
ฉบับที่ 5/2560  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ประธานชมรมอาจารย์ คณะครุศาสตร์

ด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรุภ ี  รุโจปการ ได้ครบวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งประธานชมรมอาจารย์ ซึ่งมีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2557 

ถงึวนัที ่28 ตุลาคม 2559  ดงันัน้ เพ่ือให้การด�าเนนิการ

ของชมรมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารชมรม

อาจารย์คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2540 จึงก�าหนดให้มีการ

เลือกตั้งประธานชมรมอาจารย์ คณะครุศาสตร์ 

โดยจะรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  

ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ณ งานบริหารทั่วไป 

ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย และก�าหนด

เลือกตั้ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 

08.30-12.00 น.  ณ ห้องชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์ 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านและคณาจารย์

ภาควิชา/หน่วยงานที่สนใจเข้ารับการสมัครเลือกตั้งดัง

กล่าว โดยสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป 

ชั้น 6  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  
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 เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

พร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Good English@EDULib โดยมีรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) และผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) 

ร่วมแสดงความยินดี  โดยโครงการฯ นี้  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559 เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

กิจกรรมการฝึกภาษาจากโปรแกรมมัลติมีเดียออนไลน์, กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

และกิจกรรมการให้บริการหนังสือและสื่อฝึกภาษาอังกฤษมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 204 คน 
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ประชาคมครุศาสตร์ ขอแนะน�าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ดังนี้

อาจารย์ ดร.สืบสกุล  นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ต�าแหน่ง : อาจารย์

สังกัด :   ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คติในการท�างาน :  มองสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง

     ให้ดีขึ้นทุกๆ วัน

นางสาวมุกทราย  บวรนิธิกุล
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด :  งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คติในการท�างาน :  ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด

นางสาวพันธิตรา  คูวัฒนสุชาติ
ต�าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการศึกษา

สังกัด :   งานหลักสูตรและการสอน

วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คติในการท�างาน :  ท�าสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
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การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คว้าชัยชนะพร้อมกับความภาคภูมิใจที่ได้รับเหรียญ

รางวัลมากที่สุดในระดับประถมศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41   “นนทรีเกมส์” รวมทั้งหมด 119 

เหรียญรางวัล ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายประถม สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ 33 เหรียญ

ทอง 53 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง อีกทั้ง 7 โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น 3 โล่รางวัลคะแนนรวม จากการแข่งขันกีฬาว่ายน�้าทุกรุ่น

อายุในระดับประถมศึกษา และนักกีฬาฟุตบอลได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา

 ชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักกีฬาที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ของพวกเรา

ชาวสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมทุกคน เราได้เห็นพลังแห่งความสามัคคี ความตั้งใจ ความพยายาม และความอดทน  อันเกิดจากการ

ช่วยเหลือเติมเต็มกันและกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกซ้อมกีฬาที่มีการวางแผนฝึกซ้อมตลอดปี  ซ่ึงในช่วงวันหยุดปีใหม่ 

บางชนิดกีฬาก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อม เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือท�าทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงที่ดี

ของโรงเรียน และในการเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาครั้งนี้
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 รางวัลที่ได้รับในปีนี้มีจ�านวนเหรียญมากพอที่จะท�าให้เราภาคภูมิใจ และมีความสุข แต่เหนืออื่นสิ่งใดที่เราได้รับจาก

การแข่งขันครั้งนี้ คือ การได้เห็นมิตรภาพ ความร่วมแรงร่วมใจ และการให้อภัยกันระหว่างสถาบันทั้งนอกและในสนาม ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ทุกคนยึดถือและให้ความส�าคัญสูงสุด สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่เน้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาบัน รศ.สุพร  ชัยเดชสุริยะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนฯ ยังได้ฝากขอบคุณไปถึงผู้ปกครองนักกีฬา  ทุกคนที่ช่วยเหลือ สมัครสมาน

สามัคคีกัน สนับสนุนทุกอย่าง เพื่อให้ทีมกีฬาของโรงเรียนเรามีความเข้มแข็ง สามารถไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ ยกระดับให้มี

มาตรฐาน และนักเรียนสามารถต่อยอดตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ในอนาคต

ทั้งนี ้ “กีฬาสาธิตสามัคคี” ถือเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียน

รายการหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงและจัดสืบเนื่องมา

ยาวนานในทุกปีจนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 41 แล้ว  ที่เหล่าเด็กๆ 

และเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายพันคน 

จากท่ัวประเทศจะเดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังแห่ง

ความสามคัคแีละความสามารถ เพือ่พฒันาทกัษะทางการกฬีา 

เก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิตและร่วมแรงร่วมใจกันแสดงพลัง

ของความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลัก

ของการจัดการแข่งขัน คือ เชื่อมความสัมพันธ์และสานความ

สามัคคีในหมู่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ  รวม 21 สถาบัน โดยในปีต่อไป โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน ศนูย์วจิยั

และพฒันาการศกึษา ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั

กฬีาสาธติสามคัค ีครัง้ที ่42 โดยใช้ช่ือว่า “อนิทนลิเกมส์” ซึง่จะ

จดัการแข่งขนัช่วงวนัที ่18 - 24 ธนัวาคม ปี 2560
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เด็กหญิงสาริศา พจนาลัย  ชั้น ป.4/2

