
ฉบับที่ 17/2560  วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2560

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมใจพัฒนา

งาน เพื่อบ้านของเราครุศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศให้บุคลากรสายปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 

มคีวามสมัพนัธ์อันดต่ีอกนั และเพ่ือปลุกจิตส�านกึให้บุคลากรสายปฏบัิตกิารมีความรกั ความผกูพนัต่อคณะครศุาสตร์ 

ซึง่โครงการดังกล่าวจัดข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน และวันที ่1-3 พฤษภาคม 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 
“ร่วมใจพัฒนางาน 

เพื่อบ้านของเราครุศาสตร์”
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 โดยวันที่ 28 เมษายน 2560  เป็นการบรรยายหัวข้อ “กล้าท�า 4.0”  เนื้อหาประกอบด้วย ท�าใหม่ ท�าซ�้า  

ท�าเร็ว และท�าต่าง   โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมเพื่อน�าสะท้อนให้เห็นผลที่ได้โดยน�ามาปรับใช้กับการท�างาน 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร
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 ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 

ซึ่งมีประเด็นที่ฝากในเรื่องของการน�านวัตกรรมมาใช้ในการท�างาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ช่วยกันคิดหาวิธี

การการท�างานให้ง่ายกว่าเดิม ได้ผลที่ดีกว่าเดิม และมีความสุขในการท�างาน  โดยมีรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ)  ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 และในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560  เป็นการสัมมนาที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จ.จันทบุรี  หัวข้อ 

“พัฒนางาน เพื่อบ้านของเราคณะครุศาสตร์”  โดย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม) เป็น

วิทยากร  เนื้อหาเป็นการระดมความคิดกิจกรรม Workshop  เพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรสายปฏิบัติการ เห็นคุณค่าใน

ตนเองและแสดงศักยภาพที่มีอยู่ มีส่วนร่วมในการท�างานให้คณะ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัย และที่ส�าคัญที่สุด มี

ความรัก ผูกพัน และท�างานอย่างมีความสุขในองค์กร
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 เมือ่วันองัคารท่ี ๒๘ มนีาคม ถงึวันพธุที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรยีนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายประถม 

ได้จัดงานบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ เทิดพระคุณบุพการี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร-

มหาภูมิพลอดลุยเดช ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม และ วดับรมนวิาสราชวรวหิาร กรุงเทพฯ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศริิเดช สชีุวะ คณบดคีณะครศุาสตร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ทนิกร  บัวพลู ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

และรองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร

สาธิตจุฬาฯ  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมฝึกตน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาพระธรรม 

งานบรรพชาสามเณรสาธติจุฬาฯ เทดิพระคณุบพุการี
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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ปฏบิติัตนตามค�าสอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า โดยมพีระสงฆ์

เป็นแบบอย่างในการประพฤติตน    อันจะเกิดผลดีงาม 

ยังความปลื้มใจแก่บุพการีที่ได้ชื่นชม และอนุโมทนาใน

กุศลเจตนาของนักเรียน อีกทั้งเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายคุณงาม

ความดีอันเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการอุทิศถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์ของครอบครัว 

และความผูกพันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน รวมทั้งชุมชน ผ่าน

การบ�าเพ็ญกุศลร่วมกัน 

 โดยในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดพิธีขอขมา

อาจารย์ พธิล้ีางบพุการี พธิถีวายตวันาค และปลงผมนาค 

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

จัดพิธีบรรพาสามเณร ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรจ�านวน ๔๐ คน 

พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า 

มาร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกับแสดงความยินดีให้กับนักเรียน

และครอบครัว
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 อกีทัง้ทางโรงเรียนยังได้จัดพธิเีจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร พธีิสรงน�า้พระและสามเณร และพธิรีดน�า้ขอพร

คณาจารย์ผูอ้าวุโส เนือ่งในโอกาสวนัสงกรานต์และวันขึน้ปีใหม่ไทย ในวนัศุกร์ที ่๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรยีนสาธติจุฬาฯ 

ฝ่ายประถม เพื่อส่งเสริมให้ผู้มาร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ความกตัญญูกตเวที อันหล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีความเจริญและมีความสุขในสังคมต่อไป
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 เม่ือวันจันทร์ ท่ี 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “customize” นิทรรศการแสดงผลงานจากวิชา การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ 

(Supervised study in art) ประจ�าปีการศึกษา 2559 ของนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปศึกษา (ครุศิลป์ รุ่น45) โดยนิทรรศการ

ดังกล่าวจัดให้ชม ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-16 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น1-2 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

“customize” 
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ
ประจ�าปีการศึกษา 2559
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ภาพและข่าวโดย : เพจ ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University
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 คณะครุศาสตร์จัดการเสวนาหัวข้อเร่ือง “3 ปี 3 รฐัมนตร ีเหลียวหลงัแลหน้า ปฏริปูการศึกษาไทย ถงึไหนแล้ว” 

เพือ่ระดมความคดิช้ีแนะการปฏรูิปการศึกษาให้เกิดประสทิธผิลสงูสุดภายใต้เวลาทีจ่�ากัด การเสวนาดงักล่าวจะเป็นเวททีี่

ออกมาเสนอความคดิว่าทิศทางทางการศึกษาภายใน 3 ปี 3 รฐัมนตรขีองรฐับาลชดุนี ้นโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษา

จะขยายผลต่อจากช่วงที่ผ่านมาอย่างไร  โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเสวนาทางวิชาการและผลการส�ารวจ Education Watch

หัวข้อเรื่อง “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า 
ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว”
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 คณะครุศาสตร์มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะและสร้างความสุขในที่ท�างาน ฝ่ายบริหารจึงได้ริเริ่มโครงการ 

“ผ่อนคลายร่างกายจากการท�างานด้วยการนวด” เพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม และความเมื่อยล้า

จากการท�างาน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 609 

(ห้องพยาบาล) ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

ผ่อนคลายร่างกายจากการท�างาน
ด้วยการ“นวด”

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


