
ฉบับที่ 28/2561  วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารจามจุรี 4  คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร. ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมนนท์) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายมัธยม (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ร่วมขอพรปีใหม่ 

2562 แด่อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 818 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) 

ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์) ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา 

ศรายุทธพิทักษ์ อาจารย์ ดร.สริญญา พลรัตน์ และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Professor Miwako Okamoto, Chairperson และคณะ รวมจ�านวน 3 คน 

จาก Nippon Sport Science University ประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ 

และเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควชิาหลักสูตรและการสอน และโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ให้การมต้อนรับ Professor Miwako Okamoto, Chairperson และคณะ
จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น 



3

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ 

Associate Professor Dr. Roumiana Peytcheva-Forsyth, Sofia University, UK, Dr. Rita Birzina, Univer-

sity of Latvia, Latvia, Assistant Professor Dr. Juvy Lizette Gervacio, University of the Philippines, 

Philippines, Mr. Noor Azian Binti Abd. Talib, Malaysia, Associate Professor Dr. Shu-Hsiang Chen, 

National Taiwan University, Taiwan, คณาจารย์จาก India และ Finland จาก ASEM research network ใน

โอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Roumiana Peytcheva-Forsyth, Sofia University, UK,
Dr. Rita Birzina, University of Latvia, Latvia, Assistant Professor Dr. Juvy Lizette Gervacio, University 

of the Philippines, Philippines, Mr. Noor Azian Binti Abd. Talib, Malaysia,
Associate Professor Dr. Shu-Hsiang Chen, National Taiwan University, Taiwan,

คณาจารย์จาก India และ Finland จาก ASEM research network 
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 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จัดการสัมมนาการศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 

รายวชิา 2700511 ปฏิบัตกิารวิชาชพีครู 4 คร้ังที ่2 ในวนันีเ้ป็นการเสวนาในหวัข้อ “เส้นทางการพัฒนาสูวิ่ชาชีพคร”ู 

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ด�าเกิง มุ่งธัญญา (ครูไอซ์)โรงเรียนสตรีสุริโยทัย อาจารย์สัตถามุติ รักสนิทสกุล โรงเรียน

บ้านปลายคลอง22 อาจารย์ศศิกิติยา เทพเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน

ในโรงเรียนจริงๆที่ต่างกับการฝึกสอน นอกจากนิสิตจะได้ฟังการเสวนาด้านประสบการณ์ของการเรียนการสอน

แล้วนั้น ยังได้เข้าพบกับนิสิตพบอาจารย์ นิเทศวิชาเอกด้วย พิธีกรด�าเนินรายการโดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล 

อนันตวรสกุล)

สมัมนาการศกึษาระหว่างการฝึกปฏิบัตกิารวิชาชพีในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
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 วนัที ่14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สจุริตกลุ คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ กลุม่ภารกจิวจัิยและบรกิารวิชาการ 

คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาวชิาการ “สเีพลงิ สร้างสรรค์ เสวนา” ครัง้ที ่12 ในหวัข้อ: “รอยต่อปฐมวนัสู่

ประถมศกึษา” โดยมี รองคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงษ์ศริวิฒัน์) กล่าวเปิดงาน ซึง่ครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรติจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ประธานสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ เป็นวิทยากร การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แลกเปลีย่นความคิดประสบการณ์ผลการวจัิยและนวัตกรรมการศกึษาทีมี่ผลกระทบสงูต่อสงัคม รวมทัง้เป็นการช้ีน�า

และเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ ซึ่งมีคณาจารย์ที่สอนปฐมวัยภายนอกให้การสนใจเป็นจ�านวนมาก 

พธิกีรด�าเนนิรายการโดย ดร.พธสิูรี รัตนกาฬ ผู้อ�านวยการไอเอเบิลอะเคเดมีและกรรมการผูบ้รหิาร บจ.ซ ีท ูซคัเซส

โครงการเสวนาวชิาการ “สเีพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ครัง้ท่ี 12
หัวข้อ: “รอยต่อปฐมวันสู่ประถมศึกษา”
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

คณะครศุาสตร์ จุฬาฯ ฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์ จดัการปฐมนิเทศนสิติใหม่ระดบับัณฑติศกึษา ภาคการศกึษาปลาย 

ปีการศกึษา 2561 โดยม ี คณบด ี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชีุวะ) กล่าวเปิดงาน การปฐมนเิทศดงักล่าวมกีาร

เสวนาเรือ่ง เส้นทางชวีตินิสิตบณัฑิตศึกษา กตกิามารยาทในสงัคมวชิาการ และส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู ้การบรหิารชีวิต

นสิติ และจริยธรรมการวจัิย/ ความสุจริต/ การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ผูร่้วมเสวนาได้แก่ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สมุาล ี ชโินกุล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ี หงษ์ศริิวัฒน์) 

(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) นอกจากได้รับการเสวนาแล้วนิสิตยังได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามภาควิชาต่างๆ  

