
ฉบัับัท่ี่� 6/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 2 ม่ีนาคมี พ.ศ.2563

 เม่ี�อวัันท่ี่� 17 กุุมีภาพันธ์์ 2563 ณ โถงชัั้�น 2 อาคาร์พร์ะม่ี�งขวััญฯ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ จััดงานเล่ี้�ยงขอบัคุณ  

กุร์ร์มีกุาร์แลี้ะผู้้�อย้�เบ่ั�องหลัี้งควัามีสำาเร็์จั งานเด่น-ว่ั�ง EDU CU RUN 2020 เม่ี�อวัันอาท่ี่ตย์ท่ี่� 2 กุุมีภาพันธ์์ 2563 

ท่ี่�ผู้�านมีา 

 คบัเพล่ี้งของคณะครุ์ศาสตร์์ครั์�งน่�จัะสวั�างไสวัไมี�ได�หากุขาดเช่ั้�อเพล่ี้งสำาคัญ ขอขอบัคุณ ปร์ะธ์านจััดกุาร์แข�งขัน 

ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.บััญชั้า ชั้ลี้าภ่ร์มีย์ อด่ตคณบัด่คณะครุ์ศาสตร์์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศ่ร่์เดชั้ สุช่ั้วัะ คณบัด่ 

สมีาคมีครุ์ศาสตร์์สัมีพันธ์์ ชั้มีร์มีสายสัมีพันธ์์ผู้้�ปกุคร์องแลี้ะคณาจัาร์ย์คณะครุ์ศาสตร์์ โร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาฯทัี่�งสองแห�ง 

กุร์ร์มีกุาร์จััดกุาร์แข�งขัน บุัคลี้ากุร์คณะครุ์ศาสตร์์ ผู้้�สนับัสนุนแลี้ะร์�วัมีบัร่์จัาคทุี่นที่รั์พย์ ของอุปโภคบัร่์โภค ศ้นย์กุ่ฬา 

แห�งจุัฬาลี้งกุร์ณ์มีหาว่ัที่ยาลัี้ย ผู้้�สนับัสนุนทัี่�งภาครั์ฐแลี้ะเอกุชั้น แลี้ะอ่กุหลี้ายๆหน�วัยงานทัี่�งภายในแลี้ะภายนอกุ 

จุัฬาลี้งกุร์ณ์มีหาว่ัที่ยาลัี้ย ท่ี่�ที่ำาให�งานเด่น-ว่ั�งดังกุลี้�าวัปร์ะสบัควัามีสำาเร็์จัด�วัยด่
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 เม่ี�อวัันจัันที่ร์์ ท่ี่� 17 กุุมีภาพันธ์์ 2563 ณ ห�องรั์บัร์อง ชัั้�น 6 อาคาร์พร์ะม่ี�งขวััญฯ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ 

คณบัด่ คณะครุ์ศาสตร์์ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศ่ร่์เดชั้ สุช่ั้วัะ) ร์องคณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สุมีาล่ี้ ช่ั้โนกุุลี้) 

ผู้้�ชั้�วัยอธ่์กุาร์บัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ยุที่ธ์นา ฉัพพร์ร์ณรั์ตน์) ปร์ะธ์านสาขาว่ัชั้าดนตร่์ศึกุษา (ผู้้�ชั้�วัยศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดร์.ว่ัชั้ฏาลัี้มีพก์ุ เหลี้�าวัาน่ชั้) คณาจัาร์ย์แลี้ะนักุว่ัจััยของสาขาว่ัชั้าดนตร่์ศึกุษา หน�วัยปฏ่บััต่กุาร์ว่ัจััยวััฒนธ์ร์ร์มีสยามี

ศึกุษา: กุาร์ว่ัจััยแลี้ะนวััตกุร์ร์มีสังคมี Siam Cultural Education: Research and Social Innovation (RU) แลี้ะ 

คลัี้สเตอร์์ว่ัจััย : ชุั้ดโคร์งกุาร์นวัว่ัจััยที่างศ่ลี้ปวััฒนธ์ร์ร์มี (Innovation in Arts and Cultural: IAC) ให�กุาร์ต�อนรั์บั 

Professor Pornsri Wright จัากุมีหาว่ัที่ยาลัี้ย KUIS ปร์ะเที่ศญ่�ปุ�น เพ่�อเจัร์จัาตกุลี้งควัามีร์�วัมีม่ีอที่างว่ัชั้ากุาร์ด�าน 

กุาร์ผู้ล่ี้ตบััณฑ่ิต กุาร์เร่์ยนกุาร์สอน กุาร์ว่ัจััยแลี้ะกุาร์บัร่์กุาร์ว่ัชั้ากุาร์ เพ่�อเตร่์ยมีกุาร์ยกุร์�าง MOU ในส่�นเด่อนน่� 

ตลี้อดจัน เตร่์ยมีกุาร์พาน่ส่ตปร่์ญญาตร่์แลี้ะโที่ จัำานวัน 24 คนเด่นที่างไปนำาเสนอผู้ลี้งานว่ัจััยสร์�างสร์ร์ค์ แสดง 

แลี้ะที่ำา workshop เร่์�อง Music Education ในเด่อนเมีษายนน่�ท่ี่�ปร์ะเที่ศญ่�ปุ�น

Professor Pornsri Wright จากมหาวิิทยาลััย KUIS ประเทศญ่ี่�ป่�น 
เพ่ื่�อเจรจาตกลังควิามร่วิมม่อทางวิิชาการด้้านการผลิัตบััณฑิิต 
การเร่ยนการสอน การวิิจัยแลัะการบัริการวิิชาการ 
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 เม่ี�อวัันท่ี่� 24 กุุมีภาพันธ์์ 2563 ณ ห�องรั์บัร์องคณะครุ์ศาสตร์์ คณบัด่ (ร์ศ.ดร์.ศ่ร่์เดชั้ สุช่ั้วัะ) พร์�อมีร์องคณบัด่ 

(ผู้ศ.ดร์.อุบัลี้วัร์ร์ณ หงษ์ว่ัที่ยากุร์) แลี้ะเจั�าหน�าท่ี่�กุลุี้�มีภาร์กุ่จักุ่จักุาร์น่ส่ต ฝ่�ายว่ัชั้ากุาร์ คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ร์�วัมี 

แสดงควัามียน่ด่แลี้ะมีอบัเหร่์ยญท่ี่�ร์ะลึี้กุให�แกุ�นายสุชั้าต่ อ่�มีสำาร์าญ (น่ส่ตปี5) แลี้ะนายอภ่เดชั้ วังษ์อ่นที่ร์์จัันที่ร์์ 

(น่ส่ตปี1)สาขาว่ัชั้าศ่ลี้ปศึกุษาท่ี่�ที่ำาช่ั้�อเส่ยงให�คณะครุ์ศาสตร์์ นายสุชั้าต่ อ่�มีสำาร์าญ ได�รั์บัร์างวััลี้เหร่์ยญที่อง 

ร์องชั้นะเล่ี้ศอันดับั 1 จัากุกุาร์ปร์ะกุวัดนวััตกุร์ร์มี Thailand New Gen Inventors Awards ร์ะดับัอุดมีศึกุษา 

กุลุี้�มีกุาร์ที่�องเท่ี่�ยวั จััดโดย สำานักุงานคณะกุร์ร์มีกุาร์ว่ัจััยแห�งชั้าต่ (วัชั้.) เม่ี�อวัันท่ี่� 6 กุุมีภาพันธ์์ 2563 นายอภ่เดชั้ 

วังษ์อ่นที่ร์์จัันที่ร์์ ได�รั์บัร์างวััลี้เหร่์ยญเง่น จัากุกุ่ฬาล่ี้ลี้าศ ปร์ะเภที่ standard รุ์�น Class E-Beginner(Waltz Easy 

Bronze) ในกุาร์แข�งขันกุ่ฬามีหาว่ัที่ยาลัี้ยแห�งปร์ะเที่ศไที่ยครั์�งท่ี่� 47 The Sun Games 2020  ณ มีหาว่ัที่ยาลัี้ยรั์งส่ต

ประชาคมคร่ศาสตร์ร่วิมแสด้งควิามยินด่้แลัะมอบัเหร่ยญี่ท่�ระลึัก
ให้กับันิสิตท่�สร้างช่�อเส่ยงให้กับัคณะคร่ศาสตร์ จ่ฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
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 เม่ี�อวัันท่ี่� 26 กุุมีภาพันธ์์ 2563 ณ ห�องน่ที่ร์ร์ศสถาน คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศ่ร่์เดชั้ 

สุชั้่วัะ คณบัด่ พร์�อมีด�วัย ผู้้�ชั้�วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.อร์ุณ่ หงษ์ศ่ร์่วััฒน์ ร์องคณบัด่ ร์�วัมีกุ่จักุร์ร์มีโคร์งกุาร์ 

“ควัามีภ้ม่ีใจัของสาธ่์ตจุัฬาฯ (CUD All Star 2019)” ณ ห�องน่ที่ร์ร์ศสถาน คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลี้งกุร์ณ์มีหาว่ัที่ยาลัี้ย 

จััดโดยโร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาลี้งกุร์ณ์มีหาว่ัที่ยาลัี้ย ฝ่�ายปร์ะถมี โดยม่ี ผู้้�ชั้�วัยศาสตร์าจัาร์ย์ท่ี่นกุร์ บััวัพ้ลี้ ผู้้�อำานวัยกุาร์ 

โร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาฯ ฝ่�ายปร์ะถมี เป็นปร์ะธ์านเปิดงาน

 กุ่จักุร์ร์มีดังกุลี้�าวัเป็นวัาร์ะพ่เศษในกุาร์แสดงควัามีช่ั้�นชั้มีนักุเร่์ยนแลี้ะคณาจัาร์ย์ ท่ี่�ได�เข�าร์�วัมีกุาร์ปร์ะกุวัด 

