
ฉบับที่ 24/2562  วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562

 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญธิดา สุขหอม นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศลิป์ศกึษา คณะครศุาสตร์ ทีไ่ด้รับรางวลัจากการประกวดภาพวาด “หนึง่เสียงกงัวาน สืบสานพงไพร” ในงาน 

“สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจ�าปี 2562” โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 

ณ ตึก 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาด “หนึ่งเสียงกังวาน สืบสานพงไพร”
ในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจ�าปี 2562” 
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 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จดัพธิไีหว้ครปูระจ�าปีการศกึษา 2562 โดยมคีณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชุวีะ) เป็นประธานในพธีิ กจิกรรม

ไหว้ครูดังกล่าวจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์ เป็นพิธีที่แสดง

ความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ท�าให้เราสามารถน�าไป

ประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

พิธีไหว้ครู
ประจ�าปีการศึกษา 2562
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 นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมงานยังได้รับชมการแสดง “ระบ�าดอกไม้บูชาคร”ู จากนสิติสาขาดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา 

การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ในปีนี้พานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม

ได้แก่ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และพานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สาขา

วิชาศิลปศึกษา และนิสิตยังได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอีกด้วย
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รองคณบดี ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณาจารย์และนิสิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ให้การต้อนรับ Professor Yoshinori Okade, Ph.D. คณาจารย์และนักศึกษา 
จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 825 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์) อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ อาจารย์ ดร.สริญญา รอดพิพัฒน์ และนิสิต

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้ร่วมให้การต้อนรับ Professor Yoshinori 

Okade, Ph.D. คณาจารย์และนกัศึกษา รวมจ�านวน 26 คน จาก Nippon Sport Science University ประเทศญีปุ่น่ 

ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนนักศกึษา Cross-Cultural Sports Training in Thailand ในสาขาวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ใน

ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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 และในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้

มอบประกาศนียบัตรให้กับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนผู้เข้าร่วมโครงการ Cross-Cultural Sports 

Training in Thailand ในระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Nippon Sport 

Science University ประเทศญี่ปุ่น กับ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา 

ชลาภิรมย์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา 

ชินวรรโณ) ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์) อาจารย์ ดร.รุ่งระวี 

สมะวรรธนะ อาจารย์ ดร.สรญิญา รอดพพิฒัน์ และนสิิตสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควชิาหลักสูตรและการสอน 

ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ท้ังน้ี อาจารย์ ดร.รุ่งระว ีสมะวรรธนะ ได้เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษ เรือ่ง Physical 

Education in Thailand ให้กับคณะนักศึกษาจาก NSSU ประเทศญี่ปุ่น ด้วย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพลศึกษาในประเทศไทยด้วย
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 วนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุ 605 ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุง่โรจน์) อาจารย์ 

ดร.เส้า ลีห่มนิ อาจารย์ ดร.อภสิรา พรรัตนานกุลู อาจารย์สาขาวชิาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควชิาหลกัสตูรและ

การสอน และนสิติคณะครุศาสตร์ ได้ให้การต้อนรบั Associate Professor Li Wei, Director of TCSL, School of 

Chinese Language and literature คณาจารย์และนกัศึกษาจาก Central China Normal University ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจีน รวมจ�านวน 12 คน ในโอกาสทีม่าเยอืนคณะครศุาสตร์ เพ่ือปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นข้อมูล

ทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาจีน และศกึษาดูงานสถาบันขงจือ่แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณบดี ผูช่้วยคณบด ีคณาจารย์และนสิิต
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ให้การต้อนรบั Associate Professor Li Wei, Director of TCSL, School of Chinese 
Language and literature คณาจารย์และนักศึกษา
จาก Central China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปิยวรรณ วเิศษสุวรรณภมิู) อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์ ได้ให้การต้อนรบั Associate Professor Dr. Lim Wee 

Hun Stephen จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ 

เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณบดี หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา
หวัหน้าภาควิชาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา และอาจารย์ ดร.จรนิทร วินทะไชย์

ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Lim Wee Hun Stephen 

จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
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 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่าย

นานาชาติ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 18 Mr. Yasunori Tashiro, Chairman, Board of Trustees, 

Soka University และคณะรวม 7 คน ได้เข้าพบอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) ในโอกาสที่มา

เยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและหารือความร่วมมือด้านวิจัยและ

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระดับคณะ 

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล 
ได้ร่วมต้อนรับ Mr. Yasunori Tashiro, Chairman, Board of Trustees, 
Soka Universityและคณะ ในโอกาสเข้าพบอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ่งโรจน์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้มาเยือน ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล ได้น�าเสนองานวิจัยการจัดการเรียนกานสอนที่พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกที่สร้างคุณค่า

ความเป็นมนษุย์ท่ีร่วมวจัิยกบั Prof. Hiroko Tomioka, Ph.D. และคณะผูร่้วมวิจยั หวัข้อ ‘A School Management 

Model based on the concept of Human Value Creating Global Citizenship’
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 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนทางสภาพภูมิอากาศและวิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมได้ทวีความรุนแรง

ขึ้นและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อุณภูมิโลก ปัญหาขยะ

ในทะเล อย่างไรก็ตามการสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจึงต้องมีการปลูกฝังจิตส�านักแก่เด็กและ

เยาวชนให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้การด�าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วม

กับ United Nation Environment Program จึงจัดการประชุมระดมความเห็นเรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ถึง

เวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมราช

กุมารี 60 พรรษา (จาม 10) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและบทบาทของสถาบัน

การศึกษา แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกเครื่องระบบการศึกษาใน

เรื่องสิ่งแวดล้อมต่อไป

ประชุมระดมความเหน็เรือ่ง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ถึงเวลาปฏิรูป    
การเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย”



11

 การประชุมในครั้งนี้กล่าวเปิดประชุมโดย คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ในการนี้คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟ่ืองอรณุ ปรดีดีลิก อาจารย์ประจ�าคณะครศุาสตร์ 

เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าวด้วย


