
ฉบับที่ 28/2562  วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผู้แทนคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ร่วมพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ พระราชานสุาวรย์ี สมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

เนื่องในวันมหิดล ประจ�าปี 2562 โดยมี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ (นางพรทิพย์ เฟื่องฟู) และ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ (นางสาวปราณี ค�าหมื่นกุล) เป็นผู้น�าวางพวงมาลา พร้อมด้วยบุคลากร

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เนื่องในวันมหิดล ประจ�าปี 2562
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งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ 

คณะครศุาสตร์จดังานแสดงความยนิดบีณัฑติใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) 

และนายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และให้โอวาท 

โดยมใีจความส�าคัญตอนหนึง่ว่า “บณัฑิตท้ังหลาย จะเป็นคนด ี มีความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ มีความมุ่งม่ัน พากเพยีร 

เรยีนรู ้ สามารถน�าความรู้ที่ได้เรียนจากคณะครุศาสตร์ไป บูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด�ารงตน

ด้วยความไม่ประมาท มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 

จนกลายเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม พร้อมอุทิศตนเพื่อพัฒนา การศึกษาไทย สมค�ากล่าวที่ว่า 

“เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ ประชาชน””



3

 ในการนี้ผู้แทนบัณฑิตได้กล่าวอ�าลา โดย นางสาวประภัทรสร สังข์ห่อ และนายสมนึก แสงอรุณ ภายในงาน

มคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย์คณะครศุาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยนิดกีบับัณฑติทกุคนทัง้ปรญิญาบัณฑติ ระดบัมหาบณัฑติ 

ระดบัดษุฎบีณัฑิต และถ่ายภาพรวมกนันิสิต บรรยากาศเตม็ไปด้วยรอยย้ิมและความอบอุน่ระหว่างอาจารย์กบัลกูศิษย์
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 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 5 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทพิย์ ณ สงขลา) ได้ให้การต้อนรบัผู้อ�านวยการบรหิาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อบุลศรี) 

และคณะจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษา

องักฤษชาวอเมรกินั เพ่ือเป็นครูสอนวชิาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาในภมิูภาคเป็นเวลา 1 ปี 

โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

ภายใต้ชื่อโครงการ 2019 Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจ�านวน 15 คน 

เดินทางมารับการอบรมในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

คณบดี และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ให้การต้อนรบัผู้อ�านวยการบรหิาร และคณะจากมลูนิธกิารศึกษาไทย-อเมรกินั (ฟลุไบรท์) 
ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน 
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 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะ

ครุศาสตร์ จัดงานรับขวัญน้องใหม่ ประจ�าปี 2562 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

ในพิธี ภายในงานประกอบด้วยการสักการะพระพรหมประจ�าคณะครุศาสตร์ พิธีสงฆ์ และการคล้องมาลัยใบจามจุรี 

และพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยมีศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ คณาจารย์มาผูกข้อมือและมอบของที่ระลึกให้นิสิตใหม่ภายใน

งานรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม Freshy Night เป็นการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1 

และการประกวด EDU Freshmen Idol 2019

 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักกันภายในคณะครุศาสตร์และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

เสริมสร้างทักษะการวางแผนและมีกระบวนการท�างานที่ดี นิสิตใหม่มีขวัญและก�าลังใจในการเรียน รวมทั้งภาค

ภูมิใจในการเป็นนสิติคณะครุศาสตร์ และได้รับข้อคดิต่าง ๆ จากการร่วมกจิกรรม และสร้างองค์ความรูด้้วยตวัเองได้

รับขวัญน้องใหม่ ประจ�าปี 2562
โดย ฝ่ายนสิติสมัพนัธ์ คณะกรรมการนสิติปรญิญาบณัฑติคณะครุศาสตร์ 
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 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญฯ 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ  รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวร์ี สายฟ้า) ผูช่้วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกลุ 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ ่งโรจน์) และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื ่องอรุณ ปรีดีดิลก สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย 

การจดัการและความเป็นผูน้�าทางการศกึษา ได้ให้เกยีรตร่ิวมต้อนรับคณะผูเ้ข้าร่วมการประชมุ The 2nd Asia-Pacific 

Regional Meeting on Teacher Education for ESD: Towards Achieving the Sustainable Development 

Goals through Education จัดโดย Okayama University, Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO 

(ACCU), International Network of Teacher Education Institutions (INTEI), the Japanese National 

