSLA เป็นร์ะบับักุาร์ปร์ะเมินผลที่างอิเล็กุที่ร์อนิกุส์ ท่ี่�ผู้เร่์ยินจัะต้องยิน่ยิันตัวัตน ที่ำาแบับัที่ดสอบัออนไลน์ 

โดยิร์ะบับัจัะตร์วัจัสอบักุาร์ทีุ่จัร์ิตของผู้เร์่ยินด้วัยิกุาร์ตร์วัจัดูใบัหน้า กุาร์จัดจัำาเส่ยิงและกุาร์ป้องกุันกุาร์แอบัอ้าง 

(Face and Voice Recognition, and Anti-spoofing) กุาร์คัดลอกุผลงานและกุาร์ตร์วัจัสอบัผลงาน (Plagiarism, 

and Authorship Validation) รู์ปแบับักุาร์กุดแป้นพิัมพ์ั (Keystroke Patterns) ผู้บัร์ร์ยิายิยิังกุล�าวัด้วัยิวั�าร์ะบับั 

TeSLA เป็นร์ะบับัท่ี่�เปิดกุว้ัางสำาหรั์บัผู้เร่์ยินทัี่�วัไป และผู้เร่์ยินท่ี่�ม่ควัามพิักุาร์ที่างร์�างกุายิหร่์อจิัตใจั และควัามแตกุต�าง 

ที่างวััฒนธ์ร์ร์ม
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 สาขาวัิชากุาร์สอนสังคมศึกุษา คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยิาลัยิ ยิินด่ต้อนร์ับั Ms.Elspeth 

Grant คุณครู์สังคมศึกุษาจัากุ Golden Grove High School, South Australia ผู้ได้รั์บัร์างวััล Australians Striving 

for Excellence มาเย่ิอนและขอข้อมูลวิัจััยิเกุ่�ยิวักัุบักุาร์จััดหลักุสูตร์และกุาร์เร่์ยินกุาร์สอนสังคมศึกุษาของปร์ะเที่ศไที่ยิ 

คร์ู Elspeth ได้ร์ับัร์างวััล Australians Striving for Excellence ในฐานะผู้ม่ผลงานกุาร์สอนด่เด�น และได้ร์ับั 

กุาร์สนับัสนุน ทุี่น Churchill ให้ได้ม่โอกุาสเดินที่างไปศึกุษาวิัจััยิในหัวัข้อที่่�สนใจัในต�างปร์ะเที่ศ ซึ่ึ�ง คร์ู Elspeth  

เล่อกุศึกุษาเร่์�องกุาร์ศึกุษาเปร่์ยิบัเท่ี่ยิบักุาร์พััฒนาหลักุสูตร์และกุาร์จััดกุาร์เร่์ยินรู้์สังคมศึกุษา เน้นสาร์ะปร์ะวััติศาสตร์์ 

ของสหร์ัฐอเมร์ิกุา เวัลส์/สกุอตแลนด์ สเปน และปร์ะเที่ศไที่ยิ

สาขาวิชากัารสอนสังคมศึกัษา คณ์ะครุศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มหาวิที่ยิาลัยิ 
ยิินดีต้อนรับ Ms.Elspeth Grant คุณ์คร้สังคมศึกัษาจุากั Golden 
Grove High School, South Australia
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 เม่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2563 .คณะที่ำางานฝ่่ายิจััดกุาร์ทีุ่นกุาร์ศึกุษา จััดโคร์งกุาร์เยิ่�ยิมเยิ่ยินนักุเร์่ยินทีุ่น

พัร์ะร์าชที่านโคร์งกุาร์พัร์ะร์าชที่านควัามช�วัยิเหล่อแกุ�ร์าชอาณาจัักุร์กุัมพัูชาฯ ร์ะหวั�างวัันที่่� 27 มกุร์าคม – 28 

กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ สถาบัันท่ี่�ม่นักุเร่์ยินทุี่นพัร์ะร์าชที่านฯ กุำาลังศึกุษาอยิู� จัำานวันทัี่�งสิ�น 38 สถาบัันทัี่�วัปร์ะเที่ศ

 โดยิคณะคร์ุศาสตร์์เป็นหนึ�งในสถาบัันที่่�ม่นักุเร์่ยินทีุ่นพัร์ะร์าชที่านฯ ศึกุษาอยิู� ในกุาร์น่�คณะที่ำางานฯ 

