
ฉบัับัท่ี่� 5/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 17 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ.2563

 เม่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2563 คณบัดี่คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยาลัย (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ศิร์ิเดีช สุช่วัะ) พัร์้อมดี้วัย หัวัหน้าภาควัิชาเที่คโนโลย่และส่�อสาร์กุาร์ศึกุษา (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ใจัที่ิพัย์ 

ณ สงขลา) และร์องคณบัดี่ (ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.อร์ุณ่ หงษ์ศิร์ิวััฒน์) ร์่วัมหาร์่อกุับั คุณสินชัย เล็กุวัานิชกุุล 

จัากุ Institute of International Education ในกุาร์จััดีตั�งศ้นย์ที่ดีสอบั TOEFL ITP (Institutional Testing 

Program) ภายใต้กุาร์ดีำาเนินงานของคณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย ซึึ่�งจัะเป็็นกุาร์อำานวัย ควัามสะดีวักุ 

ให้กุับัผู้้้ที่่�ต้องกุาร์ใช้คะแนนสอบัโที่เฟิิลสำาหร์ับักุาร์ศึกุษาต่อหร์่อกุาร์ที่ำางาน ในสถาบัันที่่�ยอมร์ับัที่ั�งในป็ร์ะเที่ศ 

และต่างป็ร์ะเที่ศ

การจััดตัั้�งศููนย์์ทดสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program)
ภาย์ใต้ั้การดำาเนินงานของคณะครุศูาสตั้ร์ จุัฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์



2

 เม่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เวัลา 09.30 น. ณ ห้อง 825 อาคาร์พัร์ะมิ�งขวััญกุาร์ศึกุษาไที่ย คณบัดี่ 

(ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิร์ิเดีช สุช่วัะ) เป็็นป็ร์ะธ์านกุล่าวัเป็ิดีโคร์งกุาร์บัร์ร์ยายสาธ์าร์ณะ (Public Lecture) 

เร่์�อง “การพััฒนาพิัพิัธภััณฑ์์ในฐานะแหล่่งเรียนร้�เพ่ั�อส่่งเส่ริมการเรียนร้�ตล่อดชีีวิิต (Museum Education)” 

จััดีโดีย ภาควัิชากุาร์ศึกุษาตลอดีช่วัิต ซึ่ึ�งเห็นวั่าป็ัจัจัุบัันน่�โลกุของกุาร์เร์่ยนร์้้เป็ล่�ยนไป็ กุาร์สร์้างบัร์ร์ยายกุาศ

ที่่�ดี่ในกุาร์เร์่ยนร์้้ โดียเฉพัาะอย่างยิ�งในแหล่งเร์่ยนร์้้ม่ควัามสำาคัญมากุต่อกุาร์เร์่ยนร์้้และพััฒนาตนเองอย่างต่

อเน่�องตลอดีช่วัิตของผู้้้คน และที่่�สำาคัญ สังคมไที่ยเร์ายังต้องกุาร์คนที่ำางานในดี้านน่�ที่่ �สามาร์ถส่งเสร์ิมกุาร์เร์่

ยนร์้้ตลอดีช่วัิตของผู้้้คนอ่กุมากุ

โครงการบรรย์าย์สาธารณะ (Public Lecture)
เร่�อง “การพััฒนาพิัพิัธภัณฑ์์ในฐานะแหล่งเรีย์นรู้
เพ่ั�อส่งเสริมการเรีย์นรู้ตั้ลอดชีีวิิตั้ (Museum Education)” 
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 เม่�อวัันท่ี่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องอำาไพั สุจัริ์ตกุุล คณะครุ์ศาสตร์์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ 

คณบัด่ี พัร้์อมด้ีวัยคณาจัาร์ย์ภาควิัชาวิัจััยและจิัตวิัที่ยากุาร์ศึกุษา คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ให้กุาร์ต้อนรั์บัผู้้้เข้าศึกุษา 

