
ฉบับที่ 24/2560  วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2560

สมเด็จพระนวราชินีนาถ

มิ่งขวัญชาติชูไทยแผ่ไพศาล

ทรงส่งเสริมศิลปะงามตระการ

ทรงวางหลักปักฐานสานภูมิไทย

งานร้อยถักปักดิ้นศิลป์สืบทอด

งานชั้นยอดสอดลายทั้งฝ้ายไหม

งานมุกคร�่าถมทอง เงินยองใย

งานวาดปั้นอันวิไลตรึงใจคน

ร�าลึกพระคุณูปการทรงสานสรรค์

ศิลปาชีพประทีปอันบรรเจิดผล

ขอไตรรัตน์อวยพรเลิศประเสริฐดล

เฉลิมพระชนมพรรษาสถาพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ กิตติคุณ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ประพันธ์ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
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เมื่อวันทุกข์ รุกโรม โหมใจชาติ

ด้วยพระบาท นาถบพิตร อดิศร

เสด็จสรวง นิวัติสวรรค์ นิรันดร

ซึ่งรานรอน หทัยราษฎร์ หทัยไทย 

นึกถึงภาพ ซึ่งคุ้นตา ประชาดี

พระราชินี สิริกิติ์ สถิตใกล้

ประทับข้าง เคียงคู่ พระภูวนัย

ก็รู้ได้ ใช่แต่เรา ที่เฝ้าทุกข์ 

เพราะผืนป่า ซึ่งจงรัก ภักดิ์สายน�้า

ร่วมน้อมน�า คืนวัน สันติสุข

ประกอบกิจ นิจอนันต์ เปลี่ยนผันยุค

ป่าย่อมฉุก เยียบเย็น เช่นยามนี้ 

จึงปวงข้า ใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท

ผองทวยราษฎร์ ตระหนักได้ ในหน้าที่

ต่อมารดร แห่งแผ่นหล้า ขวัญธานี

หวังป่ายืน ชื่นขจี ชุ่มปรีดา

ด้วยส�านึก ระลึกรู้ อยู่เต็มอก

เพราะป่าปก พสกเย็น เป็นนักหนา

ได้ท�ากิน สืบศิลป์ชาติ ศาสตร์ราชา

อิ่มอุรา อุ่นเดชะ พระบริบาล

ชุบชีวี แสนล�าบาก ผู้ยากไร้

พระเมตตา แผ่ไกล กว้างไพศาล

พัฒนา กาชาด พระราชทาน

ยั่งยืนนาน ประชาเอม สุขเปรมปรีดิ์

จึงวันนี้ มโนน้อม ศิระกราน

ปฏิญาณ ปฏิบัติ วัตรวิถี

ด�ารงตน รับใช้ชาติ เป็นราชพลี

กอปรความดี ทวีคูณ ทูลตังวาย

ขอโปรดดล  มงคลชัย พระไตรรัตน์

อวยสวัสดิ์ พรพิพิธ สัมฤทธิ์หมาย

เกษมสถิต นิจนิรันดร์ นิรันตราย

พระพรถวาย สิริธ�ารง ทรงพระเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ประพันธ์
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 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม  2560 คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 66 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยางกูร
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

จ�านวน 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
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 เมือ่วันที ่7 สงิหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องดวงเดอืน พิศาลบตุร คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สุชีวะ) 

พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยสรุปผลงานในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา 

(ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) ในการนี้ คณาจารย์ได้ร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ อาทิ 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ในเรื่องของการจัดระบบการคัดกรองด้านสภาวะจิตใจก่อนจะเข้ามาเรียนของเด็ก เพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาระหว่างเรียน รวมถึงการระบุการเลือกวิชาเอกใน จฬ. เพื่อเป็นการป้องกันและการตัดสินใจของนิสิตในการที่จะ

เลอืกเรยีนทีค่ณะครศุาสตร์ ในส่วนของกิจการนสิติ มกีารเสนอกลไกการดูแลสุขภาวะนสิิตผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้สอนร่วมกนั

ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมทั้งสร้างจิตส�านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของคณะ โดยอาจใช้

พื้นที่สีเขียวของคณะต่อยอดศาสตร์พระราชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโซนพ้ืนที่นั่งให้นิสิตแต่ละสาขาวิชา พร้อมๆ 

ส่งเสริมการสร้างความคิดให้นิสิตได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2560
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 ในการร่วมดูแลค่าใช้จ่ายและสภาพแวดล้อมของคณะ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ในส่วนของงบประมาณ เนื่องจากคณะ

ครุศาสตร์ ยังมีสถานะการเงินอยู่ในกลุ่ม O – Orange โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่มีรายจ่ายเกินกว่า 200 % รวมถึงค่าใช้จ่าย

การจ้างอาจารย์พิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จ�าเป็นที่จะต้องลดลง 

 ที่ประชุมยังมีความเห็นเรื่องของ การทบทวนการท�างานของศูนย์ต่างๆ งบประมาณการวางแผนทิศทางของ

คณะครุศาสตร์ในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณาจารย์ในเรื่องการให้บริการวิชาการ การวิจัย ในเรื่อง

ของการเบิกจ่ายที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวผู้บริหารของคณะ จะได้น�าข้อมูลที่ได้สังเคราะห์และวางแผนใน

การบริหารจัดการต่อไป
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 สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม Learning 

space และ CO- Working Space เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของนิสิต และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล 

รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส�านักงานวิทย

ทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 16.00–18.00 น. โดยผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร (รอง

ศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) และคณะให้การต้อนรับ 

ศึกษาดูงานส�านักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ทั้งนี้ ส�านักงานวิทยทรัพยากรเป็นต้นแบบห้องสมุดที่

