
ฉบับที่ 27/2561  วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561

 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่บริเวณอาคารรัฐสภา เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2561

 ส�าหรับวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันส�าคัญของชาติ เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา

เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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 วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 605 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูช่้วยคณบด ี(อาจารย์ ดร.รุง่ระวี สมะวรรธนะ) และผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการ (นางสมุามาลย์ 

รตันอกัษรศลิป์) ได้ให้การต้อนรบัครแูละนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ 5 จ�านวน 26 คน ในโครงการจดัการเรยีนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (The English Program) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าประสบการณ์

นอกห้องเรยีนและศกึษาข้อมลูหลักสูตรการเรียนของแต่ละคณะโดยตรง เพ่ือช่วยในการตดัสนิใจในการคัดเลอืกคณะ

เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน ในการนี้ผู้ช่วยคณบดีได้บรรยายแนะน�าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ในวิชาเอกต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอน

ผู้ช่วยคณบดี และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ให้กำรต้อนรับครูและนักเรียน
ในโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ
(The English Program) โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
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 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ร่วมกับ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ และ The South East Asia and Pacific 

International Society for Education Through Art (InSEA) จัดโครงการสัมมนาระดับนานาชาติทางศิลปศึกษา 

‘ARTCEPTIVITY’ โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้บริหาร

องค์กร InSEA จ�านวน 5 ท่าน และศิลปินในพ�านัก 1 ท่าน 

โครงกำรสัมมนำระดับนำนำชำติทำงศิลปศึกษำ ‘ARTCEPTIVITY’
โดย สำขำวิชำศิลปศึกษำ ร่วมกับ กลุ่มภำรกิจวิจัยและบริกำรวิชำกำรคณะครุศำสตร์ 

และ the South East Asia and Pacific International Society
for Education Through Art (InSEA)
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 นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเครือข่ายทางศิลปศึกษาในประเทศไทยจากหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมบรรยาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาดังกล่าว อาทิ หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มหาวิทยาลัย

ศลิปากร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มหาวทิยาลัยทกัษณิสงขลา มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สมาคมพฒันาวชิาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย ศนูย์สร้างสรรค์ครมืูออาชพี โรงเรยีนสาธิตบางนา และโรงเรยีนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม การนี้หัวหน้าภาควิชาศิลปะ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ) 

และประธานสาขาศิลปะ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์) ได้ร่วมบรรยายด้วย บรรยาศภายในงานมี

คณาจารย์ นิสิต บุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก  ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย 

บุญญานันต์
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 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี คณะครุศาสตร์ร่วมกับ

อักษรเจริญทัศน์ จัดงาน TELS Thailand’s Education leader Symposium 2018 เป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน : แนวโน้มคุณภาพการศึกษาส�าหรับทุกคน ในการนี้โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

บรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัย 4.0 กับการตอบโจทย์กลยุทธการศึกษาชาติ” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ใจ

ทิพย์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ

เชิญเป็นผู้ด�าเนินรายการในหัวข้อ “แนวโน้มการศึกษาที่มีคุณภาพ: การบริหารจัดการ, วิธีการสอน, การออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน, เทคโนโลยี, การสร้างแรงบันดาลใจ, สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและอื่น” ทั้งนี้การ

ประชุมดังกล่าวยังได้เชิญผู ้ เชียวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ทางด้านการศึกษาด้วย

จัดงำน TELS Thailand’s Education leader Symposium 2018
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน :แนวโน้มคุณภำพกำรศึกษำส�ำหรับทุกคน
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 เมือ่วนัที ่29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอ�าไพ สจุรติกลุ คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ รองคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) เปิดงานโครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ: 

“กีฬา ยา ชีวิต คิดจะมีพรสวรรค์ หรือ ต้องสร้างพรแสวง” ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชา

พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธนะ ติงศภัทิย์ ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และคุณ

ธีรเทพ วิโนทัย นักฟุตบอลทีมชาติ สังกัดสโมสร True Bangkok United เป็นวิทยากร การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการศึกษาที่ยั่งยืน นอกจากผู้เข้า

ร่วมฟังเสวนาที่เป็นนิสิตแล้ว ยังมี ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน 

และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

โครงกำรเสวนำวชิำกำร “สเีพลิง สร้ำงสรรค์ เสวนำ” ครัง้ที ่11
หวัข้อ: “กฬีำ ยำ ชวีติ คดิจะมพีรสวรรค์ หรอื ต้องสร้ำงพรแสวง”
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 พิธีกรด�าเนินรายการโดย (ดร.พิมณพรรณ บุรพรัตน์) ผู้อ�านวยการโรงเรียนวณลักษณ์และกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน และ (ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ) ผู้อ�านวยการไอเอเบิลอะเคเดมีและกรรมการผู้บริหาร 

บจ.ซี ทู ซัคเซส
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 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กิจกรรมเดินการกุศล 

60 ปี สาธติจฬุาฯ ภายใต้ช่ือ “เดนิชมจันทร์ ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Under The Moonlight : 

60th Anniversary Satit Chula Charity Walk 2018)” โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อน�ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ “กองทุน ศ.ดร.อุบล เรียง

สุวรรณ” น�าไปพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่มีความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็น

ผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณในระดับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประชาคมสาธิตจุฬาฯ ผ่านกิจกรรมการออกก�าลังกาย และเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน คณาจารย์ 

บุคลากร และผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้รู้จักสถานที่ส�าคัญของจุฬาฯ” ภายในงานมีกิจกรรมเต้น“ปอม ปอม เชียร์ 

