
ฉบับที่ 26/2560  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน  พ.ศ.2560

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2560 โดยมี

ผู้แทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาน�าพานดอกไม้ธูปเทียนกราบคณาจารย์ ผู้แทนนิสิตทุกระดับ ทั้งปริญญาบัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษามอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์ คณบดี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เจิมต�าราเรียน และนิสิตร่วม

ขับร้องเพลง “พระคุณที่สาม”

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560
คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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 จากนั้นคณบดีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นายอิสรภาพ มูลธิยะ ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เหรียญทอง สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3.99 ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ท�ากิจกรรมของ

คณะครุศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559 และมอบรางวัลพานไหว้ครูชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

แก่ผู ้แทนนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปศึกษา และประเภทสวยงามแก่ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาประถมศึกษา 

พร้อมกันนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นิสิตเนื่องในพิธีดังกล่าว
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“พำนพฤกษสัฏฐิวรรษกำรศึกษำครุศำสตร์จุฬำฯ นบบูชำพระคุณครู”
รำงวัลชนะเลิศพำนไหว้ครู ประเภทสร้ำงสรรค์

ในพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี 2560 ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 นับตั้งแต่วันที่ศาสตราจารย์   ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงเสาเอกเพือ่สร้างอาคารเรยีนหลงัแรก เปรยีบเสมอืนการลงเมล็ดพันธุ ์แห่งปัญญา และรากแก้วแห่งการศกึษาหยัง่ลึกลงไปในดนิ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ก็เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญานั้น ที่เข้ามาเพื่อได้รับการบ่มเพาะ จากเมล็ดพันธุ์เมล็ดน้อย ๆ ได้รับน�้า

และแร่ธาตุอันประดุจความรู้ที่เหล่าคณาจารย์ผู้คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนกระทั่งเติบใหญ่เป็นต้นไม้อันกล้าแกร่ง ดั่งพานนี้

ทีม่รีากหยัง่ลกึลงไปในดนิ เพือ่เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ยนืต้นสง่าแข็งแรง แต่ปรับเอน แตกกิง่ก้านไปได้ในทุกรูปแบบสถานการณ์ 

ใบประกอบขึ้นจากเมล็ดงาลงสีทอง สื่อถึงร่มเงาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของคลังความรู้ที่พร้อมจะผลิดอกออกผลและสร้าง

เมล็ดพันธุ์ต่อไปไม่สิ้นสุด หนังสือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เปิดไว้พร้อมรับความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ      ก่อตัวเป็น

ผลึกแห่งปัญญา ตัวพานยังประกอบด้วยข้าวตอก ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาครู   ซึ่งร้อยเรียงขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ 

และความร่วมใจกันของนิสิตคณะครุศาสตร์ ประกอบขึ้นเป็นพานพฤกษสัฏฐิวรรษการศึกษา ครุศาสตร์จุฬาฯ นบบูชาพระคุณครู  



4

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และผู้ช่วยคณบดี    

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุ่งโรจน์) ให้การต้อนรับผูอ้�านวยการบรหิาร (ผูช่้วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อบุลศร)ี 

และคณะจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือเตรียมการจัดการอบรม

ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันก่อนปฏิบัติการสอน Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) 2017 

จ�านวน 22 คน ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ต้อนรับผู้อ�ำนวยกำรบริหำร และคณะ
จำกมูลนิธิกำรศึกษำไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) 2017
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ฯ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองคณบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล)  ผู้ช่วยคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์)  และอาจารย์ ดร.เส้า ลี่หมิ่น  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ    คณาจารย์และนักศึกษา 

รวมจ�านวน  25 คน  จาก Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรม และข้อมูลทางวิชาการ  และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาโครงการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

เพื่อการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ต้อนรับคณำจำรย์และนักศึกษำ
จำก Zhejiang University
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
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 เมื่ออังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นายรังสรรค์ จูทิม เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ได้รับรางวัลยกย่อง

