
ฉบับที่ 10/2560  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม  พ.ศ.2560

 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ให้การต้อนรับ Professor Sigaku TEI, Ph.D., Associate Professor 

Tatsuki Kawaguchi, Associate Professor Jian Chen และ Mr. Tadahiro Kanke จาก University of Aizu ประเทศญี่ปุ่น 

ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะครุศาสตร์  จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “Qualitative Research in Adult and Non-formal” โดยม ีProf.Sharan B.Merriam จาก Emerita of Adult 

Education at the University of Georgia เป็นวิทยากร ณ ห้อง 823 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

“Qualitative Research in Adult and Non-formal” 
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คณะครุศาสตร์
น�าสิ่งของมอบให้กับมูลนิธิต่างๆ

  สบืเน่ืองจาก คณะครศุาสตร์ ได้จดัโครงการส่งความสขุ

วันขึ้นปีใหม่ด้วย “การให้” ตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยการจัดกิจกรรม

ในรูปแบบของ “การให้” เพื่อตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 

และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ และการเป็น“ผู้ให้” ด้วยกัน โดยการรวบรวม

สิ่งของและเงินเพ่ือน�าไปบริจาคแก่สถานสงเคราะห์มูลนิธิ 

และหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ จ�านวน 9 หน่วยงาน  

ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา 

(หญิง) บ้านราชาวดหีญงิ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกมุารี 

(หลวงพ่อเป่ินอปุถมัภ์)  ทหาร/ต�ารวจตระเวนชายแดน 14 ค่าย 

3 จังหวัดชายแดน  โรงพยาบาลสงฆ์  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชนนี  สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิต

ทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย และมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน�้าพุ)  

ซึ่งมีเงินที่ได้รับบริจาค รวมจ�านวน 48,191 บาท อนึ่ง

คณะครุศาสตร์ ได้น�าสิ่งของและเงินบริจาคมอบให้แก่มูลนิธิ

ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย บางหน่วยงานได้จัดส่งทาง

ไปรษณีย์ และบางหน่วยงานได้ไปมอบด้วยตนเอง

   ในการนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา/

หน่วยงาน และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม 

และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการส่งความสุข

ด้วย “การให้” ครั้งนี้

นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์) พร้อมสมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้แทนคณะครุศาสตร์ 

น�าสิง่ของและเงินบรจิาค มอบให้กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราชกมุารี (หลวงพ่อเป่ินอปุถมัภ์)  เมือ่วนัท่ี 28  กุมภาพนัธ์  2560
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ)  หัวหน้างานกายภาพ (นางกัญญา อุ่นไทยแท้) และรักษาการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางพรทิพย์ เฟื่องฟู) เป็นผู้แทนคณะน�าสิ่งของและเงินบริจาค   มอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ และสมาคม

ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

คณะครุศาสตร์ จัดส่งสิ่งของบริจาคและโอนเงินบริจาคทางไปรษณีย์ไทย ให้กับมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง

และปัญญา (หญงิ) บ้านราชาวดหีญงิ   ทหาร/ต�ารวจตระเวนชายแดน 14 ค่าย 3 จังหวดัชายแดน   สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติ  

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย และมูลนิธิธรรมรักษ์ 

(วัดพระบาทน�้าพุ)
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อ�านวย

การศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ได้รับเชิญจาก UNESCO Bangkok ให้ร่วมการประชุม 

Technical Meeting to Develop a Modality for 

Teacher to Embeded Global Citizenship 

Education (GCED) into the Curriculum ระหว่าง 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม 

Hiliday Inn กรงุเทพฯ ร่วมกบันกัการศกึษา 9 ประเทศ 

จากจนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อริเดีย ศรีบงักา ภฎูาน มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส์ และไทย และได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้ร่วม

ท�าหน้าที่ National Working Group เพื่อขับเคล่ือน

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองโลก สู่หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครูก่อนประจ�า

การและครูประจ�าการ ร่วมกับสถาบันสังคมศึกษา ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสนับสนุนของ 

UNESCO ต่อไป

Technical Meeting to Develop a Modality for Teacher 
to Embeded Global Citizenship Education (GCED) 
into the Curriculum



6

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ศึกษา จัดสัมมนาวิจัยในหัวข้อ “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส�าหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาและการบริหารจัดการวิจัย” โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ณ ห้องประชุม พระมิ่งขวัญ ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนส�าหรับครูทัศนศิลป์
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและการบริหารจัดการวิจัย”



7

 เมือ่ 9 มนีาคม 2560 พธิจีดุไฟฤกษ์กฬีาภายในของบคุลากรจุฬาฯ คร้ังท่ี 39 หวัหน้างานกายภาพ (นางกญัญา อุน่ไทยแท้) 

ผู้แทนถือธงคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 39 ท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) เป็นประธานจุดไฟฤกษ์ในพิธี และการแข่งขันกีฬาบุคากรใน

ครั้งนี้จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ค�าขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน�้าใจ ใฝ่ใจสุขภาพ”

พิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์การแข่งขันกีฬาภายใน
ของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 
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 26 มนีาคม 2560 ครบ 100 ปี แห่งการประดษิฐาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ขอเชิญนสิติเก่าจฬุาฯ ทกุคณะ 

ทุกรุ ่ น  ทุกคน  ร ่ วมร� าลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่ทรงมีต่อชาวจุฬาฯ ตลอด 7 ทศวรรษทรงครองราชย์ และ

ระลึกในพระคุณของแหล่งเรียนมารวมพลังชาวจุฬาฯ ในงาน 

จุฬาฯ 100ปี : ศตวรรษแห่งความภูมิใจ      วันอาทิตย์

ที่ 26 มีนาคม 2560  17.30 – 21.00 น.  ณ สนามหน้า

พระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระปิยมหาราช และ 

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า แต่งกาย : ชุดสุภาพสีด�า  ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมนิสิตเก่าคณะของท่าน 

หรือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พญาไท  โทร 02-215-3488
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0” The 1st Bunditpatanasil-

pa Institute National Conference (1st BPINC) Thailand 4.0 : Research and Development for Thai 

Cultural Education ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-10.15 น. ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว สามารถ

ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference2017/  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริสกุล เกิดมี มือถือ 086-623-9555, คุณชัญญาภัค แก้วไทรท้วม มือถือ 092-249-6940, 

คุณกวิตาภัทร มงคลน�า มือถือ 089-128-6475, คุณคมสัน ขุนหาญ มือถือ 063-193-2848, คุณกฤษณุ ชูดี 

มือถือ 090-992-5875 โทรสาร 02-482-2176-8 ต่อ 362


