
ฉบับที่ 18/2562  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้สัมภาษณ์วารสารทิศไท วารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของชาต ิ ในสารคดปีระจ�าสัปดาห์ “สานฝันเยาวชน” โดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนใน

คณะครุศาสตร์ การปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 รวมถึง

คุณภาพและศักยภาพด้านการเรียนการสอนของนิสิตที่จะออกไปเป็นครูในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้สามารถติดตาม

รายละเอียดการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่วารสารทิศไท
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การบรรยายทางวิชาการเรื่อง
“AN INTRODUCTION TO PUBLISHING IN 
INTERNATIONAL JOURNALS IN EDUCATION”

 วันที่ 18 มิถุนายน 256 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการ

เร่ือง “AN INTRODUCTION TO PUBLISHING IN INTERNATIONAL JOURNALS IN EDUCATION” 

โดย Dr.Helen Hanna, Education Consultant and Researcher, Trainer in Writing for Academic 

Publication, Associate Research Fellow at East China Normal University, Shanghai จัดโดยกลุ่มภารกิจ

วิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์
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 ในวันสิ่งเวดล้อมโลกท่ีผ่านมาทางคณะผู้บริหารและทีมกายภาพมีนโยบายปลูกต้นยางนาทั่วบริเวณคณะฯ 

(ต้นยางนาแบบที่ใกล้รูปปั้นท่านผู้หญิง) ซึ่งคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดี (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ได้ร่วมปลูกด้วย ต้นยางนาเป็นต้นไม้สูงตรงขนาดใหญ่ มีเรือนยอดในระดับสูง ราก

ลงลึกเหมือนเสาเข็ม ช่วยลดความร้อนให้กับอาคารได้มาก ในขณะเดียวกันก็ไม่มีปัญหาการโค่นล้ม รากชอนตึก 

หรือกิ่งหัก ใบขนาดใหญ่ร่วงน้อยมากเก็บท�าความสะอาดง่ายและปลูกหญ้าที่พื้นได้ไม่บังเงา รากที่ดิ่งลงลึกมากของ

ต้นยางนานี้ จะช่วยให้เกิดช่องว่างในดินชั้นลึก น�้าฝนจะซึมลงได้อย่างรวดเร็วไม่ท่วมขัง เป็นอีกหนึ่งภารกิจเพื่อสิ่ง

แวดล้อมและความยั่งยืนของคณะครุศาสตร์

คณบดี และรองคณบดี ร่วมปลูกด้วย “ต้นยางนา”

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 

ในวาระครบรอบ 61 ปี ใน ณ บริเวณอาคาร 50 ปี ในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้ร่วม

ถวายสังฆทานและพิธีเปิดห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียน ได้แก่ ห้องพักอาจารย์พลศึกษา ศาลาเด็กดี 

โมเดลโรงเรียนขนาดจ�าลอง และจอแสดงผลเพื่อประชาสัมพันธ์ (LED) นอกจากนั้นภายในงานได้มีการเปิดรับ

บริจาคโลหิต และการแสดงดนตรีจากผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

งานวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม ครบรอบ 61 ปี 
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 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแสดงความยินดีวันคล้าย

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ภายในงานประกอบ

ด้วยพิธีสงฆ์ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสื่อประสม 3 ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การนี้มีคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

งานวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม ครบรอบ 61 ปี 
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อาจารย์ ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
ได้ให้การต้อนรับ Professor Ren Chuming และคณะ
จาก Nanning Normal University, China 

 เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ 603/13 ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอษมานนท์) ได้ให้การต้อนรับ Professor Ren Chuming 

และคณะรวมจ�านวน 3 คน จาก Nanning Normal University, China  ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”



7

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกิจการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประจ�าปี 2562 จัด

โครงการแรกพบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU First Date) ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่

ที่ก�าลังจะเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ในการปีการศึกษาปัจจุบัน บรรยายกาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โครงการแรกพบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU First Date) ปีการศึกษา 2562 
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 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี น�าโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณะผู้บริหาร และกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย EDU Zero Waste รวมทั้งสิ้น 26 คน ในการนี้

ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ วงษ์ดีไทย รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าวต้อนรับ และนายประยรู เอนก 

รองปลัดเทศบาลเมอืงพนสันคิม เป็นผู้บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัการจัดการขยะ การพฒันาเมือง โครงสร้างทาง

กายภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อ

สร้างรายได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา 

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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 นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมสาธิตวิธีการท�าน�้ายาล้างจานปลอดสารเคมีและลดต้นทุนในการผลิตแต่

คุณภาพดีเยี่ยม และบ้านจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่ท�าให้คนในชุมชนหารายได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในปี พ.ศ.2555
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สัมมนาการศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ

ทางการศึกษาจัดการสัมมนาการศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2562 รายวิชา 2700510 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 3 การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนด้วยกัน 

ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครู ผู้เป็นแสงส่องทางหรือพรางแสงไฟในชีวิตเด็ก” โดยมี คุณทิชา 

ณ นคร (ป้ามล) เป็นวิทยากร กิจกรรมที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์นิเทศทั่วไปฯ เรื่อง “ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร

ของเด็ก” เพื่อให้นิสิตมีแนวคิดในการมองสาเหตุแห่งพฤติกรรมวัยรุ่นและแนวทางการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อย่างยั่งยืนจากผู้มีประสบการณ์ตรงในการให้การดูแลวัยรุ่นที่ต้องการวิเคราะห์เหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมวัยรุ่น และ

แนวทางในการช่วยเหลือการปรับพฤติกรรมวัยรุ่นบนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับในคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ของวัยรุ่น
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 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารเทพทวาราวดี” แก่ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดย

ภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาวธณมฬ วงษา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์) มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน” แก่ผู้อ�านวยการศูนย์กีฬาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล) และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์กีฬาฯ โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ 

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา


