
ฉบับที่ 13/2560  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน  พ.ศ.2560

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าท่ี ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้ถวายสกัการะ พระบรมราชานสุาวรีย์ สมเดจ็พระปิยมหาราชและสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า 

และร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครบรอบ 100 ปี 
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“ครูของแผ่นดิน....
ราชันแห่งการศึกษา” 

 เม่ือวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 รองคณบดี (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ 

ร่วมฟังปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9) 

“ครขูองแผ่นดนิ....ราชนัแห่งการศกึษา” โดย พระมหาวฒุชิยั วชิรเมธ ีจัดโดยศนูย์พัฒนานสิิตและบณัฑิตอดุมคติ คณะครศุาสตร์
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การพัฒนาจิตส�านึกความเป็นชาติผ่าน 
Education 4.0

 เม่ือวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาจิตส�านึกความเป็นชาติผ่าน Education 4.0” 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมเสวนา เกดิความรู้ ความเข้าใจเรือ่งการสร้างจติส�านกึความเป็นชาตใินสถานการณ์ปัจจบุนั ได้รบัเกยีรตจิาก 

พระมหานกันต์ สนติกทโท พ.อ.วันชนะ สวัสดี คุณวริษฐ์  ลิ้มทองกุล เป็นผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ วุฒฑะกุล 

อาจารย์ประจ�าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นผู้ด�าเนินรายการ โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็น

ประธานกล่าวเปิดงานเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
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ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร  บัวพูล
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองคณบดี
และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2564

อาจารย์พรพรหม  ชัยฉัตรพรสุข
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองคณบดี
และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2564
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 ทีมเพลิงชมพู จากครุศาสตร์ ได้รับรางวัล 

“ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง” จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ 

ประเภททีมเดี่ยว ในงานกีฬาบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่ 39 

ประจ�าปี 2560  โดยมีรายนามผู้นักกีฬาดังนี้

 1.ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา 

 2.อ.ธนวัตน์ ช่วยบ�ารุง 

 3.นายราวี สาริน 

 4.นาย ส�าลี ค�าศรี 

 5.นายมานพ เพ็งเพชร

ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร จุฬา
ครั้งที่ 39 ประจ�าปี 2560
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 คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต แต่งกายสวยด้วยผ้าไทย ร่วมงาน “ครุศาสตร์

สงกรานต์สบืสานประเพณไีทย” รดน�า้ขอพรปชูนยีาจารย์และคณาจารย์อาวโุส ในวนัที ่ 11 เมษายน 2560 เวลา 

15.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ หลังศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ (ฝั่งถนนพญาไท) 

“ครุศาสตร์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย”
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 ได้

จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจ�าปี 2560 ส�าหรับเยาวชน บุคลากร

ทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่ง

เสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในโรงเรียน/ สถาบันการศึกษา และชุมชน/ องค์กร 

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนัสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีา่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ ในการปฏิรูปประเทศ  ผู้สนใจสามารถ

ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็ปไซต์ www.parliament.go.th/innovation  อีเมล์ democinnovation@gmail.com ตั้งแต่

บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทรศัพท์ 0 2244 2522

 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการน�าของ ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์ อธิการบดี จะจัดการบรรยายและเสวนา เรื่อง “เมื่อประเทศไทย 

4.0 ต้องขับเคลื่อนด้วยการศึกษา 1.5” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-13.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร

รัตนคุณากร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต คณบดี คณาจารย์ และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายและแสดงความคิดเห็นในการ

พัฒนาการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0  ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.rsu.ac.th/education 

ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมท่ี คุณสวภัทร  ชินสระน้อย โทรศัพท์ 0 2997 2222 ต่อ 1275 

 สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) จะ TAGB FORUM /เสวนา สสมท (Thailand Association of 

Governing Board of universities and colleges FORUM / เสนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการ

ตาม ม.44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องแมนดาริน A 

ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ  เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์หรือผู้สนใจ

สมัครเข้าร่วม TAGB FORUM /เสวนา สสมท ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 9 มิถุนายน 2560 (จ�ากัดจ�านวน 3 ท่าน/ สถาบัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนิศาชล  วิจารณ์วงศ์  โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11420  หรือ คุณพัชรี กาทอง/ 

คุณทิพาภรณ์  ด้วงเกลี้ยง  โทรศัพท์ 0-2280-0091-6


