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 เมือ่วันที ่8 กมุภาพันธ์ 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) หัวหน้าภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศิลป์ศึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง) ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ณรุทธิ์ สุทธจิตต์ และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้การต้อนรับ Assistant Professor 
Dr. Pham Ngoc Doanh, Dean of Faculty of Public Relations and Communication, Assistant Professor Dr. Truong 
Ngoc Thang, Head of Music Department, และ Mr. Duong Trong Dat, Director of Institute of Culture - Arts and 
Media จาก Van Lang University ประเทศเวียดนาม ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อลงนามในสัญญาความร่วม
มือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้ Assistant Professor Dr. Truong Ngoc Thang ได้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้
ความรู้แก่นิสิตครุศาสตร์ในรายวิชากิจกรรมดนตรีส�าหรับครูเมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับ 
Director of Institute of Culture - Arts and Media
จาก Van Lang University ประเทศเวียดนาม



3

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ่งโรจน์) ให้การต้อนรับ Associate Professor Tatsuki Kawaguchi, Director of Office for Strategy of 

International Programs จาก University of Aizu ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อลง

นามในสัญญาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้ Associate Professor Tatsuki Kawaguchi ได้

เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตครุศาสตร์ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนให้พร้อมต่อความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมและสังคม” 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับ 
Director of Office for Strategy of International Programs 

จาก University of Aizu ประเทศญี่ปุ่น
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์สาขาวิชาพัฒนศึกษาและ

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดปาฐกถาศาสตราจารย์ 

ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ครั้งที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ.2561 โดยมี Dr.Timothy Wagner - Associate High School Principal 

for Program Planning & Innovation, USC High School ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง ‘Innovative 

Practices in American Public Schools’ มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 100 คน สาระส�าคัญของนวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน (Customizing Learning) การบ่มเพาะหรือท�านุบ�ารุงศักยภาพ (Nurturing 

Potential) และการท�าให้เกิดความเป็นเลิศ (Delivering Excellence) เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม 3 ด้าน คือ ด้านชีวิต 

(Life Ready) ด้านอาชีพ (Career Ready) และด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (College Ready)

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ครั้งที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2561
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“หลักการเขียนแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยง แนวทาง หลักการ มาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม) กล่าวเปิดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการเขียนแผนบรหิารความเสีย่งฯ ตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง แนวทาง หลกัการ 

มาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” บรรยายโดย ผูอ้�านวยการศูนย์บรหิารความเสีย่ง (คุณทศพร จันทมงคลเลศิ) 



6

เวทีจฬุาฯ เสวนา ครัง้ที ่10 
“ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกบัเรือ่งเพศในโรงเรยีนไทย”

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ 

ร ่วมเป็นวิทยากรในเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 10 “ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย” ได้กล่าวถึง

ประเด็นอ�านาจนิยมในระบบการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และความรุนแรงเร่ืองเพศในโรงเรียน 

โดยมี ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส และคุณจิตติมา ภาณุเดชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพหญิง ร่วมเสวนา ด�าเนินรายการโดย อาจารย์ 

ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬา ฯ
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การแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 36

“รัตนโกสินทร์สังคีตกาล”

 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต 

ครั้งที่ 36 “รัตนโกสินทร์สังคีตกาล” โดยนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย โดยย้อนไปห้วงเวลาของดนตรีในแต่ละยุคทั้งในยุคของดนตรีไทย และยุคของดนตรีตะวันตก 
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การจัดการแสดงในครั้งนี้มุ่งเน้นสอดแทรกเนื้อหาสาระทางดนตรีศึกษา และสุนทรียศาสตร์ควบคู่ไปในการแสดง

ดนตรีไทยและสากลของนิสิต มีการน�าเสนอบทเพลงอันหลากหลาย ถ่ายทอดรูปแบบของวิวัฒนาการและบริบท

ของดนตรีตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 60 ปีแห่ง

การสถาปนาคณะครุศาสตร์ “ครุศาสตร์ สัฏฐิวรรษ” และระดมทุนสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ

นิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ขอบคุณภาพจาก : ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล
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 นักเรียนชมรม Pom Pom Cheerleader จ�านวน 20 คน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ไปเข้าร่วมการ

ประกวดการเต้นในนามโรงเรียน รายการ A.T.O.D 2018 (International Dance Competition) ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละคร อักษรา คิงพาวเวอร์ ซอย

รางน�้า กรุงเทพฯ เด็กๆ ได้รับรางวัลมา 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน ค่ะ แข่งขันอีกวัน คือวันเสาร์นี้ (10 กุมภาพันธ์ 

2561) จะเป็นประเภทกลุ่มด้วย

Pom Pom Cheerleader โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 
ร่วมการประกวดการเต้นในรายการ A.T.O.D 2018 (International Dance Competition)

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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“Love Is All Around” concert
ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

จัดดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 “Love Is All Around” concert ด้วยบทเพลง “รัก” 

“ขวัญเรียม” “สิง่มชีีวติท่ีเรียกว่าหัวใจ” “ฉนัดีใจทีมี่เธอ” “ต้อยตริง่ 2 ชัน้” “ลาวดวงเดอืน และเพลง “คกุก้ีเสีย่งทาย”
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G I F T  L A B
งานเทศกาลของขวัญ ขนมและดนตรี ครั้งที่ 28

 เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ์ 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) ตดัดรบิบ้ินเปิดงาน GIFT LAB 

งานเทศกาลของขวญั ขนมและดนตรี คร้ังท่ี 28 ณ ตกึ 8 คณะครศุาสตร์ สาขาวชิาศลิปศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จากนัน้ประธานจดังานมอบของทีร่ะลกึให้แขกผูม้เีกยีรต ิเป็นภาพวาดสีน�า้อาคารศิลปศึกษา โดยนสิิตสาขาวิชาศลิปศกึษา 

ภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศิลป์ศึกษา
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นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับทุนวิจัย
จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2561

 นสิติระดบัมหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศกึษา ทีไ่ด้รบัทนุวจิยัจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิประจ�าปีการศกึษา 2561 

จ�านวน 4 คน ได้แก่

 1. นายณชนก หล่อสมบูรณ์ (อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์)

 2. นายธีติ พฤกษ์มงคล (อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์)

 3. นางสาวธัญชนก เนตรนวนิล (อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์)

 4. นางสาวบุญยนุช สิทธาจารย์ (อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช) 

โดยนิสิตได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้รับทุน แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น

เซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันที 30 มกราคม 2561
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 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) มอบภาพวาดสีน�้า

แก่รองกรรมการผู้อ�านวยการ (ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง) เนื่องในโอกาสที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ครบรอบ 32 ปี

แห่งการสถาปนา โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ


