
ฉบับที่ 8/2561  วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  พ.ศ.2561



2

 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี 

หงษ์ศิริวัฒน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 

ภาควชิานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศกึษา ให้การต้อนรบั Assistant Professor Chris R. Glass, 

Ph.D., Graduate Program Director of the Higher Education Program และ Dr. Rachawan Wongtrirat, 

Assistant Director of International Initiatives, Office of Intercultural Relations จาก Old Dominion 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณบดี ประธานสาขาวิชา คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอุดมศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

ให้การต้อนรับ  Assistant Professor Chris R. Glass, Ph.D. 
และ Dr. Rachawan Wongtrirat
จาก Old Dominion University ประเทศสหรัฐอเมรกิา
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 ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาเยอืนคณะครุศาสตร์เพือ่แลกเปลีย่นข้อมูลทางวชิาการ และจดัโครงการสมัมนาวิชาการ

ร่วมกับสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง 

“Global Citizenship and Civic Engagement” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม

พระมิ่งขวัญ 1 2 และ 3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 Professor Dr. Danilo M. Baylen (อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Instructional Technology และ Visual and media literacy 

จาก Department of Educational Technology and Foundations, College of Education, University of 

West Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

Learning Brick by Brick: LEGO Workshop for Teachers and Librarians ให้แก่คณาจารย์และนิสิต

คณะครุศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และกลยุทธ์

การสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ

Learning Brick by Brick: 
LEGO Workshop for Teachers and Librarians
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 เมือ่วนัศกุร์ท่ี  9  มนีาคม  2561  ณ ห้องประชมุ 704 ช้ัน 7  อาคารพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย คณะครศุาสตร์  

หวัหน้าภาควชิาหลกัสูตรและการสอน  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุภ ี รโุจปการ)  ผูช่้วยคณบดแีละประธานสาขาวิชา

สขุศกึษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระว ี สมะวรรธนะ)   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สธุนะ  ติงศภทัย์ิ   อาจารย์สรญิญา  

รอดพิพัฒน์  และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ได้ให้การต้อนรับ 

Professor Yukio Yamada, Ph.D., Director of Sports and Physical Education และนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

รวมจ�านวน 4 คน จาก Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba ประเทศญ่ีปุ่น  

ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาเยอืนคณะครุศาสตร์เพ่ือปรึกษาหารอื และแลกเปลีย่นข้อมูลทางวชิาการในสาขาวิชาสขุศกึษา

และพลศกึษา

ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ให้การต้อนรับ  Professor Yukio Yamada, Ph.D.,
Director of Sports and Physical Education และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba ประเทศญ่ีปุน่
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 เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2561 รองคณบดี (ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม) กล่าวช้ีแจง 

การจัดท�างบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา 

และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�างบประมาณ จัดโดยกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุม่ภารกจิยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประชุมชีแ้จง การจดัท�างบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. วิทยากรจากส�านักงานเขตปทุมวัน มาให้ความรู้ 

เจ้าของร้านค้าห้องอาหารคณะครุศาสตร์ เรื่อง สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 

1 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์

ส�านักงานเขตปทุมวัน จัดวิทยากรให้ความรู้เจ้าของร้านค้าห้องอาหารคณะครุศาสตร์ 

เรื่อง สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร  
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 สบืเนือ่งจากคณะครุศาสตร์ ได้มกีารตดัตกแต่งกิง่ต้นจามจรุี

บรเิวณโดยรอบคณะมาระยะหน่ึงแล้ว เพ่ือให้พ้ืนทีบ่รเิวณโคนต้นไม้

ดั งกล ่ าวมี ภูมิทั ศน ์ ท่ี สวยงามและเ กิดประโยชน ์ เพิ่ มขึ้ น 

นายชัยรินทร์ บุญขันธ์ เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลงานสวน จึงมีความคิด

สร้างสรรค์ ด้วยการปลูกผักกาดขาวใหญ่ญี่ปุ่น และได้ร่วมแรงกับ

เพื่อนที่รับผิดชอบงานสวน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโคนต้นจามจุรี

ลานจอดรถครุศาสตร์ และน�าเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวญี่ปุ่นมาปลูก  

ซึ่งขณะนี้บางส่วนสามารถตัดเก็บและมาจ�าหน่ายให้กับประชาคม

คณะครุศาสตร์ได้แล้ว

งานกายภาพคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับพื้นที่บริเวณโคนต้นจามจุรีรอบคณะฯ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และเกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผักกาดขาวใหญ่ญี่ปุ่น
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ขอบคุณภาพจาก : งานกายภาพคณะครุศาสตร์

 นอกจากนี้ ยังมี “คะน้าฮ่องกง” อีกหนึ่งผลผลิต ณ บริเวณพื้นที่คณะครุศาสตร์ ท่านใดสนใจแวะอุดหนุน 

สามารถจองหรือสอบถามได้ที่ งานกายภาพคณะครุศาสตร์ จ�าหน่ายก�าละ 20 บาท
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ดนตรเีทีย่งวัน ครัง้ที ่2 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2560 
“Midterm crisis”

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

จัดแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 “Midterm crisis” มิดเดย์คอนเสิร์ต ด้วยบทเพลง 

“โหมโรมจอมสุรางค์” “บังใบ (สามชั้น)” “สี่บท (สามชั้น)” และ “ไทยด�าเนินดอก สองชั้น” 
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มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบภาพวาดสีน�้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ แก่รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ พานทอง) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
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