
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 16.00 -18.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ  
คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง  งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  จัดการบรรยาย
วิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก           
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม เป็นวิทยากร โดยมี รองคณบดี (อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล) กล่าวต้อนรับ 
การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูส าหรับนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ในการบรรยายครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ให้ข้อคิดว่า ครูสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้ในสามระดับ คือ หนึ่ง สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง สอง สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ “ลูกศิษย์” และ สาม 
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม    การเปลี่ยนแปลงทั้งสามระดับนี้ คือการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ทักษะ
และความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราที่รวดเร็วและ
สลับซับซ้อนมาก  ครูในวงการศึกษาหรือครูที่ท าหน้าที่สอนหรือแบ่งปันความรู้และการปลูกฝังระบบคุณค่าต่างๆ 
ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะท าบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษาระดับใด ย่อมสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสามระดับที่กล่าวมาได้อย่างแน่นอน  โดยเฉพาะการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณสมบัติ
พ้ืนฐานความสามารถด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านการการเป็นผู้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์     ด้านการปรับตัว   ด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างหลากหลาย   ด้านเชิงวิพากษ์   ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ด้านการใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน   ด้านการรู้เท่าทันสื่อ  และด้านการจัดการเรื่องเงิน  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม มองว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยครูนี้เป็นเรื่องส าคัญและ
เป็นเงื่อนไขขั้นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน   สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
เช่นคณะครุศาสตร์จะต้องพิจารณาทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบตนเองอย่างจริงจัง  มิเช่นนั้นคงยากที่จะ
สร้างครูที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในสามระดับนี้ได ้
 

   ฉบับที่ 8/2557  วันจันทรท์ี่ 3  มีนาคม พ.ศ.2557 

ครูคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 
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เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน 

พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน  ฝุายวิชาการ จัดสัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2556 โดยมีรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภี รุโจปการ)  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาว่า วิชาชีพครู
เป็นหนึ่งในไม่กี่วิชาที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
และยังได้รับการก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม  เป็นวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความช านาญเป็นการเฉพาะมี
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  ที่ส าคัญผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างเพียงพอก่อนประกอบวิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาจึงเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของ
การศึกษาในคณะครุศาสตร์   

ตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นิสิตจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ได้ค้นพบ
ตัวตนและได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานการเป็นครู  ซึ่งเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติบ้านเมือง  รู้สึกภูมิใจเมื่อ
ได้รับจดหมายชมเชยการปฏิบัติงานของนิสิตและยินดีอย่างมาก เมื่อได้รับจดหมายจากสถานศึกษาต่าง ๆ มาเป็น
ระยะ ๆ  เพื่อขอนิสิตคณะครุศาสตร์  จุฬาฯ ไปปฏิบัติการสอน  ฉะนั้นจึงน่าเชื่อได้ว่านิสิตคณะครุศาสตร์ของเราได้
ไปแสดงฝีมือเป็นที่ประจักษ์ 

สัมนนานิสติหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ผอ.ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
 (ผศ.ปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ) กล่าวรายงาน 

 

  รองคณบดี (ผศ.ดร.สุรภี  รุโจปการ)  กล่าวเปิดการสัมมนา  

อ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล   
พิธีกร 
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การสัมมนานิสิตหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2556            
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  2700506  ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 และรายวิชา  2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2  หลังจาก
นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาเป็นเวลา 1  ภาคการศึกษาแล้ว  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้นิสิตได้
ประมวลประสบการณ์จากกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามาสรุปเป็นบทเรียนส าคัญส าหรับการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพครูในอนาคต  รวมทั้งเป็นโอกาสให้ข้อเสนอแนะแก่คณะครุศาสตร์ ส าหรับการจัดก ารเรียน               
การสอนให้ดีข้ึนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น จ านวน 24  คน  และนิสิตผู้ผลิตและใช้สื่อ   

การเรียนรู้ดีเด่น  จ านวน 14  คน   
จากนั้นเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง ประมวลประสบการณ์การสอน ความรู้สึกและศรัทธาต่อวิชาชีพครู

ก่อนสอน  ระหว่างการสอน  และหลังการสอบ  โดย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเสนอผลการสัมมนาฯ โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
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เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคณบดี  รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.             

