
ฉบับที่ 25/2560  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  พ.ศ.2560

  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9  12 สงิหาคม   

คณะครุศาสตร์ จุฬา จัดพิธีถวายพระพร  น�าโดย รองคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา สุรเศรษฐ) เป็นประธาน 

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญ

การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

“85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9”  
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 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Design Thinking for Leaders” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Lara M. Luetkehans, คณบดี 

Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Design Thinking for Leaders



5

 อนึง่ เมือ่วนัท่ี 7 สงิหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 605 ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหน้าภาควิชา

หลักสูตรและการสอน หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความผู้น�าทางการศึกษา หัวหน้าภาควิชาวิจัยและ

จิตวิทยาการศึกษา หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Lara M. Luetkehans, Indiana University of 

Pennsylvania จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทางวิชาการ ด้วย
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คณาจารย์ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 ประชาคมครศุาสตร์ ขอแสดงความยนิดกีบัผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรตัน์ หัสด ี อาจารย์สังกดัโรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายประถม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
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 นายนันทิพัฒน์ ชื่นปกรณ์ ม.5/1 และ นายพัชรพล เลิศวิริยจิตต์ ม.5/3 นักเรียนโรงเรัยนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติรายการ China Anshan International   

Robotic Olympiad 2017 ณ เมืองอันซาน มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการนี้นักเรียนได้รับ

รางวัลอันดับที่3 (Third Place) ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอลจุดโทษ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
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 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬามหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนวัตกรรมการศึกษา

ในรายการ The Korea International Youth Olympiad 4I (KIYO) ที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนักเรียน 3 คน

ได้แก่

 1. ด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัฐช์โรจน์ ม.1/4

 2. ด.ญ.กุลณัฐฐ์ โตวิกภัย ม.1/4

 3. ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ม.1/7

 และอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ ดร.ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา โดยมีชื่อทีมว่า Golden smile โดยผลการแข่งขันนั้นทีมGolden smile ได้ 2 รางวัลคือเหรียญเงิน

จากการแข่งขันและ special reward : Best of Best Award 
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 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จัดโครงการอบรมการเขียน “มคอ.7” เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) เป็นประธานกล่าวเปิด และรองศาสตราจารย์ 

ดร.เนาวนิตย์ สงคราม เป็นวิทยากร

 การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ส�าหรับคณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

และช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ส�าหรับคณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต มีคณาจารย์เข้า

ร่วมอบรมจ�านวน 31 คน

อบรมการเขียน “มคอ.7 รายงานผลการด�าเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552”
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 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้อง Lounge ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์  รองคณบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชิโนกุล)  และประธานสาขาวิชาประถมศึกษา (อาจารย์ 

ดร.กีรติ คุวสานนท์)  ได้ให้การต้อนรับ Miss Yu Watanabe นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Kyoto University of 

Education  ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา และการ

ศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  และฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่าย

ประถม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า เป็นผู้สอน ใน

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560  ถึงเดือนมีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 8 เดือน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
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 เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2 – 3 ชั้น  2  อาคารพระมิ่งขวัญฯ     

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช)  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและ

รองคณบดี  (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์  เดี่ยววาณิชย์)  

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  (รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา พรประเสริฐสุข) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณาจารย์

โครงการ TWINCLE Program
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และนิสิตจากทั้งสองคณะ ได้ให้การต้อนรับ  Professor Jun Nomura, M.D., Ph.D. Manager of TWINCLE 

program และนักศึกษา จ�านวน  8  คน  จาก Chiba University  ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาร่วม

โครงการ TWINCLE Program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เพื่อจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน ในระหว่างวันที่  21 – 25 สิงหาคม  2560
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กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา

พัฒนา 5 สมรรถนะหลักแห่งการท�างานอย่างมืออาชีพ

 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา พัฒนา 5 สมรรถนะหลักแห่งการท�างาน

อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วิกหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณาจารย์ 

นิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตเก่า ทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม เปิดโลก

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  โดยมี รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) เป็น

ประธานพิธี  พร้อมด้วย ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์)   โครงการเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการ

ศึกษาเป็นกิจกรรมบริการเชิงรุกท่ีท�าให้นิสิตคณะครุศาสตร์ได้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้ให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการ

ศึกษา มีความเข้าใจวิธีการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นฐานข้อมูล ได้ทราบข้อมูลและติดตามเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา เห็นคุณค่าและปรารถนาที่จะเข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้

ตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมแบ่งเป็น  5  ดังนี้

ฐานที่ 1 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

 สแกนคิวอาร์โค้ดรับพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามแฟนเพจและไลน์ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาซึ่งจะมี

ข้อมูลการให้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาส�าหรับนิสิต การถ่ายรูปที่ระลึกรวบรวมเป็นภาพกิจกรรมในศูนย์บรรณ

สารสนเทศทางการศึกษา

เปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
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ฐานที่ 2 พาชมสถานที่ 

• แนะน�าหมวดหมู่หนังสือ

• แนะน�าบริการสารสนเทศ

• แนะน�าระเบียบการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

ฐานที่ 3 แนะน�าวิธีการสืบค้นข้อมูล OPAC

• ฐานข้อมูลศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา   

http://lib.edu.chula.ac.th

• ฐานข้อมูลหนังสือ http://library.car.chula.ac.th

• ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR) 

ฐานที่ 4 แนะน�าการสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ

• วารสารและงานวิจัยตามสาขาวิชา

ฐานที่ 5 แนะน�าการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบ APA และ

โปรแกรมส�าหรับจัดการบรรณานุกรม

โดยทุกฐานจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็น

วิทยากร
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มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา) เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) พร้อมด้วย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ (นางสุดา ประทีปสุวรรณ) และหัวหน้ากลุ่มภารกิจทรัพยากรมนุษย์ 

(นางจันทร์นรา ศรีสุข) มอบภาพวาดสีน�้าแก่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา) 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นางสาววโรชา แซ่โง้ว นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ 

ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการด้านบริหารงานบุคคล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (คุณมนัส สืบสันติกุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาวว

โรชา แซ่โง้ว นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