ด้ีงานจัากุ สาขาวิัชาป็ร์ะเมินผู้ลและวิัจััยกุาร์ศึกุษา มหาวิัที่ยาลัยเช่ยงใหม่ ทัี่�งสิ�น 27 คน ในวัันท่ี่� 11-12 กุุมภาพัันธ์์ 2563 

ซึึ่�งเป็็นส่วันหนึ�งในกิุจักุร์ร์มศึกุษาด้ีงานหน่วัยงานร์ะดัีบัชาติด้ีานกุาร์วิัจััย กุาร์วััดีและป็ร์ะเมินผู้ล เพ่ั�อเป็็นกุาร์เพิั�มพ้ัน 

ควัามร์้้ และป็ร์ะสบักุาร์ณ์ตร์งที่ั�งในที่ฤษฏี่และป็ฏีิบััติในดี้านวัิจััยและป็ร์ะเมินผู้ลกุาร์ศึกุษาที่่�สร์้างและพััฒนาอ

งค์ควัามร้้์ชั�นนำาของป็ร์ะเที่ศ

คณบดี พัร้อมด้วิย์คณาจัารย์์ภาควิิชีาวิิจััย์และจิัตั้วิิทย์าการศึูกษา 
คณะครุศูาสตั้ร์ จุัฬาฯ ให้การต้ั้อนรับผูู้้เข้าศึูกษาดูงาน

จัาก สาขาวิิชีาประเมินผู้ลและวิิจััย์การศึูกษา มหาวิิทย์าลัย์เชีีย์งใหม่ 



4

 เม่�อวัันท่ี่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องอำาไพั สุจัริ์ตกุุล คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ คณบัด่ีคณะครุ์ศาสตร์์ 

(ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) พัร้์อมด้ีวัยผู้้้บัริ์หาร์ ได้ีแกุ่ ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.วิัชัย เสวักุงาม ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.อรุ์ณ่ หงษ์ศิริ์วััฒน์ ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ฤด่ีรั์ตน์ ชุษณะโชติ และผู้้้อำานวัยกุาร์ฝ่่ายวิัชากุาร์ (นางสุมามาลย์ 

รั์ตนอักุษร์ศิลป์็) ให้กุาร์ต้อนรั์บัต้อนรั์บั ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.มาเร่์ยม นิลพัันธ์ุ์ คณบัด่ีและคณะผู้้้บัริ์หาร์ เจ้ัาหน้าท่ี่� 

คณะศึกุษาศาสตร์์ มหาวิัที่ยาลัยศิลป็ากุร์

พิัธีลงนามควิามร่วิมม่อทางวิิชีาการ
ระหว่ิางคณะครุศูาสตั้ร์ จุัฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์ ร่วิมกับ มหาวิิทย์าลัย์ศิูลปากร 

เพ่ื่�อสร้้างและพัื่ฒนาความร่้วมม่อในกิิจกิร้ร้มต่่าง ๆ บนพ่ื่�นฐานความเสมอภาคและกิาร้พ่ื่�งพื่าซ่ึ่�งกัินและกัิน 
ในด้้านวิชากิาร้ กิาร้สอน งานวิจัย กิาร้พัื่ฒนาศัักิยภาพื่นักิศ่ักิษา กิาร้ทำำานุบำารุ้งศิัลปวัฒนธร้ร้ม

กิาร้ปร้ะกัินคุณภาพื่กิาร้ศ่ักิษาท่ำ�ต่อบสนองต่่อเกิณฑ์์คุณภาพื่กิาร้ศ่ักิษาเพ่ื่�อกิาร้ด้ำาเนินกิาร้ท่ำ�เป็นเลิศั (EdPEx)
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 ในโอกุาสลงนามควัามร์่วัมม่อที่างวัิชากุาร์ร์ะหวั่างคณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยาลัย ร์่วัมกุับั 