ได้เข้าเยิ่�ยิมเยิ่ยินรั์บัฟัังปัญหาท่ี่�คณะครุ์ศาสตร์์ โดยิม่ ผู้ช�วัยิคณบัด่ (ผู้ช�วัยิศาสตร์าจัาร์ย์ิ ดร์.สุวิัธิ์ดา จัรุ์งเกุ่ยิร์ติกุุล) 

และผู้อำานวัยิกุาร์ฝ่่ายิวิัชากุาร์ (นางสุมามาลย์ิ รั์ตนอักุษร์ศิลป์) ให้กุาร์ต้อนรั์บั ณ ห้อง 704 ชั�น 7 อาคาร์พัร์ะมิ�งขวััญฯ 

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ
ขอขอบคุุณข้อมููลโดย ผูู้้อำ�นวยก�รฝ่่�ยวิช�ก�ร

โครงกัารเยิี�ยิมเยิียินนักัเรียินทีุ่น
พระราชที่านโครงกัารพระราชที่านความช่วยิเหล่อแกั่ราชอาณ์าจุักัรกััมพ้ชาฯ



8

 เพั่�อเป็นกุาร์สร์้างขวััญและกุำาลังใจัแกุ�นักุกุ่ฬา กุ�อนกุาร์แข�งขันฟัุตบัอลปร์ะเพัณ่จัุฬาฯ – ธ์ร์ร์มศาสตร์์ 

คร์ั�งที่่� 74 ที่่�จัะเร์ิ�มขึ�นในวัันที่่� 8 กุ.พั.2563 คณะคร์ุศาสตร์์ ร์�วัมกุับัคณะวัิที่ยิาศาสตร์์กุาร์กุ่ฬา จัึงจััดพัิธ์่มอบัเหร์่

ยิญกุษาปณ์ที่่�ร์ะลึกุ 100 ปี จัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยิาลัยิ และพัร์ะพัฤหัสบัด่ ในกุาร์น่� คณบัด่คณะคร์ุศาสตร์์ 

(ร์ศ.ดร์. ศิริ์เดช สุช่วัะ) และคณบัด่คณะวิัที่ยิาศาสตร์์กุาร์กุ่ฬา (ผศ.ดร์.สิที่ธ์า พังษ์พิับูัลยิ์) ได้ให้โอวัาที่และมอบัของ

ที่่�ร์ะลึกุดังกุล�าวัแกุ�นักุกุ่ฬา ที่ั�งน่�ยิังได้ร์ับัเกุ่ยิร์ติจัากุร์องอธ์ิกุาร์บัด่ กุำากุับัดูแลด้านกุาร์พััฒนานิสิต และนิสิตเกุ�า 

สัมพัันธ์์ (ผศ.ดร์.ชัยิพัร์ ภู�ปร์ะเสร์ิฐ) มาร์�วัมให้กุำาลังใจัแกุ�ที่ัพันักุกุ่ฬาในคร์ั�งน่�ด้วัยิ

คณ์บดีคณ์ะครุศาสตร์ และคณ์บดีคณ์ะวิที่ยิาศาสตร์กัารกัีฬา
ได้ให้โอวาที่และมอบของที่ี�ระลึกัดังกัล่าวแกั่
“นักักีัฬาฟุุตบอลประเพณี์จุุฬาฯ – ธิรรมศาสตร์ ครั�งทีี่� 74” 
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 ซึ่ึ�งที่ั�ง 3 ที่�านฝ่ากุข้อคิดแกุ�นักุกุ่ฬาค่อ กุาร์ม่นำ�าใจั กุาร์เป็นตัวัอยิ�างในกุาร์ดูแลสุขภาพั และควัามเป็น 

ตัวัแที่นของคนจุัฬาฯ ท่ี่�มุ�งมั�นในกุาร์ที่ำาหน้าท่ี่�อยิ�างสมศักุดิ�ศร่์ ตามแนวัคิด “Make a CHANGE เปล่�ยิน 

ปรั์บัขยัิบัสังคม” เพั่�อสร์้างควัามตร์ะหนักุ และร์�วัมแร์งร์�วัมใจัเป็นอันหนึ�งอันเด่ยิวักุัน แสดงพัลังในกุาร์ขับัเคล่�อ

นกุาร์พััฒนาสังคมและปร์ะเที่ศชาติต�อไป

 หลังจัากุนั�น นายิธ์่ร์เที่พั วัิโนที่ัยิ หร์่อล่ซึ่อ ศิษยิ์เกุ�าคณะคร์ุศาสตร์์ในฐานะตัวัแที่นนักุกุ่ฬาฟัุตบัอล 

