
ฉบับที่ 11/2562  วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศสถาน (ห้องสมุดเดิม) อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

คณะครศุาสตร์จัดพธิรีดน�า้ขอพรคณาจารย์อาวุโสและปูชนยีาจารย์ เพือ่สบืสานวฒันธรรมไทย เนือ่งในวนัสงกรานต์ 

ประจ�าปี 2562 กจิกรรมประกอบด้วยการท�าบุญอทุศิส่วนกศุลให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าทีผู่ล่้วงลบั สรงน�า้พระพทุธมนต์ 

รดน�้าขอพรจากคณาจารย์อาวุโสและปูชนียาจารย์ อดีตคณบดีครุศาสตร์ อาทิ ศ.กิตติคุณสุม อมรวิวัฒน์ 

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รศ.รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อ.ชัยธวัชว์ ไทยง ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

นอกจากพิธีรดน�้าขอพรแล้ว ได้มีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนามภายในงาน อาทิ เกมปาลูกบอล เกมโยนห่วง การ

จ�าหน่ายไอติมแท่งย้อนยุค และที่ส�าคัญยังมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการใช้ภาชนะส�าหรับอาหารว่างที่

ลดการใช้พลาสติก

พิธีรดน�้ำขอพรคณำจำรย์อำวุโสและปูชนียำจำรย์
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรำนต์ ประจ�ำปี 2562 



2



3



4

Art Forward : กำรขับเคลื่อนศิลปะในโลกสมัยใหม่
ด้วยแนวทำงศิลปศึกษำ”

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00- 16.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “Art Forward : การขับเคลื่อนศิลปะในโลก

สมัยใหม่ด้วยแนวทางศิลปศึกษา” ขึ้น ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา

 การสัมมนาครั้งนี้มี อาจารย์นิธิ จันทรธนู (ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และคุณวรฉัตร วาทะพุกกณะ (เจ้าหน้าที่การศึกษาหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร) ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการจัดการเรียนรู้ศิลปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต 

และผู้สนใจที่เข้าร่วมในการเสวนา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ วิชาประเด็นและแนวโน้มศิลปศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ
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 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดโครงการเทศน์มหาชาติ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อระดมทุนที่ได้หลักการ

หักค่าใช้จ่ายแล้วจะน�าไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อน�าไปจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน ในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

ฟังเทศน์และร่วมเป็นเจ้าภาพในงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ด้วย

โครงกำรเทศน์มหำชำติ
เนื่องในโอกำสครบรอบ 60 ปี แห่งกำรสถำปนำ

โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริหารและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โดยการนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแสดงความยินดีกับผู้ปกครอง 

ที่บุตรหลานได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม
จัดกำรประชุมผู้ปกครองและมอบตัว

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อ

เป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับขั้นสูงสุดของโรงเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

ความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน นอกจากนี้ท่านคณบดียังให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตอนหนึ่งว่า 

“ในขณะที่ทุกคนได้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา และก�าลังจะก้าวไปสู่บันไดขั้นต่อไปของชีวิต คือการเป็น

นิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้ว กล่าวคือ นักเรียนได้

พากเพียรเรียนหนังสือจนส�าเร็จผล ซึ่งได้มาเพราะเหตุแห่งคุณธรรมหลายประการ อาทิ ความขยันหมั่นเพียร ความ

อดทน ความน้อบน้อม ความซื่อสัตย์ การเป็นคนคิดดี ใฝ่ดี กตัญญูกตเวที ”

โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
จัดพิธีมอบประกำศนียบัตรแก่นักเรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
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 คณะครศุาสตร์ขอแสดงความยนิดใีนโอกาสทีผ่ลงานของ นายธตี ิพฤกษ์อุดม มหาบัณฑติสาขาวชิาศลิปศกึษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

ประจ�าปี 2562 (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะ และการออกแบบ) ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 

(Thailand Research Expo 2019) ซึ่งจัดแสดงผลงาน ณ โรงแรมเซนทารา ชั้น 22 เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562

	 “นวัตกรรมชุดกิจกรรมที่ถ่ายทอดสุนทรียะของศิลปะหัตถกรรมภาคใต้” เป็นผลผลิตจากวิทยานิพนธ์

ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 2561 โดยหลังส�าเร็จการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2561 นายธีติ พฤกษ์อุดม ได้เข้าปฏิบัติงานเป็น

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชำคมครุศำสตร์ขอแสดงควำมยินดีกับ
นำยธีติ พฤกษ์อุดม

ในโอกำสได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง จำกกำรประกวดนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำ 
ประจ�ำปี 2562 (ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ศิลปะ และกำรออกแบบ)
ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
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 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้อง Faculty Lounge (816) ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมกับภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

จัดโครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์ปัจจุบัน คณาจารย์อาวุโส และท�าบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจ�าปี 2562 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจสมาชิกขององค์กร เนื่องในวาระวันสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

คณาจารย์ปัจจุบันและคณาจารย์อาวุโส รวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาควิชา อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและเป็น

สิริมงคลกับบุคลากรของภาควิชา ตามภารกิจการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และคณาจารย์อาวุโส และอาจารย์ประจ�าภาควิชาเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก

 นอกจากนี้การจัดงานยังตระหนักถึงเรื่องการลดขยะพลาสติกกับโครงการ EDU Zero Waste เพื่อเป็นการ

ลดปริมาณขยะ ทางผู้จัดงานจึงใช้กระบอกน�้าแทนการใช้น�้าแบบขวดพลาสติก

ภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน ร่วมกับภำควิชำกำรศึกษำตลอดชีวิต
จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์คณำจำรย์ปัจจุบัน คณำจำรย์อำวุโส 
และท�ำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2562 
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะครูจากเครือข่าย Thai Civic Education ได้จัดการประชุม pre-workshop 

เพื่อเตรียมความพร้อมคุณครู 15 คน จาก 7 โรงเรียน ที่เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Shared 

Histories in Museums: ออกแบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลักสูตร

ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ (South-East Asian Shared Histories) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO Bangkok

Learning Shared Histories in Museums
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 และในวันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ.2562 ก็จัดกิจกรรมให้คุณครู และนักพิพิธภัณฑ์ศึกษา จ�านวน 36 คน 

จากโรงเรียนและพิพิธภัณฑ์ จ�านวน 14 แห่ง ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Shared Histories in 

Museums: ออกแบบการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลักสูตรประวัติศาสตร์

ร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Shared Histories) ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO Bangkok

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