มหาวิัที่ยาลัยศิลป็ากุร์ เพ่ั�อสร้์างและพััฒนาควัามร่์วัมม่อในกิุจักุร์ร์มต่าง ๆ บันพ่ั�นฐานควัามเสมอภาคและกุาร์พึั�งพัา 

ซึ่ึ�งกุันและกุัน ในดี้านวัิชากุาร์ กุาร์สอน งานวัิจััย กุาร์พััฒนาศักุยภาพันักุศึกุษา กุาร์ที่ำานุบัำาร์ุงศิลป็วััฒนธ์ร์ร์ม 

กุาร์ป็ร์ะกุันคุณภาพักุาร์ศึกุษาท่ี่�ตอบัสนองต่อเกุณฑ์์คุณภาพักุาร์ศึกุษาเพ่ั�อกุาร์ดีำาเนินกุาร์ท่ี่�เป็็นเลิศ (EdPEx) และ

ส่งเสริ์มกิุจักุร์ร์มกุาร์แลกุเป็ล่�ยนเร่์ยนร้้์ในด้ีานต่าง ๆ ร์วัมทัี่�งร่์วัมม่อกัุนเผู้ยแพัร่์และแลกุเป็ล่�ยนข้อม้ลด้ีานกุาร์ผู้ลิต

บััณฑิ์ต กุาร์วิัจััย กุาร์บัริ์กุาร์วิัชากุาร์ และกุาร์บัริ์หาร์จััดีกุาร์ เพ่ั�อใช้เป็็นแหล่งเป็ร่์ยบัเท่ี่ยบัข้อม้ลป็ร์ะกุอบักุาร์จััดีที่ำา

ร์ายงานกุาร์ป็ร์ะเมินตนเองตามเกุณฑ์์ EdPEx ม่กุำาหนดีร์ะยะเวัลาทัี่�งหมดี 4 ปี็ นับัตั�งแต่วัันท่ี่�ลงนาม
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 เม่�อวัันท่ี่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องป็ร์ะชุม 605 คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ 

คณบัด่ี พัร้์อมด้ีวัยคณะกุร์ร์มกุาร์บัริ์หาร์คณะครุ์ศาสตร์์ ร่์วัมแสดีงควัามยินด่ีกัุบันิสิตคณะครุ์ศาสตร์์ และมอบัเหร่์ยญ 

กุษาป็ณ์ท่ี่�ร์ะลึกุ 100 ปี็ จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย  ในโอกุาสเข้าร่์วัมแข่งขันกุ่ฬามหาวิัที่ยาลัย ครั์�งท่ี่� 47 “เดีอะซัึ่นเกุมส์” 

ร์ะหวั่างวัันที่่� 10-19 มกุร์าคม 2563 ณ มหาวัิที่ยาลัยร์ังสิต จัังหวััดีป็ทีุ่มธ์าน่ . โดียม่นิสิตคร์ุศาสตร์์ เข้าร์่วัมแข่งขัน 

ที่ั�งสิ�น 21 ชนิดีกุ่ฬา ร์วัมทัี่�งสิ�น 115 คน นอกุจัากุน่�ยังม่นิสิตครุ์ศาสตร์์ท่ี่�ได้ีรั์บัร์างวััลจัากุกุาร์เข้าร่์วัมแข่งขันกุ่ฬา 

ซ่ึ่เกุมส์ ครั์�งท่ี่� 30 ณ ป็ร์ะเที่ศฟิิลิป็ปิ็นส์ อ่กุ 2 คน ขอบัพัร์ะคุณนิสิต และผู้้้อย้่เบั่�องหลังทีุ่กุที่่านที่่�ม่ส่วันร์่วัมใน      

ควัามสำาเร์็จัและสร์้างช่�อเส่ยงให้กุับัคณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยาลัย และป็ร์ะเที่ศชาติอย่างเต็มกุำาลัง 

