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 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดการสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพใน

สถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ในการนี้คณบดี (รองศาสตาจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น นิสิตผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น และกล่าวเปิด

การสัมมนา ในปีนี้มีนิสิตขึ้นรับเกียรติบัตรทั้งหมดจ�านวน 50 คน จากนั้นนิสิตทุกคนได้แบ่งเข้ากลุ่มย่อยและร่วม

อภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การสอน ความรู้สึกและศรัทธาต่อวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 

สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
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1. การบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

2. ประมวลสภาพปัญหาที่พบในการสอนในสถานศึกษา ก่อนสอน ระหว่างสอน หลังสอบสอน 

3. ผลที่ได้รับจากการสอนและความมีศรัทธาต่อการเป็นครู นิสิตจะน�าไปพัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

4. การท�าวิจัยในชั้นเรียนช่วยพัฒนาการสอนอย่างไร

5. ความคาดหวังต่อบทบาทของอาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์ในการพัฒนาของนิสิต

6. ความคาดหวังต่อบทบาทของอาจารย์นิเทศก์สถานศึกษาในการพัฒนาของนิสิต
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์

Workshop Series: Essential for GRADs

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. 

ห้อง 502 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ

และพฒันาหวัข้อวทิยานพินธ์ โดย อาจารย์ ดร.อมรวชิช์ 

นาครทรรพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม  

 นอกจากนีก้ารอบรมเชงิปฏบัิตกิาร Workshop 

Series: Essential for GRADs ยังเปิดให้ลงทะเบียน

กิจกรรมครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) ในหัวข้อเทคนิคการอ่าน

และเขียนบทความวิชาการ ติดตามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ https://www.facebook.com/chulagsc
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 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 209 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้จัดท�าโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล (CUERP-HR) เพื่อรองรับระบบการให้

บริการบุคลากรอัตโนมัติ (Employee Self Service – ESS) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเรียกดู

ข้อมูลบุคลากร การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการลา การขอใบรับรองรายได้ และฟังก์ชัน อื่นๆ ของบุคลากร

ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น คณะครุศาสตร์ จึงได้มีการประชุมชี้แจงการใช้ระบบดังกล่าว โดยมีรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) กล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ (CUERP-HR) เป็น

วิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ให้ความสนใจ

เป็นจ�านวนมาก

โครงการอบรมระบบการให้บริการบุคลากรอัตโนมัติ
(Employee Self Service – ESS)
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) เปิดงานโครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ปี 2 

ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: ท�าไมต้อง “สาธิต” ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์

เกื้อกูล ทาสิทธิ์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศิษย์เก่าครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ดร. พมิลพรรณ บุรพรัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนบุาลวณลักษณ์ และกรรมการผูจ้ดัการศนูย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน 

(ศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อาจารย์นวพร สุรนาคะพันธุ์ อาจารย์

โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายมธัยม (ศิษย์เก่า, ผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ) รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ 

ตันติเวชกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  ด�าเนินการเสวนา โดย ดร.พธูสิรี 

รัตนกาฬ

โครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ปี 2 ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ: ท�าไมต้อง “สาธิต” 
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 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะ

ครุศาสตร์ รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ่งโรจน์) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล) ผู้อ�านวยโรงเรียน

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และอาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาหลักสูตรและการสอน  ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Elementary Teacher Education, 

Faculty of Education, Yagyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย รวมจ�านวน 12 คน เพื่อเยี่ยมชม

คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

วิชาการในสาขาวิชาประถมศึกษา

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม
และอาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ให้การต้อนรับคณาจารย์

จาก Department of Elementary Teacher Education, Faculty of Education,
Yagyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย 
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