เชิดชูเกียรติบุคลากรห้องสมุดดีเด่น ประจ�าปี 2560 กลุ่มบริการแรงงาน ประเภทเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป/พนักงานสถานที่ 

จากส�านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้ารับมอบเงินรางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสมรักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากรและประธานเครือข่ายวิชาชีพห้อง

สมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ และรองคณบดี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ  

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวด้วย

ประชำคมครุศำสตร์ขอแสดงควำมยินดีกับบุคลำกรได้รับรำงวัล
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 นายภีมข์ ศุภชลาศัย นิสิตชั้นปีที่ ๒ และนายบุญยเกียรติ สะอาด นิสิตชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

วิชาเอกดนตรีไทย เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

โดยได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและ

เขตกรุงเทพมหานคร

 นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่าจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายคนที่

ส�าเร็จการศึกษาไปเป็นครูดนตรีประจ�าในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น�าลูกศิษย์เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบ

ด้านดนตรีไทย นับเป็นผลผลิตที่น่าภูมิใจของชาวครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตสำขำวิชำดนตรีศึกษำ ภำควิชำศิลป ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ 

ได้รับรำงวัลเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย จำกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  ได้รับรางวัล 2 nd prize ประเภท

วง Saxophone Quartet  ดังนี้

 1. นางสาวมณีนุช เหลืองประเสริฐ  นิสิตชั้นปีที่ 5

 2. นาย ณัฐชยันต์ ชัยทนุนานนท์  นิสิตชั้นปีที่ 4

 3. นาย ธนชิต สุวารี    นิสิตชั้นปีที่ 3

 4. นาย อุกฤษ ตั้งวงศ์มงคล   ศิษย์เก่า

 ซึ่งใช้ช่ือวงว่า Rom-bab-joy-joy Quartet โดยได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร เงินรางวัล

จ�านวน 20,000 บาท  และ Saxophone reed by D’Addario  มูลค่า 8,000 บาท  เม่ือวันพฤหสัท่ี 10 สงิหาคม 2560 

ณ หอแสดงดนตรี ภาควิชาดุริยางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นิสิตสำขำวิชำดนตรีศึกษำ ภำควิชำศิลป ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ 

ได้รับรำงวัล 2 nd prize ประเภทวง Saxophone Quartet 
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 การเเข่งขันครั้งนี้ (Asia Pacific Saxophone Conpetition) เป็นรายการแข่งขันแซกโซโฟนภายใต้การ

ดูแลของ Asia Pacific Saxophone Academy เป็นงานปฎิบัติการเครื่องดนตรีแซกโซโฟนระดับเอเชียเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ในประเทศไทย  ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 ท่าน จาก 6ประเทศ ได้แก่

 1. Mr. Pieter Pellens from Belgium

 2. Mr. Hugo Loi from Macau

 3. Mr. Tae Young Kim from South korea

 4. Mr. Kenny Tsai from Taiwan

 5. Mr. Luckachai Krichnoi from Thailand

 6. Miss.Nele Tiebout from Belgium

 7. Mr. Nathan Bogert from USA

 การแข่งขันเเบ่งเป็น 2 รอบ เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบที่ 1 (เพลงบังคับ) ได้เเก่ เพลง Perpetual Motion 

by Narong Prangcharoen (Theodore Presser) และเพลง Quartette (Allegro de Concert) by Caryl 

Florio (Edition Peters) และในรอบที่ 2 ได้เเก่  เพลง Quartette (Allegro de Concert) by Caryl Florio 

(Edition Peters) และ เพลง Four for tango by Astor Piazzolla
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สรุปผลกำรประกวดและจัดแสดงนิทรรศกำรในเวทีระดับนำนำชำติ ประจ�ำปี 2560

“2017 Korea International Youth Olympiad 4I”

(Idea, Invention, Innovation, Intellectual Property)
ณ สำธำรณรัฐเกำหลี

ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 สิงหำคม 2560 

 ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

ได้ส่งผลงานนักเรียนเพื่อเข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจ�าปี 2560 “2017 Korea 