ควัามสามาร์ถ คณะคร์ุศาสตร์์หวัังเป็็นอย่างยิ�งวั่าจัะเห็นนิสิตทีุ่กุคนเป็็นที่ัพันักุกุ่ฬาที่่�แข็งแกุร์่งของมหาวัิที่ยาลัย 

และป็ร์ะเที่ศไที่ยในอนาคตอ่กุต่อไป็

ประชีาคมครุศูาสตั้ร์ขอแสดงควิามย์ินดีกับ
นักกีฬามหาวิิทย์าลัย์ ครั�งที� 47 “เดอะซัันเกมส์” 
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 เม่�อวัันที่่� 26 มกุร์าคม 2563 คณาจัาร์ย์ นิสิตบััณฑ์ิตศึกุษาและนิสิตป็ร์ิญญาบััณฑ์ิตสาขามัธ์ยมศึกุษา

วัิที่ยาศาสตร์์ จััดีโคร์งกุาร์ค่ายวิัที่ยาศาสตร์์ ณ โร์งเร่์ยนกุาญจันาภิเษกุ จั.สุพัร์ร์ณบุัร่์ โดียกิุจักุร์ร์มค่ายฯ ป็ร์ะกุอบัด้ีวัย 

กิุจักุร์ร์มพััฒนาทัี่กุษะกุร์ะบัวันกุาร์ที่างวิัที่ยาศาสตร์์ และกิุจักุร์ร์มสะเต็มศึกุษา

 กิุจักุร์ร์มในค่ายวิัที่ยาศาสตร์์เน้นกิุจักุร์ร์มท่ี่�สร้์างสร์ร์ค์ให้นักุเร่์ยนม่กุร์ะบัวันกุาร์คิดีแบับัวิัที่ยาศาสตร์์ เร่์ยนร้้์

วัิที่ยาศาสตร์์ผู้่านกุาร์ที่ดีลองในร์้ป็แบับัที่่�หลากุหลาย ส่งเสร์ิมให้นักุเร์่ยนไดี้พััฒนาควัามคิดีสร์้างสร์ร์ค์ที่ักุษะ 

และกุร์ะบัวันกุาร์ที่างวิัที่ยาศาสตร์์ นอกุจัากุน่�นิสิตท่ี่�จััดีค่ายดัีงกุล่าวัยังได้ีฝึ่กุทัี่กุษะกุาร์สอน กุาร์ที่ำางานเป็็นกุลุ่ม 

และใช้เวัลาว่ัางให้เกิุดีป็ร์ะโยชน์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวโด้ย TA สาขากิาร้ศ่ักิษาวิทำยาศัาสต่ร์้

โครงการค่าย์วิิทย์าศูาสตั้ร์ ณ โรงเรีย์นกาญจันาภิเษก จั.สุพัรรณบุรี
โด้ยคณาจาร้ย์ นิสิต่บัณฑิ์ต่ศ่ักิษาและนิสิต่ปริ้ญญาบัณฑิ์ต่สาขามัธยมศ่ักิษาวิทำยาศัาสต่ร์้ 
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 เม่�อวัันท่ี่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องพัร์ะมิ�งขวััญ 1 ชั�น 2 อาคาร์พัร์ะมิ�งขวััญฯ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ 

คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) หัวัหน้าภาควิัชาเที่คโนโลย่และส่�อสาร์กุาร์ศึกุษา (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ใจัที่ิพัย์ ณ สงขลา) อาจัาร์ย์ภาควัิชาเที่คโนโลย่ฯ (ผู้้้ช่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ธ์ิร์วัดี่ ถังคบัุตร์) และนิสิตวัิชาเอกุ

คอมพัิวัเตอร์์กุาร์ศึกุษา ไดี้ให้กุาร์ต้อนร์ับั Professor Rentaro Yoshioka และ Professor Yuji Mitsunaga 

จัากุ University of Aizu ป็ร์ะเที่ศญ่�ปุ่็น ในโอกุาสท่ี่�เดิีนที่างเยอ่นคณะครุ์ศาสตร์์เพ่ั�อติดีตามและป็ร์ะเมินโคร์งกุาร์ 