Commission for UNESCO และ UNESCO Bangkok จ�านวน 50 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์

การประชุม The 2nd Asia-Pacific Regional Meeting on Teacher Education 
for ESD: Towards Achieving the Sustainable Development Goals 
through Education 
จัดโดย Okayama University, Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), International Network of Teacher 

Education Institutions (INTEI), the Japanese National Commission for UNESCO และ UNESCO Bangkok 
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ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดมีการน�าเสนอบทเรียนจากท�างานเพื่อแลกเปลี่ยนกับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่

 - การจัดรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้ประสานงานรายวิชา 

จากสาขาพัฒนศึกษา

 - งานวิจัย งานวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานเครือข่าย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ

 - การขับเคลื่อนงาน Zero Waste ของคณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า รองคณบดี

 - งานด้าน Green University และ Zero Waste ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย ดร.สจุติรา วาสนาด�ารงดี 

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
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 ศูนย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด�าเนินการประชุมคณะกรรมการร่วม ไทย-กัมพูชา โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพชูา (ด้านการศกึษา) ตามพระราชด�าร ิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 

605 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

 การประชมุคร้ังนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาดงูานด้านการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร เยาวชนและกฬีา

ของกัมพูชา น�าโดย H.E. Dr.Nath Bunroen, Secretary of State เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) 
ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

เรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน แนวคิดและกระบวนการ” 

 กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพ

การวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน แนวคิดและกระบวนการ” ในวัน

อังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญฯ 1-3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองค�า ประธาน

กรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 เป็นผู้บรรยาย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

ให้คณาจารย์และนิสิตได้พัฒนาการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์สาขาวิชาที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์

และการก้าวสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ โดยหัวใจส�าคัญของการท�าวิจัยประการหนึ่งคือ “จริยธรรมวิจัยในคน” ที่จะ

ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งในครั้งนี้มีคณาจารย์ และนิสิตคณะ

ครุศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�านวนมาก
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 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการแสดง “ดนตรีเที่ยงวัน” ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  บริเวณ 

หน้าห้องดวงเดือนพิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้มีเวที

เพื่อแสดงความสามารถของตนเองกับเพื่อนๆในสาขา ในวันดังกล่าวมีรายการแสดงดนตรี ได้แก่ เพลงโยมสลัม 

เพลงมอญดูดาว เพลงเสียงนั้นเสียงหนึ่ง เพลงดอกลั่นทม เพลงลาวสมเด็จ และเพลงโยคีถวายไฟ ท�าให้บรรยาย

กาศในช่วงกลางวันของชาวครุศาสตร์ได้ครึกครื้นไปพร้อมกับเสียงดนตรีและผู้คนที่เข้ามาชมการแสดง

“ดนตรีเที่ยงวัน” ครั้งที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
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 เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2562 ณ ห้องประชุมพระม่ิงขวัญ 1-2 คณะครศุาสตร์จดัการประชมุชีแ้จ้งการปฏิบติังาน 

เกีย่วกบัระบบใหม่ โดยมรีองคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวร์ี สายฟ้า) กล่าวเปิดประชมุ การจดัประชุมดังกล่าว

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ รวมทั้งระบบต่างๆ 

ด้านการลา งานสารบรรณ ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มและรหัสต่างๆ โดยจะเริม่ใช้ระบบใหม่ในวนัที ่1 ตลุาคมนี้

เป็นต้นไป จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปปฎิบัติอย่างถูกต้อง

การประชุมชี้แจ้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบใหม่ 
ระบบการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ รวมทั้งระบบต่างๆ ด้านการลา งานสารบรรณ
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 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ 

Dr. Nenelyn D. De La Fuente, Dean of Education Program และคณะจาก University of San Agustin, 

Iloilo City, Philippines ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือด้านสัญญาความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี 
ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Dr. Nenelyn D. De La Fuente, Dean of Education Program และคณะ
จาก University of San Agustin, Iloilo City, Philippines 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา น�า

นิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรม “Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปล่ียนโลก” 

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ลานอเวนิว MBK มีเด็กและผู้ปกครองมห้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นจ�านวนมาก

Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก
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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในโอกาสนี้คณบดีคณะ

ครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี” แด่

คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย และคณะผู้บริหาร เพื่อแสดงความยินดี โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผล

งานของนางสาวอณิชา กาญจนวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