International Youth Olympiad 4I”ณ สาธารณรัฐเกาหลี ก�าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2560 โดยมี

ชิ้นงานเข้าร่วมจาก 12 ประเทศ   

รำงวัลที่ได้รับ

2 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง

3 รำงวัล SPECIAL AWARD รวมทั้งสิ้น 8 รำงวัล (จำก 5 ผลงำน)
                                                                                                                                                                                                                                           



11

ผลงำนชิ้นที่ 1  อุปกรณ์ช่วยในกำรเปิดประตูส�ำหรับผู้พิกำรทำงขำ
 

ผู้ประดิษฐ ์ ด.ช.ณัฐพัชร์  ทรัพย์สมพล  ป.5/4

รางวัลที่ได้รับ  1. รางวัลเหรียญทอง 

  2. รางวัลSPECIAL AWARD : The best of best invention 

      จาก World Women Inventors & Entrepreneurs Association
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ผลงำนชิ้นที่ 2  Share a smile with smart (WILL) wheelchair  

   Smart Wheelchair ส�ำหรับผู้พิกำรทำงขำ

ผู้ประดิษฐ ์ 1. ด.ช.ณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์  ป.5/1

  2. ด.ช.ปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา ป.5/4

  3. ด.ช.ณฤชล   ชินวัฒนกูล  ป.5/6

  4. ด.ช.จีรทีปต์   โฆษะวิสุทธิ์  ป.5/7

รางวัลที่ได้รับ  1. รางวัลเหรียญทอง 

  2. รางวัลSPECIAL AWARD จาก World Intellectual Property Organization (WIPO)
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ผลงำนชิ้นที่ 3  Boost up both ability and mindpower for disabled people 

   ไม้เท้ำช่วยพยุงเดินเพื่อเสริมก�ำลังใจให้ผู้พิกำร

ผู้ประดิษฐ ์ 1. ด.ช.มัชฌิมา  สุวิชชโสภณ  ป.5/2

  2. ด.ช.สิรวิชญ์   พิพิธธนาบรรพ์  ป.6/1

  3. ด.ญ.อันนา  นววิธวัฒนา  ป.6/1

  4. ด.ช.กร  เหมรัญช์โรจน์  ป.6/3

รางวัลที่ได้รับ  1. รางวัลเหรียญเงิน 

  2. รางวัลSPECIAL AWARD : The creative team competition 

      จาก Mayor In-seok Chae (Hwaseong city)



14

ผลงำนชิ้นที่ 4 The future of brain disabilities 

                 อุปกรณ์เสริมพัฒนำกำรส�ำหรับผู้พิกำรทำงสมอง

ผู้ประดิษฐ ์ 1. ด.ญ.ณิชมน  สุภัทรเกียรติ ป.5/4

  2. ด.ญ.ไอริณรยา โสตางกูร ป.5/4

  3. ด.ช.ศุภวิชญ์  วรรณดิลก ป.5/4

  4. ด.ช.สุภชีพ   สหกิจรุ่งเรือง ป.5/4

รางวัลที่ได้รับ  รางวัลเหรียญเงิน 
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ผลงำนชิ้นที่ 5 Hi-tech cane for the blind 

                 ไม้เท้ำ Hi-tech ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ

ผู้ประดิษฐ ์ 1. ด.ญ.มาวิตรา   เตชพลกุล  ป.4/5

  2. ด.ญ. บุญญาดา  แสงมณี  ป.4/5

  3. ด.ญ.ชุติญา   จิตบุญทวีสุข   ป.4/5

รางวัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง
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 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าแก่

คณบดีส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล) พร้อมด้วย

ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนาส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร โดยภาพดังกล่าว

เป็นผลงานของนายพงศกร กสานตกิลุ นสิติชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาศลิปศกึษา ภาควิชาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

มอบภำพผลงำนของนิสิตคณะครุศำสตร์
เพื่อแสดงควำมยินดี ในโอกำสวันครบรอบสถำปนำฯ ของหน่วยงำนต่ำงๆ
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