Creative Development และหาร่์อแผู้นกุาร์ดีำาเนินกุาร์ในกุาร์แลกุเป็ล่�ยนนิสิตและนักุวิัจััยตามสัญญาควัามร่์วัมม่อ 

ร์ะหว่ัางคณะครุ์ศาสตร์์กัุบั The University of Aizu

 โคร์งกุาร์ Creative Development เป็็นโคร์งกุาร์ท่ี่�ม่ร์ะยะเวัลาดีำาเนินกุาร์ 6 เด่ีอน (เด่ีอนสิงหาคม พั.ศ. 

2562 ถึงเด่ีอนกุุมภาพัันธ์์ พั.ศ. 2563) โดียให้นิสิตไที่ยและนักุศึกุษาญ่�ปุ่็นได้ีเร่์ยนร้้์และที่ำากิุจักุร์ร์มร่์วัมกัุนทัี่�งใน  

ชั�นเร่์ยนและร์ะบับักุาร์เร่์ยนออนไลน์ (Online Learning) เพ่ั�อสร้์างสร์ร์ค์นวััตกุร์ร์มคอมพิัวัเตอร์์ท่ี่�จัะนำาไป็ใช้ช่วัย 

แกุ้ปั็ญหาของชุมชนในอนาคต 

คณบดี หัวิหน้าภาควิิชีาเทคโนโลยี์และส่�อสารการศึูกษา 
อาจัารย์์ภาควิิชีาเทคโนโลยี์และส่�อสารการศึูกษา
และนิสิตั้วิิชีาเอกคอมพิัวิเตั้อร์การศึูกษา 
ให้การต้ั้อนรับ Professor Rentaro Yoshioka และ Professor Yuji Mitsunaga
จัาก University of Aizu ประเทศูญี�ปุ�น
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 ผู้้้เข้าร่์วัมโคร์งกุาร์จัะต้องลงพ่ั�นท่ี่�จัริ์งสัมภาษณ์คนในชุมชนของป็ร์ะเที่ศญ่�ปุ่็น เพ่ั�อค้นหาปั็ญหา และนำามาป็

ร์ะชุมกุลุ่มเพ่ั�อวัางแผู้นและพััฒนานวััตกุร์ร์มต้นแบับั และร่์วัมกัุนป็รั์บัป็รุ์งผู้ลงานตามคำาแนะนำาของอาจัาร์ย์ท่ี่�ป็รึ์กุ

ษา ซึึ่�งนิสิตท่ี่�ผู่้านกุาร์รั์บัคัดีเล่อกุเข้าร่์วัมโคร์งกุาร์ดัีงกุล่าวั ได้ีแกุ่ นายอชิตะ กิุตติวััณณะกุุล นายเกุร่์ยงไกุร์  ชาเคน 

นายเกุร่์ยงไกุร์ ธ่์ร์ะวังศ์ไพัศาล และนางสาวัธั์ญชนกุ แย้มมากุ เข้าร่์วัมกุาร์ป็ร์ะชุมครั์�งน่�เพ่ั�อร์ายงานป็ร์ะสบักุาร์ณ์ห

ลังกุาร์เข้าร่์วัมโคร์งกุาร์ นำาเสนอผู้ลงานนวััตกุร์ร์มและรั์บัของท่ี่�ร์ะลึกุ
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 เม่�อวัันท่ี่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ ห้องพ้ันที่รั์พัย์ นพัวังศ์ ณ อยุธ์ยา คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ โร์งเร่์ยนสาธิ์ต 

จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย ฝ่่ายมัธ์ยม จััดีงานแสดีงควัามยินด่ี “คนเก่งส่าธิตจุุฬาฯ ค่อต�นกล่�าแห่งเกียรติภ้ัมิ” ให้กัุบั

