
ฉบับที่ 19/2562  วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล นันโท ครูช�านาญการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ (ศิษย์เก่า ครุศิลป์ จุฬาฯ รุ่น 37) ในโอกาสที่เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

“ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ” 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
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 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ

ด�าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ�าปี 2562 สาขาสัมคมศาสตร์ โดยในปีนี้อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ได้รับการพิจารณา โดย มีการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย จากคณะกรรมการทั้งหมด

จ�านวน 15 ท่าน ในการนี้ผู้ให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการได้แก่ อธิการบดี (ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม (ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยอุปกรณ์รับรู้ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ (นางรัตติกร เอกษมานนท์) ผู้อ�านวยการ

ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ (คุณพรประภา เสวกวิหารี) หัวหน้าภาควิชา (ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา 

(ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์) ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ.ดร.โสมฉาย 

บญุญานนัต์) รองคณบด ีคณะเภสชัศาสตร์ จฬุาฯ (รศ.ภญ.ดร.สชุาดา หร่องสขุ) อาจารย์ประจ�าสาขาศลิปศกึษา (อ.ดร.สรติา เจือศรกีลุ) 

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. (อ.ดร.ณัฐธิดา ธีรนาทสิน) อ.ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล, อ.ณชนก หล่อสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ยังเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการด�าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 
ประจ�าปี 2562 สาขาสัมคมศาสตร์
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คณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
ได้ให้การต้อนรับ Professor Sheau-Wen Lin, Ph.D., Academic Vice President, 
Dean of R & D Office และคณะจาก National Pingtung University, Taiwan 

 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้การต้อนรับ Professor Sheau-Wen Lin, Ph.D., Academic Vice President, Dean of R 

& D Office และคณะจาก National Pingtung University, Taiwan ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ 

เพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย และประถมศึกษาระหว่างกัน
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ) 

ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ประจ�าปี

การศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบเข็มสภานักเรียน รางวัลพินิจค้า อันเป็นทุนการ

ศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พร้อมกับมอบบัตรเกียรติยศให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางการ

เรียน มีความประพฤติดี ท�าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อีกทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมแก่นักเรียน คณาจารย์ 

และบุคลากร ทุกคนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการของโรงเรียนให้เจริญ

ก้าวหน้าทุกด้าน 

พิธีไหว้คร ูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ประจ�าปีการศึกษา 2562



5



6

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ

ศึกษา 2562 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นมีการฉายวีดิทัศน์

แนะน�าคณะครุศาสตร์ การจัดเสวนา เส้นทางชีวิตนิสิตบัณฑิตศึกษา กติกามารยาทในสังคมวิชาการ จรรยาบรรณ

การวิจัย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รองคณบดี(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม) รองคณบดี 

(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) ด�าเนินการเสวนาโดย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) 
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 จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ครูจุฬาฯ รักษ์โลก :การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ Zero Waste” 

โดย นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 

(PETROMAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่อง ก้าวแรกสู่สังเวียน “วิทยานิพนธ์” โดยรองคณบดี 

(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน) และอาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ นอกจากนี้ยังมีการฉายวีดิทัศน์แนะน�าศูนย์

บรรณสารสนเทศทางการศึกษา และ Life in U : จัดการชีวิตอย่างไรให้เรียนจบตามปีอย่างมีความสุข โดยนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน และมีนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ประมาณ 

300 คน พิธีกรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และอาจารย์ ดร.พงษ์ลิขิต เพชรผล
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รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และอาจารย์ ดร.สริญญา รอดพิพัฒน์

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ได้ให้การต้อนรับ Associate Professor Dean M. Ravizza, Ph.D. 

จาก Salisbury University, USA

 เมือ่วนัที ่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม รองผูอ้�านวยการฝ่ายวริชักจิและกิจการ

พเิศษ โรงเรยีนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ตัง้ปณธิานสขุ) ประธานกลุม่สาระการเรยีนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์เกรียงไกร อินทรชัย) อาจารย์นาถลดา ธนวัฒนาด�ารง โครงการการศึกษาพิเศษ

เพือ่พฒันาความสามารถทางการเรียนรู ้คณาจารย์โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม และอาจารย์ ดร.สรญิญา รอดพิพัฒน์ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ให้การต้อนรับ Associate Professor Dean 

M. Ravizza, Ph.D. จาก Salisbury University, USA ในโอกาสที่เดินทางมาสังเกตกิจกรรมการออกก�าลังกาย 

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ พลศึกษา และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประถม ทัง้นีอ้าจารย์ดงักล่าวได้ร่วมวจัิยกบัอาจารย์ ดร.สรญิญา รอดพพัิฒน์ คณาจารย์ และนสิิตในสาขาวิชา

สขุศกึษาและพลศึกษา ภาควชิาหลักสูตรและการสอน ในระหว่างวันที ่19 มิถนุายน พ.ศ.2562 ถงึวนัที ่18 สงิหาคม 

พ.ศ.2562 เป็นเวลา 2 เดือน”
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 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ” แก่ คณบดีคณะจิตวิทยา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี แห่งการสถาปนาคณะจิตวิทยา  

โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 จากน้ัน เวลา 09.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารนิเทศศาสตร์ 2” 

แก่รองคณบดี (อาจารย์ ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ) และ (อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์  โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ในการนี้ทั้งสองคณะได้มอบของที่ระลึกเป็นปิ่นโตใส่

อาหารเพื่อลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกอีกด้วย


