
ฉบับที่ 15/2560  วันจันทร์ที่ 17 เมษายน  พ.ศ.2560

 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับและร่วมกันประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป จากนั้นร่วมรดน�้า “ขอพรอดีตคณบดี 

ปูชนียาจารย์ และคณาจารย์อาวุโส” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560

รดน�้ำขอพรปูชนียำจำรย์ และคณำจำรย์อำวุโส

เพื่อสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ครุศำสตร์
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 เมือ่วันพธุที ่12 เมษายน 2560 ผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมรดน�า้ขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภริมย์ 

อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความ

เป็นผู้น�าทางการศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิชาชีพครูไทยไขข้อข้องใจในมาตรฐานการคัดเลือก 

(มุมมองของผูบ้ริหารสถานศึกษา)” โดยมี อาจารย์วันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย และ อาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ 

ตลอดจนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานการคัดเลือกครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทของโรงเรียนเอกชน

และโรงเรียนรัฐบาล

“วิชำชีพครูไทยไขข้อข้องใจ
ในมำตรฐำนกำรคัดเลือก
(มุมมองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ)”



 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุพร  ชัยเดชสุริยะ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็น

ประธานในพิธีเปิดสวนหิน พรรณไม้ทนแล้ง และสวนสมุนไพร ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยมีอดีตคณาจารย์ทั้งของ

โรงเรียนและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ค�าปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา ด้านพฤกษศาสตร์ และด้านภูมิสถาปัตย์ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงาน

พิธีเปิดสวนหิน พรรณไม้ทนแล้ง
และสวนสมุนไพร
โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยประถม
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 สวนแห่งนี้ เป ็นแหล ่งเรียนรู ้ทางธรรมชาตินอก

ห้องเรียนให้กับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 นับ

เป็นเวลา 23 ปี แล้ว ท�าให้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ทาง

โรงเรียนจึงได้ท�าการปรับปรุงมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2559 

ให้สวนมีสภาพสมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้

ในยุคปัจจุบัน โดยพรรณไม้และชนิดหินในสวนดังกล่าวจะมี

จุดแสกนคิวอาร์โค้ดโดยการใช้แอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน 

หรือแท็บแล็ตในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล อีกทั้งมีจุดที่

นักเรียนสามารถขุดทรายหารอยเท้าจ�าลองของไดโนเสาร์ 

เพื่อศึกษาสายพันธุ์แต่ละชนิดของมัน ทั้งยังเป็นแหล่งรวมหิน

ชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้น�ามาจัดเรียงไว้อย่างลงตัว 

พร้อมเปิดใช้งานในปีการศึกษา 2560 นี้



7

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ส่งผลงาน

นักเรียนเพื่อเข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจ�าปี 2559 “45th International Exhibition 

and Invention of Geneva 2017” ณ สมาพันธรัฐสวิส ก�าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 มีนาคม– 2 เมษายน 2560 โดยมี

ประเทศที่เข้าร่วมงาน 40 ประเทศ รวมผลงานทั้งสิ้น 725 ผลงานซึ่งในการประกวดครั้งนี้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายประถม   ได้ส่งผลงานของนักเรียนเพื่อประกวด  4  ผลงาน ดังรางวัลต่อไปนี้

รำงวัลท่ี่ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

1 รำงวัล  SPECIAL AWARD จำกฮ่องกง รวมทั้งสิ้น 5 รำงวัล (จำก 4 ผลงำน)

สรุปผลกำรประกวดและจัดแสดงนิทรรศกำรในเวทีระดับนำนำชำติ 

“45th International Exhibition and
Invention of Geneva 2017”

ณ สมำพันธรัฐสวิส
ก�ำหนดจัดงำนระหว่ำงวันท่ี่ 29 มีนำคม – 2 เมษำยน 2560
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ผลงำนชิ้นท่ี่  1 ESIFIIT
  กระเป๋าปฐมพยาบาลที่มีการจัดระบบใหม่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด รวดเร็ว 

และมีรถเข็นกับเปลไว้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ด้วย

ผู้ประดิษฐ ์ 1. SUPITCHAYA HEMRUNGROJN / เด็กหญิงสุพิชญาณ์  เหมรัญช์โรจน์ 

  2. JAOMAI TUNGSIRIPAT / เด็กหญิงจ้าวไหม  ตั้งศิริพัฒน์

  3. Korn Hemrungrojn / เด็กชายกร  เหมรัญช์โรจน์ 

  4.KullanatTovikkai/เด็กหญิงกลุณัฏฐ์  โตวิกกัย

รางวัลที่ได้รับ 1 รางวัลเหรียญทอง

  1 รางวัล SPECIAL AWARD จากประเทศฮ่องกง
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ผลงำนชิ้นท่ี่  2  ABLEWALKER  

  Walker ที่สามารถปรับขาขึ้นลงได้อัตโนมัติ และมีระบบเตือนเมื่อ walker ไม่อยูู่ในแนวตั้งตรง

ผู้ประดิษฐ ์ 1. SUPITCHAYA HEMRUNGROJN / เด็กหญิงสุพิชญาณ์  เหมรัญช์โรจน์ 

  2. JAOMAI TUNGSIRIPAT / เด็กหญิงจ้าวไหม  ตั้งศิริพัฒน์

  3. CHALIDA SOMPOLWATTANA / เด็กหญิงชลิดา สมพลวัฒนา

  4. Korn Hemrungrojn / เด็กชายกร  เหมรัญช์โรจน์ 

รางวัลที่ได้รับ 1 รางวัลเหรียญเงิน
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ผลงำนชิ้นท่ี่  3 ตู้ออมเงินอัจฉริยะในโรงเรียน / $mart $chool $aving($$$)
  ตูู้ฝากเงิน (ธนาคารโรงเรียน) เป็นตู้ฝากเงินที่นักเรียนสามารถฝากเงินได้ทุกวัน เงินเพียง 1 บาทก็ 

สามารถฝากได้โดยใช้บัตรนักเรียนเข้าระบบ บัตรนักเรียนจะผูกกับเลขบัญชีเมื่อนักเรียนฝากเงินแล้วจะมีการแจ้ง 

เตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ปกครอง และนักเรียนยังสามารถตั้งเป้าหมายการฝากเงินใน app ได้ด้วย

ผู้ประดิษฐ ์ 1.เด็กหญิงปัณณา   อมรวิวัฒน์ 

  2.เด็กหญิงเพ็ญพิชา วงศ์วนิชทวี

  3.เด็กหญิงปณาลี  เดชะวัฒนไพศาล 

  4.เด็กหญิงณัฐพร  ประสิทธ์ิด�ารง

รางวัลที่ได้รับ 1 รางวัลเหรียญเงิน
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ผลงำนชิ้นท่ี่  4 FLASH FETCH  

  ระบบรับนักเรียน นักเรียนจะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ของผู้ปกครองเพื่อแจ้งต�าแหน่งให้ทราบว่า

อยู่ที่ไหนในโรงเรียนถ้าอยู่ที่ประตู 3 หรือ 5 ผู้ปกครองจึงค่อยขับรถมารับเพื่อไม่ให้มาจอดรถรอหน้าโรงเรียน และ

ก่อนจะถึงโรงเรียนผู้ปกครองจะส่งสัญญาณผ่าน app มาที่หน้าจอคอม / ทีวี เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบว่าก�าลังจะ 

มาถึงแล้ว นักเรียนสามารถขึ้นรถกลับบ้านได้ทันที

ผู้ประดิษฐ ์ 1. EKACHOL PRASOPPHON / เด็กชายเอกชล ประสพผล 

  2. CHAYARAT WANGWEERA / เด็กชายชยรัฐ หวังวีระ

  3.RAPEEPUTCHRATTANATAYMEE/เด็กชายรพีพัทธ์   รัตนเตมีย์ 

  4. PUTHIMET KITJARUWANKUL / เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล

  5. PROM SERMSAKSASITHORN / เด็กชายพร้อม  เสริมศักด์ิศศิธร

รางวัลที่ได้รับ 1 รางวัลเหรียญทองแดง
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 ครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับนปอ. จัดโครงการมอบ

ความห่วงใยให้กับครอบครัวก�าลังพลบุตรที่มีความต้องการ

พิเศษสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมมอืกบั 

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกัน

ภัยทางอากาศ กองทัพบก จัดโครงการมอบความห่วงใยให้

กับครอบครัวก�าลังพล บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ กรมทหารปืนใหญ่

ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 

อาจารย์ ดร.วาทินี โอภาสเกียรติกุล คณาจารย์จากสาขาวิชา

จิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ คุณนฎชมน นิลอ่อน (แม่สาว) ผู้ปกครองที่

มากประสบการณ์การดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 

และ คุณสุคนธา สินธพ ผู้บริหารงานวรรณกรรมเด็ก 

บริษัท ประภาคารเอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด ผู้ผลิตหนังสือนิทาน

และวรรณกรรมส�าหรับ (เครือส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช) 

เป็นวิทยากร ในการนี้ พันเอกหญิง อารยา จิตต์แจ้ง ประธาน

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขานปอ. เป็นประธานพิธี

โครงกำรมอบควำมห่วงใยให้กับครอบครัว
ก�ำลังพลบุตรที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
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 การจัดโครงการดังกล่าว ฯ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการท�างานร่วมกัน โดยครอบครัวก�าลังพลของบุตรที่

มีความต้องการพิเศษ จะได้รับทั้งความรู้เชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 

ตลอดจนนิสิตได้ฝึกทักษะสังเกตพฤติกรรมและให้ค�าแนะน�ากับครอบครัวในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษร่วมกับอาจารย์ผู้

สอน แก่ครอบครัวก�าลังพลของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยมุ่งหวังที่จะให้

ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะ และการด�ารงชีวิต ทั้งร่างกาย อารมณ์ 

สังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเด็กและการให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความมั่นใจในการพาเด็กออก

สู่สังคมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เหล่านี้อย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

 ในการนี้ คณะวิทยากรยังได้มอบคู่มือแนวทางการจัดการส�าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้

ในสายอาชีพเพ่ือการมีงานท�าหนังสือการดูแลเด็กพิเศษ หนังสือนิทานเด็ก ฯลฯ ให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขานปอ. 

ส�าหรับไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการฯ ดังกล่าว
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 สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผุู ้สนใจ ร่วมงาน ESD Fair 2017 

เพื่อร่วมเรียนรู้แนวคิด/แนวทางการก�าจัดขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