กุล�าวัขอบัคุณ ผู้บัร์ิหาร์ คณาจัาร์ยิ์ ผู้จััดงาน และผู้ร์�วัมงานทีุ่กุคนที่่�มาให้กุำาลังใจัที่่มนักุกุ่ฬาทีุ่กุคนในวัันน่� และ

ให้สัญญาวั�าจัะที่ำาหน้าที่่�อยิ�างเต็มที่่�ในงานฟัุตบัอลปร์ะเพัณ่คร์ั�งที่่� 74 เพั่�อศักุดิ�ศร์่ขาวัจัุฬาฯ ทีุ่กุคน
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 วัันท่ี่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องพัร์ะมิ�งขวััญ 2-3 คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยิาลัยิ ร์องคณบัด่ 

(ผู้ช�วัยิศาสตร์าจัาร์ยิ์.ดร์.ยิศวั่ร์์ สายิฟั้า) ได้ให้กุาร์ต้อนร์ับัคณะนักุเร์่ยินเยิาวัชนแกุนนำาสภานักุเร์่ยินในโคร์งกุาร์ 

“Way for Dreams” ของหน�วัยิเฉพัาะกุิจัสันติสุข จัังหวััดปัตตาน่ และได้ให้เกุ่ยิร์ติบัร์ร์ยิายิถึงปร์ะวััติควัามเป็น

มาของคณะคร์ุศาสตร์์ กุาร์จััดกุาร์เร์่ยินกุาร์สอน แนวัที่างในกุาร์ศึกุษาต�อในอนาคต อ่กุที่ั�งได้เยิ่�ยิมชมศูนยิ์บัร์ร์ณ 

สาร์สนเที่ศกุาร์ศึกุษา ซึึ่�งเป็นสถานท่ี่�ร์วับัร์วัมหนังส่อ ตำาร์า วิัที่ยิานิพันธ์์ ร์วัมถึงพ่ั�นท่ี่� Co working space สำาหรั์บันิสิต 

นำาชมโดยิ นางสาวัโสมนภา ผดุง  โอกุาสน่� ผู้อำานวัยิกุาร์ฝ่่ายิวิัชากุาร์ (นางสุมามาลยิ์ รั์ตนอักุษร์ศิลป์ และหัวัหน้า 

กุลุ�มภาร์กิุจับัริ์กุาร์กุาร์ศึกุษาร์ะดับัปริ์ญญาบััณฑิิต (นายิดิษฐพังศ์ ศิลปร์ะเสริ์ฐ) ร์�วัมให้กุาร์ต้อนรั์บั

รองคณ์บดี (ผู้้้ช่วยิศาสตราจุารยิ์.ดร.ยิศวีร์ สายิฟุ้า) 
ให้กัารต้อนรับคณ์ะนักัเรียิน เยิาวชนแกันนำาสภานักัเรียินในโครงกัาร
“Way for Dreams” ของหน่วยิเฉพาะกัิจุสันติสุข จุังหวัดปัตตานี
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 เม่�อวัันท่ี่� 8 กุ.พั.2563 คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ยิ์ ดร์.ศิริ์เดช สุช่วัะ) ร์องคณบัด่ (ผู้ช�วัยิศาสตร์าจัาร์ย์ิ 

ดร์.อุบัลวัร์ร์ณ หงษ์วิัที่ยิากุร์) ปร์ะธ์านสาขาวิัชาสุขศึกุษาและพัลศึกุษา (ผู้ช�วัยิศาสตร์าจัาร์ย์ิ ดร์.สุธ์นะ ติงศภัทิี่ย์ิ) 

และปร์ะชาคมครุ์ศาสตร์์ ขอร์�วัมแสดงควัามยิินด่กัุบันักุกุ่ฬาฟุัตบัอลจัากุกุาร์แข�งขันฟุัตบัอลปร์ะเพัณ่จุัฬาฯ–ธ์ร์ร์มศาสตร์์ 

ครั์�งท่ี่� 74 ตามแนวัคิด “Make a CHANGE เปล่�ยิน ปรั์บัขยิับัสังคม” โดยิม่ผลกุาร์แข�งขัน ทีีมจากจุฬา ฯ เอาชนะ 

ทีีมจากธรรมศาสตร์ไป 2 -1   ซึึ่�งม่นิสิตเกุ�าและนิสิตปัจัจุับััน สาขาวิัชาสุขศึกุษาแลพัลศึกุษา คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬา ฯ 

เข้าร์�วัมแข�งขันด้วัยิ

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยิินดีกัับ
นักักีัฬาฟุุตบอลฟุุตบอลประเพณี์จุุฬาฯ–ธิรรมศาสตร์ ครั�งทีี่� 74 