รางวัลนักกีฬาดีเด่น กอล์ฟ คลาส E  

(อายุระหว่าง 8-9 ปี หญิง)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สรุปรายช่ือนักกีฬาที่ได้รางวัลนักกีฬาดีเด่น

และโล่ชนะเลิศคะแนนรวม 
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” 6-12 มกราคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กีฬากอล์ฟ

เด็กชายกิตติภัค เอกมณีนิล  ชั้น ป.5/4

รางวัลนักกีฬาดีเด่น กอล์ฟ คลาส D 

(อายุระหว่าง 10-11 ปี ชาย)
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กีฬาเทนนิส

เด็กหญิงมาหยา บุญญาอรุณเนตร  ชั้น ป.4/4

รางวัลนักกีฬาดีเด่น เทนนิส

ระดับประถมศึกษา หญิง

กีฬาแบดมินตัน

เด็กชายเจษฎากร เลิศวิริยจิตต์  ชั้น ป.6/2

รางวัลนักกีฬาดีเด่น แบดมินตัน

ระดับประถมศึกษา ชาย
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เด็กหญิงปริณ จุลนวล  ชั้น ป.4/3
รางวัลนักกีฬาดีเด่น ว่ายน�้า
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง

กีฬาว่ายน�้า

เด็กชายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์ ชั้น ป.5/4
รางวัลนักกีฬาดีเด่น ว่ายน�้า

รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ชาย

-    โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมว่ายน�้า รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง
-    โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมว่ายน�้า รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย
-    โล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมว่ายน�้า รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ชาย

กีฬาแบดมินตัน

เด็กชายชัยนันท์ จีระศิริ  ชั้น ป.4/5
รางวัลนักกีฬาดีเด่น หมากกระดาน

ประเภทหมากล้อม ระดับประถมศึกษา
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กีฬาฟุตบอล

รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา
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กิจกรรม วันครู
“สอนให้ท�า น�าให้รู้ ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม

วนัครู “สอนให้ท�า น�าให้รู ้ตามรอยครแูห่งแผ่นดนิ” เพือ่ร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช

พระผู้ซึ่งเป็นครูแห่งแผ่นดิน และเพื่อธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ     

เพือ่บชูาพระคุณครท่ีูได้อบรมสัง่สอนประสทิธปิระสาทสรรพวชิาให้ศิษย์เสมอมา เชิดชเูกยีรตคิรอูาจารย์               

ให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ
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 ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “ครู” ที่สั่งสอนคน

ไทยมาโดยตลอด  ความเป็นครูของพระองค์ คือ “ทรงท�าให้ดู” พระองค์จะทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดู และ

ทรงจูงใจให้นักเรียนมาสนใจ แต่ไม่เคยทรงสั่งหรือบังคับให้ท�า จะทรงสอนอย่างละเอียดให้เข้าใจในทุกแง่มุม 

และที่ส�าคัญจะทรงเน้นย�้าเสมอว่า การสอนควร ยึดรากฐานเดิมของสังคมไทยไว้ ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศ

มากเกินไป แต่อาจน�าหลักการมาเปรียบเทียบปรับปรุงได้  เพราะมิเช่นนั้นจะท�าให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง 

ครู เป ็นผู ้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการหล่อหลอม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

ซึ่ งต ้องเติบโตเป ็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในฐานะขอคน

เป็นครู จึงต้องท�าหน้าที่เป็นผู้สร้างคนให้เป็น

คนดี มีความรู้ความสามารถของสังคม ซึ่งผู้เป็น

ครูจ�าเป็นต้องมีท้ังความรู ้และความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ  มีความอดทน 

และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนท่ัวไป 

ครูจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม   
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 สภาปัญญาสมาพันธ์ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนาจะจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจ�าปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative     

Solutions for Sustainnable Economic, Political and Social Development” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

ณ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานดังกล่าว สามารถส่งแบบ

ตอบรบัได้ทางอเีมล์ icnbad@gmail.com โทรสาร 02-382-1565 หรือสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่ คณุชนกฤดี พรหมทอง 

โทร. 085-955-0888  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จะจัดงาน 

“มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560” (Regional Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ.2560                 

ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิดหลัก 

“CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://rre2017.nu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ ส�านักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ โทร. 05596 8651 โทรสาร 0 5590 8633 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ  

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้จ่าย

ในการอบรม)  จงึขอเชญิคณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวิจยั และผูส้นใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดงักล่าว ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี   

www.arda.or.th และสามารถส�ารองทีน่ัง่ได้ที ่คุณอนงค์ จันด�า โทรศพัท์ 0-2579-7435 ต่อ 3614 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610 

อเีมล์ training.arda@gmail.com ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จะจัดสัมมนาพิเศษหลักสูตร “การเขียนและการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ

ก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย” เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 

ณ ห้องสุรกิจ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท) จึงขอเชิญคณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถส�ารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0-2989-4365 หรือ 

081- 7216540 (รับจ�านวนจ�ากัดไม่เกิน 20 ท่าน)