ชื่นชนก  โควินท์)  ให้การต้อนรับ Professor Bunno จาก Soka University ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะ            
ครุศาสตร์  เพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2557  เวลา 12.15  น. ณ  โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง  นิสิตสาขาวิชา

ดนตรีศึกษา จัดดนตรีเที่ยงวันครั้งที่ 12 "The show must go on  ร้องบรรเลงเสียงประสาน”  ด้วยบทเพลง 
บุหลันลอยเลื่อน (สองชั้น) เดี่ยวซอสามสาย เพลงราตรีประดับดาว (เถา) ลมหนาว  Little David,play on 
your harp  This shall  be  for  music  และ We are the music  makers! 

 

ดนตรีเที่ยงวัน  ครั้งที่  12 

ต้อนรับแขกต่างประเทศ 
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เมื่อวันที่ 3  มีนาคม  พ.ศ.2557  คณบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)  พร้อมด้วย              

ผู้ช่วยคณบดี  (อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร และอาจารย์ ดร.เฟ่ืองอรุณ  ปรีดีดิลก) และหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป (นางกัญญา  อุ่นไทยแท้)  มอบแจกันดอกไม้แด่รองคณบดีฝุายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัดชา  อุทิศ-
วรรณกุล) เนื่องในโอกาสครอบรอบ 31  ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 36   โดยเริ่มให้มีการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 21
มีนาคม - 25 เมษายน  2557   ซึ่งในปีนี้มีกีฬาทั้งหมด 17  ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล  กรีฑา  กอล์ฟ  เซปัคตะกร้อ   
กีฬาทางน้ า  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  บิลเลียดและสนุกเกอร์   โบว์ลิ่ง  เปตอง  ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล   
หมากกระดาน  กีฬาพ้ืนเมืองไทย วอลเลย์บอลชายหาดและจักรยาน        
  ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่ ผู้ประสานงานกีฬาของคณะ  ดังนี้   
 
 
 

31  ปีครบรอบสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เริ่มแล้ว ! 
กีฬาบุคลากรภายในจุฬา ฯ ครั้งท่ี 36 

21 มีนาคม –   25 เมษายน 2557 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่าน 
ร่วมเดินขบวนพาเหรดและชมการแสดง 

ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
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1. เทนนิส    สมัครได้ที่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิต โกศอินทรีย์    

     รองศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ มั่นใจตน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์  

วันรับสมัคร     ตั้งแตบ่ัดนี้ถึง 27  มีนาคม 2557 
วันแข่งขัน        31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557  (บุคคล) 

                         30  มีนาคม 2557 (ทีม)   ณ  สนามเทนนิส  ศูนย์กีฬา ฯ 
2.   บิลเลียดและสนุกเกอร์    สมัครได้ที่    อาจารย์ จิระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์   

    อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี  
    นายไชยา  ลิขิตสารวิทย์ 

วันรับสมัคร      3-17 มีนาคม 2557 
วันแข่งขัน        29 – 30 มีนาคม 2557  ณ  โรงแรมเอเชีย 

3.   กีฬาทางน้้า    สมัครได้ที่    อาจารย์ คมสันต์  บัวแก้ว   
      อาจารย์ ดร.ธานินทร์  บุญญาลงกรณ์ 

              นางสาว ชญาภรณ์  หิรัญสุข  
วันรับสมัคร  บัดนี้ถึง-10 มีนาคม 2557 
วันแข่งขัน        24 – 25 มีนาคม 2557   ณ  สระว่ายน้ า 25 เมตร 

4.   กอล์ฟ    สมัครได้ที่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร  สุดดี 
รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์  อ่วมเพ็ง 

                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์ 
             วันรับสมัคร  บัดนี้ถึง - 28 มีนาคม 2557 
                   วันแข่งขัน        9 เมษายน 2557   ณ  ธานนท์กอล์ฟวิว มีนบุรี                          
5.   ฟุตบอล     สมัครได้ที่    นายเชียรชัย  จวงโปุงแก้ว 

                อาจารย์ จตุพงษ์   ทองสุข 
          นาย สยาม  ทองแสง 

วันรับสมัคร  3– 14  มีนาคม 2557 
          วันแข่งขัน     21 มีนาคม - 24 เมษายน 2557  ณ สนามกีฬาจุฬาฯ 

6.    แบดมินตัน     สมัครได้ที่    นายชนันนัทธ์   ส าราญทิวาวลัย์ 
   อาจารย์ วรกมล  สุนทรานนท์ 

