
ฉบับที่ 26/2561  วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ในงานกิจกรรมประจ�าปีของสมาคมครูภาษา

ฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต รับเสด็จ
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ

ภาพถ่าย “ภาพจ�า” จัดโดยนิสิตรายวิชา 2765210 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษาทางการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดแสดงภาพถ่ายของนิสิตวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพจ�า” 
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 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้าน

เดก็ เยาวชนและครอบครวั และคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ จดัเสวนาในหวัข้อ “ผลิตเดก็ไทย 4.0...สร้างสรรค์หรอืตดิกรอบ” โดยมี

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ เดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน การนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร (นางสาวณัฐยา บุญภักดี) 

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. (คุณพจนา อาภานุรักษ์) นักวิชาการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการ

ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ) ผู้อ�านวยการศนูย์วชิาการและเครอืข่าย

วชิาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครวั คณะครศุาสตร์ (คุณสทิธชิยั ซาวค�าเขตร) ผู้จดักจิกรรมโรงเรียนระเบียง บ้านถ�้า (คุณศุภชัย 

ไตรไทยธีระ) กรรมการบริษัท เอส ไอ แอล อ ีจ�ากดั (คณุธัญชนก คชพชัรินทร์) เลขาธกิารกลุม่การศกึษาเพือ่ความเป็นไท การจัด

เสวนาดงักล่าวเป็นการชวนสังคมกระตุกคิด และทบทวนถึงกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีผ่่านมา พบแนวโน้มเดก็ไทยอยู่

ในสภาวะ fix mindset “ยอมจ�านนต่ออุปสรรค” ขณะที่โลกยุค 4.0 หลายประเทศมุ่งพัฒนาคนให้มี growth mindset ในเด็ก

และเยาวชน “ไม่กลวัปัญหา อปุสรรค ชอบเผชญิหน้าเพือ่ก้าวผ่านไปสูค่วามส�าเรจ็” บรรยากาศภายในงานมกีารแลกเปลีย่นความคิด

เหน็ระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมเสวนา มีนิสิต สื่อมวลชน นักข่าว ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

เสวนาในหัวข้อ “ผลิตเด็กไทย 4.0...สร้างสรรค์หรือติดกรอบ”



4

 ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีของบุคลากรคณะ

ครุศาสตร์ ประจ�าปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ข้าราชการ 

ลกูจ้างประจ�าเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ลูกจ้างเงนินอกงบประมาณแผ่นดนิ พนักงานมหาวิทยาลยั ข้าราชการบ�านาญ 

(จากการเปลี่ยนสถานภาพและจากการเกษียณอายุราชการ) ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ และพนักงานวิสามัญ 

สังกัดคณะครุศาสตร์ จ�านวน 650 คน การตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ�าทุกปีท�าให้บุคลากรทราบได้ว่าปัจจุบัน

สุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และจะสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้ทันเวลา ซึ่งครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์

จากทมีแพทย์ พยาบาลจากสภากาชาดไทย ณ ห้องดวงเดอืน ประชมุสขุ อาชวอ�ารงุ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี
ของบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ�าปี 2561
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 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มภารกิจ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เสริมศกัยภาพในการท�างาน เรือ่ง “โยคะวนัละนดิ พชิิต

ออฟฟิศซินโดรม” โดยมี คณบด ี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติ

จาก พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์ อดีตนักกีฬาและ

โค้ชยิมนาสติคลีลาทีมชาติไทย และครูตฤณ แย้มสุคนธ์ 

ครสูอนโยคะจากอกาลโิกโยคะ เป็นวิทยากร การจดัสัมมนา

ครัง้นีเ้พื่อให้คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์สามารถ

น�าความรู ้และเทคนิคโยคะที่ได้รับมาใช้ดูแลสุขภาพ

ร่างกายในชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพใน

การท�างานและท�าให้มีสุขภาพ พลานามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง 

นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้วแล้วผู้บรรยายยังได้

สาธิตและสอนวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องให้กับผู้ฟังและ

ร่วมปฏิบัติไปพร้อม ๆ  กันอีกด้วย ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพในการท�างาน 
เรื่อง “โยคะวันละนิด พิชิตออฟฟิศซินโดรม” 
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 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดสัมมนาการศึกษาระหว่างการฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 รายวิชา 2700511 ปฏิบัติการ

วิชาชีพครู 4 เป็นการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความเครียด” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ และ อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย เป็น

วิทยากร นอกจากนิสิตจะได้รับฟังการบรรยายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนิสิตกับผู้บรรยายท�าให้บรรยากาศ

ในการบรรยายสนุกสนาน อีกทั้งยังได้เข้าพบกับนิสิตพบอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกอีกด้วย ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

สมัมนาการศกึษาระหว่างการฝึกปฏิบัตกิารวิชาชพีในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
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 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.รัชตะ รัชตะนาวิน ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (รุ่น 4) ประธาน

คณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร.อุบล เรยีงสวุรรณ จดัเสวนาทางวชิาการ “สานต่อปรชัญาอาจารย์อบุล: 

พัฒนาการศึกษาก้าวหน้าสร้างศิษย์ด้วยกรุณา” โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน 

การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ 

อมาตยกุล รองศาสตราจารย์ นสพ.ปานเทพ รัตนากร คุณและ สุทธิพร เทพสิทธา ด�าเนินรายการโดย ดร.สรจักร 

เกษมสุวรรณ 

 การจัดเสวนาดังกล่าว เป็นการจัดเพื่อระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ซึ่งท่านเป็นส่วนหนึ่งใน