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งแรก

ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อระบบ Intranet สามารถเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษารวมถึงทั่วโลกผ่านระบบ 

TDC และ OCLC เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ

ประชาคมจุฬาฯ ได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังสร้างความร่วม

มือในการให้บริการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  มีระบบการบริหาร

จัดการคัดแยกและจัดเก็บหนังสือที่มีผู้ใช้บริการน้อย  เพื่อเพิ่ม

พ้ืนท่ีการใช้บริการและให้บริการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการในหลาก

หลายรูปแบบ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของ

ผู้รับบริการ มีห้องค้นคว้ากลุ่ม ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี ศูนย์สัมผัสวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอศิลปวิทยนิทรรศน์ มุมกาแฟและ

ตู้สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ต่างๆ ซึ่งมีนิสิตสนใจมาใช้บริการจ�านวนมาก
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 11.30 น. ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 อาคารพระ

มิ่งขวัญการศึกษาไทย  กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ จัดอบรมโครงการลดและแยกขยะในส�านักงาน (Green office) ให้

แก่บุคลากรคณะ ภายใต้แผนปฏิบัติการ จุฬาฯ Zeo Waste   โดยมี ดร.สุจิตรา วาสนาด�ารงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

เป็นวิทยากร

อบรมโครงการลดและแยกขยะในส�านักงาน (Green office)
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 เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560  ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ. เพชรบุรี  กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภารกิจกายภาพ ประจ�าปี 2560   

โดยศึกษาดูงานที่ศึกษาดูงานเกาะเกษตรอินทรีย์ ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท ชุมชนบ้านถ�้าเสือ ระบบกายภาพล�าน�้าเพชรบุรี  

และ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ  อ�าเภอท่ายางและยังได้จัดกิจกรรมภารกิจกายภาพสานสัมพันธ์ด้วย

ภารกิจกายภาพร่วมสร้างองค์ความรู้ 
สู่การพัฒนานวัตกรรม 4.0
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 การจัดสัมมนาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภารกิจกายภาพ คณะครุศาสตร์ ได้เรียนรู้วิถีชีวิต

และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การอยู่อย่างพอเพียง การมีจิตส�านึกสาธารณะ และการมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนา

ค่านิยมหลักของจุฬาฯ ได้แก่ การคิดและท�าเพื่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างสรรค์

สังคมที่น่าอยู่เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค 4.0
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สายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ

มหาวิทยาลัย โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่  จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง 

“ชีวิตการเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และรองคณบดี 

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) การแนะน�าชมรมสายสัมพันธ์ผู ้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์  

โดย นายปิยะ ประเสริฐบูรณ์ ประธานคณะกรรมการชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ การแนะน�า

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต และกิจกรรมนิสิตคณะครุศาสตร์  และการประชุมกลุ่มย่อยตามสาขาวิชาเรียนของนิสิต  

เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะ สนทนา กับหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์ที่ปรึกษา 
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 การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนของนิสิตขณะศึกษาอยู่ใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก�าหนดของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

กิจกรรมนอกหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนิสิต  ตลอดจนได้พบปะกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและคณะครุศาสตร์ รวมถึงทราบบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการดูแลและ

พฒันานสิติใหม่ให้เป็นผูม้ทีกัษะชวีติ สามารถเรยีนรูใ้นมหาวทิยาลัยได้อย่างประสบความส�าเร็จและมคีวามสขุ จนส�าเรจ็การศกึษา 

ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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 เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  ชั้น  6  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์  ผู้ช่วยคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์)  ได้ให้การต้อนรับ  Dr. Lalhmasai Chuaungo, 

Dean, School of Education & Humanities และ Dr. Hnamte Malsawmi  จาก  Mizoram University  ประเทศอินเดีย  

ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์  และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีต้อนรับ Dean, School of Education & Humanities

จาก  Mizoram University  ประเทศอินเดีย  
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มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวฒัน์) มอบภาพวาดสนี�า้ พระบรมราชานุสาวรย์ี 2 รัชกาล แก่คณบดีบณัฑติ

วทิยาลยั (รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตนิธรานนท์) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑติวิทยาลยั 

โดยภาพดงักล่าวเป็นผลงานของนสิิต สาขาวชิาศิลปศกึษา ภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา
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 สืบเนื่องจากการที่คณะครุศาสตร์ ได้ใช้พื้นที่ของคณะปลูกพืชผักสารพัดชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า มะเขือเทศ พริก 

กระเจี๊ยบ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยบางส่วนได้น�ามาจ�าหน่ายไปบ้างแล้ว นั้น ช่วงนี้  ขอแนะน�า พืชผลของฝีมือบุคลากร

คณะครุศาสตร์ อีกชนิด นั่นคือ มะระจีนชุดแรกของคณะ 

 จากพื้นที่ดินที่เคยเสื่อมโทรมจากการก่อสร้างอาคาร ด้วยการปรับปรุงสภาพดินจนมีความสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่

การปลูกพืชผักสวนครัว  และการใช้ประโยชน์จากเศษใบจามจุรีที่มีเป็นทุนเดิมของจุฬาฯ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบ

นิเวศน์ที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างไส้เดือน แมลงต่างๆ ช่วยสร้างความสมดุลให้แก่พื่นที่สวนภูมิทัศน์  นอกจากนี้ยังได้มีการ

ทดลองเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย โดยใช้บ่อชะลอน�้า ขนาด 10 ×12 เมตร เพื่อเป็นการศึกษาสภาพน�้าที่เหมาะสมกับการเลี้ยงต่อไป ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน  3 เดือน....

ผลผลิตไร้สารพิษคณะครุศาสตร์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