                   นายตุลา  ไชยาศิรินทร์โรจน์ 
        วันรับสมัคร     10 – 24  มีนาคม 2557   

                  วันแข่งขัน        8 -24 เมษายน  2557 ณ Sport Complex ศูนย์กีฬาฯ ชั้น 1 
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7.  กีฬาพื้นเมืองไทย    สมัครได้ที่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร  วรรณศิริ 

         อาจารย์ ทินวัฒน์    นาคศรีอาภรณ์ 
         นางสาวสุรารักษ์  พรมยอด                      
       วันรับสมัคร      17 – 26 มีนาคม 2557 

       วันแข่งขัน        2-4 เมษายน  ณ สนามกีฬาในร่ม  
8.  วอลเล่ย์บอล    สมัครได้ที่        - 

       วันรับสมัคร      ตั้งแตบ่ัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2557  
       วันแข่งขัน       24 มีนาคม-24 เมษายน 2557  

ณ Sport Complex  ศูนย์กีฬา ฯ ชั้น 4 
9. เปตอง      สมัครได้ที่        อาจารย์จริศักดิ์  จิตรโรจนรักษ์ 
      อาจารย์ทินวัฒน์  นาคศรีอาภรณ์ 
      นายไชยา  ลิขิตสารวิทย์ 

      วันรับสมัคร      บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557  
      วันแข่งขัน        13 มีนาคม-24 เมษายน 2557  ณ สนามเปตอง จุฬา ฯ 

10.  โบว์ลิ่ง       สมัครได้ที่        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร สุดดี 
อาจารย์ธนยศ พุทธพงศ์ และอาจารย์ปรีชา สุริยะ 

                   นางกัญญา  อุ่นไทยแท้ 
      วันรับสมัคร       10 มีนาคม -7 เมษายน 2557    
      วันแข่งขัน         19 -20 เมษายน 2557 ณ SS Bowl มาบุญครอง 

11.  เทเบิลเทนนิส    สมัครได้ที่        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร สุดดี 
รองศาสตราจารย์  ศุภฤกษ์  มั่นใจตน 

                   อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล 
     วันรับสมัคร     บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 
     วันแข่งขัน       24 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬา ฯ    

    12.  ตะกร้อ    สมัครได้ที่        นายอุทิศ   ทองค า 
อาจารย์ ดร.วีรพล  แสงปัญญา 

         วันรับสมัคร     24-27 มีนาคม 2557  
     วันแข่งขัน      1-24 เมษายน 2557 ณ  สนามกีฬาในร่ม ศูนย์กีฬา ฯ    

    13.  หมากกระดาน   สมัครได้ที่        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร  สุดดี 
     นายภัทรพณ  ติดตารัมย์ 
    วันรับสมัคร     3-18 มีนาคม 2557  
    วันแข่งขัน       27 มีนาคม-23 เมษายน 2557 ณ  ห้องสมุด สนามกีฬาจุฬา ฯ  
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    14.   กรีฑา     สมัครได้ที่        อาจารย์ ศรานุวัฒน์  ชุ่มชัง 

        อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อลัมพล สังฆเศรษฐี 
        นายวันเพชร  โชคเหมาะ 

    วันรับสมัคร     17 มนีาคม-11 เมษายน   2557  
    วันแข่งขัน      25 เมษายน 2557  ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ  

    15. วอลเลย์บอลชายหาด  สมัครได้ที่    - 
         วันรับสมัคร    บัดนี้ถึงวันที่20 มีนาคม 2557  

    วันแข่งขัน       1-22 เมษายน 2557  ณ สนามกีฬาในร่ม 
    16. ฟุตซอล    สมัครได้ที่    นายเชียรชัย  จวงโปุงแก้ว  
      อาจารย์อธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล 
      นายสยาม  ทองแสง  
         วันรับสมัคร    10-28 กุมภาพันธ์ 2557 (หมดเขตแล้ว)   

    วันแข่งขัน       17 มีนาคม-3 เมษายน 2557  ณ สนามกีฬาในร่ม 
    17. จักรยาน   สมัครได้ที่    - 
         วันรับสมัคร    1-31 มีนาคม 2557  

    วันแข่งขัน       21-25 เมษายน 2557  ณ รอบๆ มหาวิทยาลัย 
 

    ******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