นักุเร์่ยนที่่�นำาช่�อเส่ยงมาส้่โร์งเร์่ยนและป็ร์ะเที่ศชาติดี้านวัิชากุาร์และดี้านกุ่ฬา โดียม่ ศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.บััณฑ์ิต 

เอ่�ออาภร์ณ์ อธิ์กุาร์บัด่ีจุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย เป็็นป็ร์ะธ์านในพิัธ่์ ในกุาร์น่� ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ 

คณบัดี่คณะคร์ุศาสตร์์ และคณะผู้้ ้บัร์ิหาร์โร์งเร์่ยน คณาจัาร์ย์ ตลอดีจันนักุเร์่ยนเข้าร์่วัม ที่่ �คณะคร์ุศาสตร์์ 

จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย 

 ภายในงานได้ีม่พิัธ่์มอบัของท่ี่�ร์ะลึกุให้แกุ่นักุเร่์ยนท่ี่�ได้ีรั์บัร์างวััลจัากุกุาร์แข่งขัน กุาร์ป็ร์ะกุวัดีต่าง ๆ ร์ะดัีบัชาติ 

และร์ะดัีบันานาชาติ อาทิี่ โอลิมปิ็คในสาขาวิัชาต่าง ๆ กุาร์แข่งขันกุ่ฬา ร์วัมทัี่�งกิุจักุร์ร์ม ศิลป็ะ ดีนตร่์ และนาฏีศิลป์็

นอกุจัากุนักุเร่์ยนได้ีรั์บัมอบัของท่ี่�ร์ะลึกุแล้วั ยังได้ีรั์บัฟัิงโอวัาที่ จัากุอธิ์กุาร์บัด่ี คณบัด่ีคณะครุ์ศาสตร์์ นายกุสมาคม 

ผู้้้ป็กุคร์องและคร้์โร์งเร่์ยนสาธิ์ตจุัฬาฯ นายกุสมาคมนักุเร่์ยนเกุ่าสาธิ์ตจุัฬาฯ เพ่ั�อเป็็นขวััญกุำาลังใจัในกุาร์สร้์างช่�อ 

สร้์างให้กัุบัโร์งเร่์ยน มหาวิัที่ยาลัย และป็ร์ะเที่ศชาติต่อไป็

งานแสดงควิามยิ์นดี “คนเก่งสาธิตั้จุัฬาฯ ค่อต้ั้นกล้าแห่งเกีย์รติั้ภูมิ” 
ให้กับนักเรีย์นที�นำาช่ี�อเสีย์งมาสู่โรงเรีย์นและประเทศูชีาติั้ด้านวิิชีาการและด้านกีฬา
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 โดียคณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ) ได้ีให้โอวัาที่ใจัควัามสำาคัญตอนหนึ�งว่ัา “ควัามสำาเร็์จัในวัันน่� 

คงเป็ร์่ยบัเสม่อนต้นกุล้าที่่�เผู้ชิญแดีดีฝ่นจันงอกุงาม แข็งแร์ง และม่คุณค่า คุณค่าของคนหาไดี้อย้่ที่่ �ป็ลายที่าง

แห่งควัามสำาเร์็จัเพั่ยงอย่างเดี่ยวั แต่คุณค่าของคนยังป็ร์ากุฏีอย้่ในต้นที่าง และร์ะหวั่างที่างแห่งควัามสำาเร์็จัดี้วัย 

นอกุจัากุนักุเร่์ยนจัะช่�นชมร์างวััลแห่งควัามสำาเร็์จัของตนแล้วั ขอให้นักุเร่์ยนจังจัดีจัำาควัามมานะพัยายาม ควัามทุ่ี่มเที่ 