(Pom Pom Cheers)” กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (Zumba Dance)” กิจกรรม “การเดินการกุศล 60 ปี สาธิตจุฬาฯ” 

และการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน 

ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและคณาจารย์

กิจกรรมเดินกำรกุศล 60 ปี สำธิตจุฬำฯ ภำยใต้ชื่อ
“เดินชมจันทร์ ณ อุทยำน 100 ปี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Under The Moonlight : 60th Anniversary Satit Chula Charity Walk 2018” 
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 เมือ่วนัที ่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย ศษิย์เก่าคณะครุศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 15 และสมาคมครุศาสตร์สมัพนัธ์ จดัโครงการ “การเสวนาทางวชิาการ “คดิและท�าอย่าง

คร:ู เปลีย่นผ่านครสููส่งัคมดจิิทัล” โดยได้รับเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒิุด้านการศกึษา ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นายแพทย์

จรสั สวุรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏริปูการศกึษา กล่าวเปิดงานและบรรยายน�า: การปฏิรปูการ

ศกึษาไทย , พระพรหมบณัฑิต (ประยรู ธมมฺจิตโฺต) บรรยายน�า: คณุธรรมน�าครสููสั่งคมดจิทัิล จากนัน้เป็นการเสวนา 

“คดิและท�าอย่างคร:ู เปล่ียนผ่านครูสู่สังคมดจิิทัล”

กำรเสวนำทำงวิชำกำร
“คิดและท�ำอย่ำงครู: เปลี่ยนผ่ำนครูสู่สังคมดิจิทัล” 



10

 ในภาคบ่ายบรรยายในหัวข้อ “จิตวิญญาณความเป็นคร”ู โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สชุวีะ คณบดีคณะ

ครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และเสวนาประสบการณ์ how to “ครูเปลีย่นคน”  โดยได้รับเกยีรติจากอาจารย์

ชยัธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ กล่าวปิดการเสวนา  โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โฉมฉาย บญุญานนัต์

เป็นพิธกีร
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 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอ�าไพ สุจริตกุล รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี 

หงษ์ศิริวัฒน์) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรม

พิทักษ์กุล อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา และนิสิตคณะครุศาสตร์ ได้

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก Sekolah Kebangsaan Bandar Banting และ Blue Wave Educa-

tional Resources ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 18 คน ในโอกาสที่เดินทางมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับ

คณาจารย์และนิสิตของคณะครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอำจำรย์สำขำวิชำดนตรีศึกษำ
ภำควิชำศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์ศึกษำ และนิสิตคณะครุศำสตร์ 

ให้กำรต้อนรับ คณำจำรย์และนักเรียนจำก Sekolah Kebangsaan Bandar Banting 
และ Blue Wave Educational Resources ประเทศมำเลเซีย 
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 เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี และ

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2561 โดยมี หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา (รองศาสตราจารย์ 

ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ) เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ร่วมในพิธี โดยพิธีไหว้ครูดนตรีนี้ได้จัดเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ประเพณีการไหว้ครูดนตรีไทยอันเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรมไทยและประเพณี

อันดีงามที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้นิสิตสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์

ในสาขา และอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เพื่อให้นิสิตรู้จักการท�างานเป็น

หมู่คณะ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรีระหว่างสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี และ

เพือ่เผยแพร่ชือ่เสยีงและแสดงออกถึงการอนรัุกษ์ศลิปวัฒนธรรมไทยของสาขาวชิาดนตรีศกึษา คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ 

พิธีไหว้ครูดนตรี และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์
ปีกำรศึกษำ 2561
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 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแสดงดนตรีเที่ยงวัน สืบสาน

บทเพลงไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7 ภาคการศึกษาต้น ประจ�าปี 2561 ณ หน้าห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชว

อ�ารุง ซึ่งวันนี้มาในธีมงาน “ไมค์ทองแดงลูกทุ่งเดอะมิวสิคคัล” โดยนิสิตได้รวบรวมเพลงลูกหลายหลายบทเพลง

มามอบความสุขสนุกสนามให้ผู้ฟัง อาทิ ขอใจแลกเบอร์โทร, กลับมาท�าไม, ผู้ชายในฝัน, นักร้องบ้านนอก, พ่อแง่แม่

งอน และ สาวอีสานรอรัก ในการนี้มี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

รวมรับฟังรับชมเป็นจ�านวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กำรแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 7 ภำคกำรศึกษำต้น ประจ�ำปี 2561 
“ไมค์ทองแดงลูกทุ่งเดอะมิวสิคคัล” 
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 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คุณชัชวาลินทร์ เดชอิทธิรัตน์ ได้ส่งมอบการปรับปรุงห้อง Smart 

Classroom ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ให้แก่คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพียงใจ 

ศุขโรจน์ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอษมานนท์) 

ร่วมรับมอบ

คณบดีรับมอบกำรปรับปรุง ห้อง Smart Classroom
ชั้น 5 อำคำรพระมิ่งขวัญกำรศึกษำไทย 
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 วนัที ่7 ธนัวาคม 2561 ณ ลานพิธสี�านกังานฝ่ายบรหิาร คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) มอบภาพ

วาดสีน�้า “อาคารคณะเภสัชศาสตร์” แก่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร 

สกุลบ�ารุงศิลป์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายอมรพงศ์ สายเสน นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภำพผลงำนของนิสิตคณะครุศำสตร์
เพื่อแสดงควำมยินดี ในโอกำสวันครบรอบสถำปนำฯ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ


