
ฉบับที่ 7/2561  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561



2

 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชุวีะ) กล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมการเสวนา

ทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” เรื่อง “วิกฤตปฐมวัย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ อาจารย์ ธิดา พิทักษ์สุข 

(กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า (อาจารย์ประจ�าคณะครศุาสตร์ จฬุาฯ) ดร.อญัจลา จารมุลิิ

นท (ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทบัทอง) ผูด้�าเนนิรายการ ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ (ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวณ

ลักษณ์ และกรรมการผู้จัดการศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน) ดร.พธูสิรี รตันกาฬ (ผูอ้�านวยการโรงเรยีนไอเอ

เบลิอะคาเดม ีและกรรมการบริหาร บมจ.ซี ทู ซัคเซส

การเสวนาทางวิชาการ  “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” 

เรื่อง “วิกฤตปฐมวัย”
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 การเสวนาครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูปฐมวัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการศึกษาในยุค 

Thailand 4.0 ไม่ใช่เป็นเพียงให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย  

โดยการพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างเป็นองค์รวม  การสร้างวินยัส�าหรบัเดก็ปฐมวยั   การส่งเสรมิความสามารถทางภาษา

ส�าหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีส�าหรับเด็กปฐมวัย   เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กและเยาวชนที่พัฒนาทัน

ต่อยุคสมัย และสังคมในปัจจุบัน  ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมุ ่งเน ้นส่งเสริมความฉลาด และเร ่งการอ่านเขียน 

แต่ขาดการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง ตลอดจนขาดการสร้างวินัยที่เหมาะสมให้แก่เด็ก  จะท�าให้เกิดปัญหา

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตัวเด็ก ครอบครัว สังคมและประเทศในอนาคต
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 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบ

เข็มกลัดที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ น.ส.สุภาวดี บายศรี และน.ส.วนิดา ไผ่โสภา นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาส

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี 

คณะครศุาสตร์ในการรบัมอบดอกไม้แสดงความยนิดจีากอธกิารบดี

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 5
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา

ขอบคุณภาพจาก : เพจ ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University
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 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพันธ์ 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) ผูช่้วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อาจารย์ ดร.ธีรภัทร กุโลภาส คณาจารย์ 

และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

ให้การต้อนรบั Dr. Clemens Maria Schlegel และ Ms. Julia Benker จาก The Ludwig-Maximilians-University 

in Munic (LMU) ประเทศเยอรมนี ในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือ และ

แลกเปล่ียนข้อมลูทางวชิาการ พร้อมเยีย่มชมคณะครศุาสตร์ และโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม

ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าการศึกษา

ให้การต้อนรบั Dr. Clemens Maria Schlegel และ Ms. Julia Benker 
จาก The Ludwig-Maximilians-University in Munic (LMU) ประเทศเยอรมนี
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โครงการ “ก๊วน Kids หรรษา เฮฮาวันสุขใจ” 
โดยคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�าเนินโครงการ 

“ก๊วน Kids หรรษา เฮฮาวันสุขใจ” จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสัมพันธภาพ และเรียนรู้ทักษะทางสังคม ให้แก่

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มงานการศึกษาพิเศษและงานศิลปกรรมบ�าบัด ณ สถาบันราชานุกูล 

โดยมีนางเดือนฉาย แสงรัตนายนต์ หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับ

และมอบของที่ระลกึแก่คณะนสิติทีม่าท�ากจิกรรม 
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 กิจกรรมนันทนาการแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1. ส่งบอลประแป้ง 2. เก้าอี้ดนตรี 3. วิ่งเปรี้ยว และ มอญ

ซ่อนผ้า 4. อุม้ลกูใส่ตะกร้า 5. มอืน้อยสร้างสรรค์งานศลิป์ กจิกรรมเหล่านีช่้วยเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย จติใจ 

อารมณ์ อีกทั้งเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม สอนให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน รู้แพ้ รู้ชนะ ตามกติกาของเกมส์

ต่างๆ นอกจากนี้ ยังสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย ปิดท้ายด้วยมื้ออาหารกลางวันแสนอร่อยจากพี่ ๆ 

นิสิต พร้อมมอบผลงาน “มือน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์” ให้แก่สถาบันราชานุกูลที่เกิดจากมือน้อยของเด็ก ๆ รวม

พลังออกมาเป็นผลงานที่น่ารัก สวยงาม เกิดความภาคภูมิใจในตนเองค่ะ สถาบันราชานุกูลขอขอบคุณนิสิตคณะ

ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา
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 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญ

การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่

สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2560  ในงาน “คนเก่งสาธิตจุฬาฯ คือ ต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ”   

โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี   2 ท่าน   คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม  และ

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

แสดงความยินดีแด่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนประจ�าปีการศึกษา 2560

“คนเก่งสาธิตจุฬา ฯ คือ ต้นกล้าแห่งเกียรติภูมิ”   
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โครงการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อชุมชน
โดยนิสิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ท�าโครงการศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อชุมชน ในวันศุกร์ที่ 11, 18, 

และ 23 กพ. 2561 ผ่านการวิเคราะห์ประวัติและลักษณะเด่นของ 4 ชุมชนย่านรองเมือง ด้วยความร่วมมือกับ

มลูนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ กจิกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการเรยีนในรายวชิา การเรียนรูข้องมนุษย์ในแนวทางศลิปศกึษา
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 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ์ 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร. ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวเปิดการสมัมนานสิติหลงัการฝึกปฏบิตักิาร

วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 จากน้ันเป็นการมอบเกียรติบัตรนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น 

นสิติผูผ้ลติและใช้สือ่การเรยีนรูด้เีด่น โดยรองคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีชิโนกลุ) และการน�าเสนอประเดน็จากการสัมมนา

กลุม่ย่อยจากผูแ้ทนกลุม่ เพือ่ให้นสิติได้มโีอกาสแลกเปลีย่นและประมวลประสบการณ์จากปฏบิติัการสอนและสรุปเป็นบทเรยีนส�าคัญ 

ส�าหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต จัดโดย ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

การสัมมนานิสิตหลังการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
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 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตปทุมวันเข้าด�าเนินการวิเคราะห์

สารปนเปื้อนในอาหาร  ณ ห้องอาหารคณะครุศาสตร์

ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ห้องอาหารคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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