แร์งกุายแร์งใจั กุว่ัาจัะได้ีร์างวััลเหล่าน่� และใช้เป็็นคติแกุ่ตนเองว่ัา ควัามพัยายาม ค่อ สะพัานแห่งควัามสำาเร็์จั”
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 เม่�อวัันศุกุร์ท่ี่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เวัลา 12.00 – 16.00 น. ม่กุาร์ป็ร์ะชุมท่ี่�ป็ร์ะชุมคณบัด่ีคณะครุ์ศาสตร์์/

ศึกุษาศาสตร์์แห่งป็ร์ะเที่ศไที่ย (ที่ป็คศ.) ณ ห้องป็ร์ะชุมคณะกุร์ร์มกุาร์บัริ์หาร์คณะครุ์ศาสตร์์ (ห้อง 605) คณะครุ์ศาสตร์์ 

จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย โดียม่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศิริ์เดีช สุช่วัะ คณบัด่ีคณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลงกุร์ณ์มหาวิัที่ยาลัย 

เป็็นป็ร์ะธ์านท่ี่�ป็ร์ะชุมฯ ม่กุาร์เสนอควัามคิดีเห็นเกุ่�ยวักัุบัมาตร์ฐานป็ร์ะสบักุาร์ณ์วิัชาช่พั และกุาร์สร้์างควัามร่์วัมม่อ

ที่างวิัชากุาร์ร์ะหว่ัางสมาชิกุ 23 สถาบััน

การประชุีมที�ประชุีมคณบดีคณะครุศูาสตั้ร์/
ศึูกษาศูาสตั้ร์แห่งประเทศูไทย์ (ทปคศู.)
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 เม่�อวัันท่ี่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563  ณ อาคาร์วิัจััยจุัฬาฯ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ศิร์ิเดีช สุช่วัะ คณบัดี่ มอบัภาพัวัาดีส่นำ �า “อาคาร์วัิจััยจัุฬาลงกุร์ณ์

มหาวัิที่ยาลัย” ซึ่ึ �งเป็็นที่่ �ตั �งของศ้นย์บัร์ิกุาร์วัิชากุาร์แห่งจัุฬาลงกุร์ณ์ 

มหาวิัที่ยาลัย แด่ี ดีร์.ศุภิชัย ตั�งใจัตร์ง กุร์ร์มกุาร์ผู้้้อำานวัยกุาร์และคณะ 

เพ่ั�อแสดีงควัามยินด่ี ในโอกุาสคร์บัร์อบั 34 ปี็ แห่งกุาร์สถาป็นาศ้นย์บัริ์กุาร์

วิัชากุาร์ฯ วัันท่ี่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดียภาพัวัาดีส่นำ�าดัีงกุล่าวัเป็็นผู้ลงาน

ของนางสาวัป็พัิชญา ร์ัตนกุร์ นิสิตชั�นป็ีที่่� 3 สาขาวัิชาศิลป็ะศึกุษา 

คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาฯ

 แร์งบัันดีาลใจัในกุาร์สร้์างผู้ลงาน นิสิตกุล่าวัว่ัา อาคาร์วิัจััยจุัฬาลงกุร์ณ์ 

มหาวัิที่ยาลัย ที่่�ตั�งของศ้นย์บัร์ิกุาร์วัิชากุาร์แห่งจัุฬาลงกุร์ณ์มหาวัิที่ยาลัย 

เป็็นสถาปั็ตยกุร์ร์มท่ี่�ม่ควัามสวัยงาม ม่กุาร์ออกุแบับัท่ี่�ม่เอกุลักุษณ์เฉพัาะตัวั 

จึังเป็็นแร์งบัันดีาลใจัให้สร้์างสร์ร์ค์ภาพัวัาดี โดียมุมมองในภาพัเป็็นมุมบัันไดี 

ที่างขึ�นของอาคาร์ เม่�อมองจัากุลานจัอดีร์ถ

คณบดีมอบภาพัผู้ลงานของนิสิตั้คณะครุศูาสตั้ร์
เพ่ั�อแสดงควิามยิ์นดีในโอกาสวัินครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วิย์งานต่ั้าง ๆ