การก่อตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกับศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา หลังจากการเสวนา

ทางวิชาการแล้ว เป็นการแสดงประกอบวีดิทัศน์เรื่องราวของศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรณ โดย นักเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

๑๐๐ ปีชาตกาล ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 
“สานต่อปรัชญาอาจารย์อุบล: พัฒนาการศึกษาก้าวหน้าสร้างศิษย์ด้วยกรุณา”
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 เมือ่วนัศกุร์ ท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องพระม่ิงขวัญฯ 1-2 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) 

กล่าวตอนรับและเปิดงาน การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) 

ปีการศึกษา 2561 ในการนี้มีการแนะแนวทางการจัดท�าปริญญานิพนธ์ โดย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเรียนโปรแกรมเกียรตินิยม” โดย ผู ้ช ่วยคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า) อีกทั้งยังได้ถามตอบข้อสงสัยระหว่างนิสิตและผู้บรรยาย

เรื่องแผนการเรียนดังกล่าวอีกด้วย

การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) ปีการศึกษา 2561 



9

 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 6 

ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปี 2561 ณ หน้าห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง ในครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า 

CLASSICAL “SWEETS” ที่ปรึกษาโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ รายการเพลงที่บรรเลงใน

วันนี้ได้แก่ Classical Medley, Habnera , Cafe 1930, Dance of The Sugar Plum Fairy, Russian Dance, 

Nel cor pin non mi sento palladio บรรยากาศภายในงานมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตให้ความสนใจเป็น

จ�านวนมาก

การแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปี 2561 
“CLASSICAL “SWEETS”
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 เมือ่วนัที ่18 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์ร่วมกบัสมาคมครศุาสตร์สมัพนัธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครศุาสตร์ 

สมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2561 ณ วัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ในการนี้ ได้รับเงินจาก

ผู้มีจิตศรทัธาร่วมท�าบุญ ยอดเงินท�าบญุถวายวัดจ�านวนเงนิ 387,565 บาท และยอดเงินสนบัสนนุมอบให้โรงเรยีน

วัดโบสถ์ จ�านวน 15,000 บาท จ�าแนกเป็นเงินทอดกฐินส่วนของ (1) รร.สาธิต ฝ่ายประถม 209,574.75 บาท 

(2) รร.สาธิต ฝ่ายมัธยม 43,268.50 บาท (3) คณะครุศาสตร์ 115,021.75 บาท และ (4) ส่วนอื่นๆ 17,900 บาท 

ยอดรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 402,565 บาท

กฐินสามัคคี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประจ�าปี 2561  
ณ วัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
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 เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 รองคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.สมุาล ีชโินกลุ) หวัหน้าภาควชิาหลกัสตูร

และการสอน (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาภสัรา ชนิวรรโณ) ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่าง

ประเทศ (อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที) และผู้ช่วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตนัตระรุง่โรจน์) ได้ให้การ

ต้อนรบั Ms. Eylul Sozen Mr. Hakan Berber และคณะบุคลากรแลกเปล่ียน จาก Anodolu University ประเทศตุรกี 

ภายใต้โครงการ Erasmus+ Key Action 1 (2017-2019) ระหว่างวนัที ่19 – 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 สงักดัสาขา

วชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลู

ทางวิชาการและเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรยีนการสอน ณ โรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายมธัยม 

และคณะครศุาสตร์

รองคณบด ี หวัหน้าภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และผูช่้วยคณบดี  

ให้การต้อนรบั Ms. Eylul Sozen Mr. Hakan Berber และคณะบุคลากรแลกเปลีย่น 
จาก Anodolu University ประเทศตรุกี 
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 เมือ่วนัที ่20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนทิรรศสถาน คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ สาขาวิชาพฒันศกึษา ภาควิชา

นโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา จัดงาน ESD Youth Forum 2018 ครัง้ท่ี 1 หัวข้อ “เป้าหมาย

เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน” ซ่ึงรอบนีเ้ป็นรอบท่ี 2 ต่อจากอาทติย์ทีผ่่านมา ผูร่้วมงานประกอบด้วยคณาจารย์ และนิสติ 

ได้แก่ หัวหน้าภาควิชานโยบายฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท) อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุลวรรณ หงษ์วทิยากร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาพัฒนศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ภายในงานมี

การน�าเสนอผลงานของนิสิตในแต่ละหัวข้อและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

งาน ESD Youth Forum 2018 ครัง้ที ่1 หัวข้อ “เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเปรมบุรฉัตร คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่ ผู้อ�านวยการสถาบนัภาษา (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรงิฤดี มณภีคัธร) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 

41ปี วันสถาปนาสถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยภาพสนี�า้ดังกล่าวเป็นผลงานของนายอมรพงศ์ สายเสน 

นสิติช้ันปีที ่2 สาขาวชิาศิลปศึกษา ภาควชิาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศกึษา

คณบดี รองคณบดี มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศริเิดช สชีุวะ) มอบภาพวาดสนี�า้ “หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย” แก่ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิยัโลหะและวัสดุ 

(รศ.ดร.ประณฐั โพธยิะราช) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 32 ปี วนัสถาปนาสถาบันวจิยัโลหะและวสัด ุโดยภาพสีน�า้ดังกล่าว

เป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบภาพวาดสีน�้าคณะสหเวชศาสตร์แก่คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์) พร้อมด้วยรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล) ในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

โดยภาพวาดดังกล่าวเป็นผลงานของนายจิตติณัฐ มาดี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา


