
ฉบับที่ 11/2561  วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแด่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 

ใน โอกาสได ้ รั บการแต ่ งตั้ ง ให ้ ด� า ร งต� าแหน ่ ง 

นายกสภาจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย  และใน

โอกาสเดียวกันนี้ได้รดน�้าขอพรท่านเนื่องในโอกาส

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

คณบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. 

ณ ห้องนิทรรศสถาน (ห้องสมุดเดิม) อาคารพูนทรัพย์ 

นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จัดพิธีรดน�้าขอพร

ผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจ�าปี 2561  

โดยในป ีนี้ มี ปูชนียาจารย ์แห ่ งคณะครุศาสตร ์ 

อดตีคณบด ีคณาจารย์อาวุโส ให้เกยีรติมาร่วมงาน ดังนี ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 

ศาสตราจารย ์  กิตติคุณ ดร .สุ จริต  เพียรชอบ 

รองศาสตราจารย์ นิรมล สวัสดิบุตร อาจารย์ชัยธวัชว์ 

ไทยง รองศาสตราจารย์ รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์  

รองศาสตราจารย์ วารินทร์ มาศกุล ศาสตราจารย์

ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย 

กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล 

และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ และ

รดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันปีใหม่ไทย
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ในโอกาสดังกล่าว คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีบังสุกุล

อุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับ

และพร้อมทั้งร ่วมกันประเคนจตุป ัจจัยไทยธรรม

พระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป จากนั้นร่วมรดน�้า “ขอพร

อดีตคณบดี ปูชนียาจารย์ คณาจารย์อาวุโส และ

คณบดีปัจจุบัน” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2561 

ทั้งนี้ มีผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
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 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2561 เวลา 18.00  

ณ ห้องดวงเดอืน พิศาลบตุร  ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย

และวฒันธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จริาย-ุศาสตราจารย์ 

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ จัดการแสดงครูอาสาพิพิธ 

ครั้งที่ 2  “200 years of U.S.-Thai Friendship”  

“ฉลองกาลเฉลิมมิตร: 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-

อเมริกา” ซึ่งเป็นการแสดงของคณะครูอาสาสมัคร

สอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที ่35 

ที่จะเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2561  

โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)  

เป็นประธานในพิธี  

“200 years of U.S.-Thai Friendship”
“ฉลองกาลเฉลิมมิตร: 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา”
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 สืบเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ 

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในต่างประเทศ รุ่นที่ 35 มาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมและความรู้ต่าง ๆ  

ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูอาสาสมัครฯเพ่ือน�าไปใช้การเรียนการสอนให้กับเยาวชนในต่างประเทศให้ตระหนักถึง

เอกลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทย



6

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์

ดร.ศิรเิดช สชุวีะ) หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บญุลือ ภาควชิาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธกิารบดีฝ่าย

วชิาการ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ี และนสิติภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ได้ให้การต้อนรับ Associate Professor Eugene 

คณบดี  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ให้การต้อนรับ  Associate Professor Eugene G. Kowch, Ph.D.,
President of Association of Educational Communication 
Technology (AECT) จาก University of Calgary ประเทศแคนาดา
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G. Kowch, Ph.D., President of Association 

of Educational Communication Technology 

(AECT) จาก University of Calgary ประเทศแคนาดา 

ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรกึษา

หารือและแลกเปล่ียนข้อมูลทางวชิาการ ณ ห้องประชุม

คณบดี ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย
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คณะครุศาสตร์ ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

จากการประกวดการแสดงกฬีาบคุลากร คร้ังที ่40

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  เวลา 16.00 น. 

ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมผู้บริหาร  

คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ร ่วมเดินขบวนพาเหรดใน

พิธีเปิดกีฬาบุคลากร  ครั้งที่ 40 พร้อมทั้งส่งประกวด

การแสดงชุด “ครุศาสตร์ ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งออกแบบ

การแสดงและฝึกซ้อมโดย อาจารย์ดร.อุบลวรรณ 

หงษ์วิทยากร และอาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด 

ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าว คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2
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 การจัดแสดงของคณะครุศาสตร์งดงามและมีความหมาย  ขอขอบคณุคณาจารย์และบุคลากรนกัแสดงทกุท่าน
ท่ีเสียสละเวลาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร และอาจารย์
ดร.ดวงกมล บางชวด ที่ทุ ่มเท ออกแบบการแสดงและให้การฝึกซ้อมการแสดงทั้งหมด โดยมีคณาจารย์และ
บุคลากรร่วมแสดงมากที่สุด
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ประชาคมครศุาสตร์ ขอแสดงความยินดกีบั

นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ในงาน International EngineeringInvention & Innovation Exhibition (i-ENVEX 2018) 

ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ระหว่างวนัที ่13 - 15 เมษายน 2561 

 ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายมัธยม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน 

International Engineering Invention & Innovation 

Exhibition (i-ENVEX 2018) ระหว่างวันที่ 13 - 15 

เมษายน 2561 ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 

ผลปรากฏว่าเด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ และอาจารย์

พรเทพ ทองตัง้ (อาจารย์ทีป่รกึษา) ได้รับรางวลัจากผลงาน 

เรื่อง หมวกพลังงานสุริยะเพื่อป้องกันการเป็นลมแดด 

(COOLCAP : Solar Hat for Heatstroke Prevention) 

จ�านวน 3 รางวัล ดังนี้
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 นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากผลงาน เรื่อง  Esi Bag Suite : Emergency & Safety Intelligence 

Bag Suite for Athletes,Disability and Elderly จ�านวน 3 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)

2. Special Award from Korea University Invention Association  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

3. Special Award from Norton University Kingdom of Cambodia Nation Religion King

 ซึ่งผลงานดังกล่าวมีนักเรียนสมาชิกประกอบด้วย 1) เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์  2) เด็กหญิงสุพิชญาณ์ 

เหมรัญช์โรจน์ 3) เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ โตวิกกัย 4) เด็กชายกร เหมรัญช์โรจน์ และ 5) เด็กชายมัชฌิมา สุวิชชโสภณ 

โดยมีนักเรียนที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ และมี อาจารย์ ดร.ธานินทร์ 

บุญญาลงกรณ์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน

1. เหรยีญทองเกียรตยิศ (Double Gold Award) 

2. Special Award on Stage from National 

institute for Research and Development 

in Environmental Protection Romania

3. Special Award from Norton University 

Kingdom of Cambodia Nation Religion 

King
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