กุาร์แข�งขัน หร่์อปร์ะกุวัดควัามีสามีาร์ถด�านต�างๆจันได�รั์บัร์างวััลี้หร่์อปร์ะกุาศเกุ่ยร์ต่คุณ สร์�างช่ั้�อเส่ยงมีาส้�โร์งเร่์ยน

แลี้ะปร์ะเที่ศชั้าต่ อ่กุทัี่�งเพ่�อเป็นกุาร์แสดงควัามีขอบัคุณต�อคณาจัาร์ย์ สมีาคมีผู้้�ปกุคร์องแลี้ะคร้์โร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาฯ 

แลี้ะสมีาคมีนักุเร่์ยนเกุ�าสาธ่์ตจุัฬาฯ ท่ี่�ได�เส่ยสลี้ะ มุี�งมัี�น สนับัสนุนกุ่จักุร์ร์มีต�างๆของโร์งเร่์ยนจันปร์ะสบัควัามีสำาเร็์จั

มีาตลี้อด  ในกุาร์น่� คณบัด่ได�กุลี้�าวัขอบัคุณทุี่กุที่�านท่ี่�ม่ีส�วันร์�วัมีในกุาร์พัฒนานักุเร่์ยนจันได�นำาช่ั้�อเส่ยงมีาส้�โร์งเร่์ยน 

ในหลี้ายๆด�าน แลี้ะเป็นท่ี่�ยอมีรั์บัของสังคมีวั�าเป็นโร์งเร่์ยนชัั้�นนำาอันดับัหนึ�งของปร์ะเที่ศไที่ย

โครงการ “ควิามภููมิใจของสาธิิตจ่ฬาฯ (CUD All Star 2019)”
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 เมี่�อวัันที่่� 2 มี่นาคมี 2563  เจั�าหน�าที่่�จั่ตอาสาวััดจัากุแดง สมีุที่ร์ปร์ากุาร์ เด่นที่างมีาร์ับัขวัดพลี้าสต่กุที่่� 

คณะครุ์ศาสตร์์ ซึึ่�งที่างคณะได�ร์วับัร์วัมีขอรั์บับัร่์จัาคขวัดพลี้าสต่กุตั�งแต�ชั้�วังเด่อนกัุนยายนท่ี่�ผู้�านมีา เพ่�อจัะนำาไป 

ร์�วัมีบัร่์จัาคให�กัุบัที่างวััดจัากุแดง ซึึ่�งเป็น โคร์งกุาร์ “จ่ัวัร์ร่์ไซึ่เค่ลี้” ภายใต�ควัามีร์�วัมีม่ีอของที่างวััดจัากุแดงกัุบั บัร่์ษัที่ 

พ่ท่ี่ท่ี่ โกุลี้บัอลี้ เคม่ีคอลี้ จัำากัุด (มีหาชั้น) เพ่�อนำาขวัดพลี้าสต่กุไปแปร์ร้์ปเป็นจ่ัวัร์ให�พร์ะสงฆ์์ 

 ในกุาร์น่� ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ศ่ร่์เดชั้ สุช่ั้วัะ คณบัด่คณะครุ์ศาสตร์์ ได�เป็นตัวัแที่นส�งมีอบัขวัดท่ี่�ได�รั์บับัร่์จัาค

ให�วััดจัากุแดงเป็นท่ี่�เร่์ยบัร์�อย โดยที่างวััดจัะนำาไปคัดแยกุแลี้ะเข�าส้�กุร์ะบัวันกุาร์แปร์ร้์ปต�อไป

โครงการ “จ่วิรร่ไซเคิลั”
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 กุาร์ที่ำาขยะพลี้าสต่กุให�กุลี้ายเป็น “จ่ัวัร์ร่์ไซึ่เค่ลี้” 1 ผู่้น จัะต�องใชั้�ขยะปร์ะเภที่ขวัดพลี้าสต่กุ PET จัำานวัน 

15 ขวัด แลี้ะถ�าเป็นผู้ล่ี้ตเป็นผู้�าไตร์จ่ัวัร์ 1 ชุั้ด จัะต�องใชั้�ขวัด PET จัำานวัน 60 ขวัด โดยใชั้�เที่คโนโลี้ย่ Upcycling 

ซึึ่�งเป็นนวััตกุร์ร์มีกุาร์แปร์ร้์ปขยะให�เป็นเส�นใยร่์ไซึ่เค่ลี้ แลี้�วัจึังถักุที่อผู้สมีผู้สานกัุบัเส�นใย Polyester Rayon เส�นใยฝ้่าย  

แลี้ะเส�นใย โพล่ี้เอสเตอร์์ ซ่ึ่งค์ แอนต่�แบัคท่ี่เร่์ย (Polyester Zinc Antibacterial) ท่ี่�สามีาร์ถป้องกัุนแบัคท่ี่เร่์ย 

ลี้ดกุล่ี้�นอับั ม่ีควัามีนุ�มี ร์ะบัายอากุาศได�ด่ เหมีาะสมีกัุบัสภาพอากุาศร์�อนอบัอ�าวัในเม่ีองไที่ย