เพือ่รบัฟังค�าช้ีแจงและท�าความคุ้นเคยก่อนเปิดภาคการศกึษา

จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
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 เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2561 ณ ห้องพูนทรพัย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์ ศูนย์พฒันานสิติ

และบัณฑิตอุดมคติ กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาจรรยาบรรณใน

วิชาชีพคร ู ปีการศกึษา 2561” (กจิกรรมเสริมความเป็นครู) ส�าหรับนิสิตระดับ ปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และ 4 

โดยม ีรองคณบด ี(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ ์เก้าเอ้ียน) กล่าวต้อนรบัและเปิดโครงการ ภายในงานมีจดัอบรมเชงิปฏิบติัการ

และเสวนาภาษาคร ูผู้รับร่วมเสวนาได้แก่ อาจารย์ศภุวจัน์ พรมตัน, อาจารย์ไตรรตัน์ ปุยะต ิและอาจารย์จิรชัย์ เปียศริิ 

การจัดกจิกรรมครัง้นี ้ วตัถุประสงค์เพ่ือให้นสิิตได้มคีวามรูค้วามเข้าใจ จากการเรยีนรูแ้ละวิเคราะห์ข้อก�าหนดเกีย่วกับ

จรรยาบรรณ วชิาชีพครู และตระหนกัถึงความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพครจูากตวัอย่างการปฏบิติัจรงิของ 

บคุคลต้นแบบ มแีนวทางในการพัฒนาตนให้เป็นผูท่ี้มีจรรยาบรรณกบัสถานภาพการเป็นนสิติวชิาชพีครู และแนวทาง

ในการส่งเสรมิจรรยาบรรณของวชิาชีพให้เป็นครูทีด่ ีเตรยีมความพร้อมเพือ่ประกอบวชิาชพีครใูนอนาคต

โครงการ “พัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561” 
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 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา และคุณสุนีย์ 
บันโนะ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ให้
เกยีรตร่ิวมต้อนรบั Professor Yoshihisa Baba, Ph.D., President of Soka University, Mr. Hiroki Shimoide, Administrative 
Director, Global Core center, Soka University และผู้ติดตาม Mr. Kazuhiko Banno รองประธานขององค์กร Soka 
University ประเทศไทย Ms. Emiko Takasuna, Director of Soka University Liaison Office in Thailand ในโอกาสที่เดิน
ทางมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเชิญคณบดีเดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ Soka University

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา และนิสิตคณะครุศาสตร์ 
ให้การต้อนรับ Professor Yoshihisa Baba, Ph.D., President of Soka University,
Mr. Hiroki Shimoide, Administrative Director, Global Core center, Soka University
และผู้ติดตาม Mr. Kazuhiko Banno รองประธานขององค์กร Soka University ประเทศไทย
Ms. Emiko Takasuna, Director of Soka University Liaison Office in Thailand 
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 “โครงการครุศิลป์อาสาสร้างสรรค์ศิลปะในรั้วโรงเรียน” ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ. อ่างทอง โดยชมรม

ครุศิลป์สู่สังคม วาดภาพก�าแพงอาคารเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ โดยชมรมครุศิลป์สู่สังคม ระหว่างวันที่ 

22-23 ธันวาคม 61 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจ�านวน 39 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ เป็น

ที่ปรึกษาชมรม ภาพวาดเน้นให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยวาดภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่เพราะต้องการให้

เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมศิลปะของกลุ่มโรงเรียนในจังหวัด

โครงการครุศิลป์อาสาสร้างสรรค์ศิลปะในรั้วโรงเรียน
ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์จัดงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 

ให้กับคณจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โดยมีอดีตคณบดี อดีตคณาจารย์ ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย 

อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 

ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ มีคณาจารย์ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันสร้างความ

สุข ชมการแสดงตามภาควิชาต่างๆและจับของรางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

งานสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี
มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ส�านักงานวิทยทรัพยากร คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา มอบของขวัญแด่ ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562
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 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญฯ คณะครุศาสตร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(นางรัตติกร เอกษมนนท์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมขอพรปี 2562 แด่ท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบของขวัญปีใหม่

ให้หัวหน้าบรษัิทพลสัและแม่บ้าน เพ่ือเป็นการอวยพรปีใหม่และขอบคณุทีค่อยดูแลอ�านวยความสะดวกทัง้คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เป็นอย่างดี
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 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยประชากรศาสตร์ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 3             

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) มอบภาพวาดสีน�้า “หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

แก่ คณบดวีทิยาลยัประชากรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 52 ปี 

แห่งการก่อตัง้วทิยาลยัฯ โดยภาพสีน�า้ดงักล่าวเป็นผลงานของนายจิตตณิฐั มาด ี นิสติชัน้ปีท่ี 2 สาขาวชิาศลิปศึกษา 

ภาควชิาศลิปะดนตร ีและนาฏศิลป์ศึกษา

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ คณบดีคณะพยาบาล (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ 

ชัยวัฒน์) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี และครบรอบ 51 ปี ของการจัดการเรียนการสอน

ทางพยาบาลศาสตร์ใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา 

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


