
ฉบับที่ 29/2562  วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จฬุาฯ จดังานมทุติาจติแด่คณาจารย์ทีเ่กษียณอายงุาน ประจ�าปี 2562 โดยมี คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สชีุวะ) 

เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุการท�างานจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเป็นการแสดงความขอบคุณ 

ความรักแด่คณาจารย์รุ ่นพี่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลคุณภาพ

ในการสร้างประโยชน์ทางด้านการศึกษา 

งานเกษียณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจ�าปี 2562
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โดยในปีนี้มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เกษียณอายุการท�างานทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล 

  2. รองศาสตราจารย์ อรนุชา   อัฏฏะวัชระ 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา  โหมดหิรัญ

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์  สุปัญโญ 

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์  ชั่งใจ 

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณาท  เทียนศรี 

  7. อาจารย์ ฉันทนา  เชาว์ปรีชา

  8. อาจารย์ เรวดี  หิรัญ

  9. อาจารย์ อุไร  วิจิตร

 และอ�าลาชีวิตการท�างาน 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  ไล้ทอง 

  2. อาจารย์ ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ
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กิจกรรมภายในงาน

การแสดงชุด “เกษียณกาลคณาจารย์ในดวงใจ”

จากคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การแสดงชุด “สาธิตจุฬาฯ บูชาครู”

จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

การแสดงชดุระบ�า “ครุฑ”

จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มัธยม

การแสดง “เพลงเทพทอง” 

จากนสิติชมรมนาฏศลิป์และดนตรไีทย 
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  ผู้แทนคณาจารย์เกษียณอายุการท�างานกล่าวให้ข้อคิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ชั่งใจ จากนั้น

คณาจารย์ใหม่ได้มอบพวงมาลัยแก่คณาจารย์เกษียณ ก่อนจบงานคณาจารย์ตามภาควิชาและคณาจารย์โรงเรียน

สาธิตจุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปหมู่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากน้องสู่พี่ 

พธิกีรกติติมศกัด์ิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวสิรา รตันากร และอาจารย์ พนัตร ีดร. ราเชน มีศรี
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งานเกษียณเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ประจ�าปี 2562

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ นิทรรศสถาน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่

ที่เกษียณอายุงาน ประจ�าปี 2562 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิต

และมอบของที่ระลึก งานเกษียณเจ้าหน้าที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ในปีนี้ทุกผู้เกษียณได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารบริเวณ

รูปปั้นท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคนแรกของคณะครุศาสตร์เพื่อเป็นที่ระลึก 
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ในปีนีม้เีจ้าหน้าทีเ่กษยีณอายกุารท�างานท้ังหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นางรตัตกิร เอกษมานนท์  2. นางกัญญา อุ่นไทยแท้  

3. นางสาวปราณี  ค�าหมื่นกุล  4. นางประคอง  สินธุส�าราญ 5. นางสาวอัมพร โพธิ์เงิน 6. นายสมศักดิ์  อินชะนะ  

7. นายสมัย กุลเพิ่ม  ภายในงานผู้เกษียณและผู้ร่วมงานได้รับชมวีดิทัศน์ประวัติชีวิตการท�างาน เจ้าหน้าที่ใหม่ยังได้

มอบพวงมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุการท�างาน

 การแสดงชุดพิเศษ “เกษียณส�าราญ” และการแสดง “ฟ้อนแทนคุณ” โดยบุคลากรคณะครุศาสตร์ อีกทั้ง 

ตัวแทนผู้เกษียณกล่าวให้ข้อคิดกับชาวครุศาสตร์คณาจารย์เจ้าหน้าท่ีคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและมอบ

ของที่ระลึก พิธีกรโดย นายวัชระ อินสา และนางสาวอลิสา มะโอลี
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 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมงานเกษียณอายุการท�างานของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โดยในปีนี้มี

คณาจารย์เกษียณจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรนุชา อัฎฎะวัชระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณาท 

เทียนศรี ภายในงานได้มีการฉายวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ ปัจฉิมโอวาท “ข้อคิดจากใจก่อนจาก” ขับร้องเพลงเพชรชมพู 

และมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ยังได้รับชมการแสดงจากคณาจารย์ที่ร่วมสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเต็มไปด้วย

ความอบอุ่นจากน้องสู่พี่ และร่วมกันร้องเพลง ลาแล้วจามจุรี และถ่ายภาพร่วมกัน

งานเกษียณอายุการท�างานของคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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 เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2562 ณ ห้องดวงเดอืน พศิาลบุตร อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารงุ ศนูย์ประสบการณ์

วิชาชีพทางการศึกษาจัดสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลนิสิตปฏิบัติการสอนดีเล่น และรางวัลนิสิตผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น 

โดยม ีคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) เป็นประธานมอบเกยีรตบัิตรและกล่าวแสดงความยนิดกีบันสิติ 

 นอกจากนั้นนิสิตชั้นปีที่ 5 ได้น�าเสนอประเด็นจากสัมมนากลุ่มย่อย อาทิ ปัญหาในการฝึกสอน เทคนิคการ

ควบคมุเดก็ อกีทัง้จติวิทยาทีใ่ช้กบัเดก็ในโรงเรยีน เป็นต้น นอกจากนีย้งัได้มีการชีแ้จงปฏทินิกจิกรรมรายวชิาปฏิบติัการ

วิชาชีพ 4 โดย ผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ) และบรรยายการฝึก

ปฏิบัติตนส�าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคปลายประจ�าปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล 

อนันตวรสกุล

สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
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บรรยายหัวข้อ “Basic Education in Thailand”

 เมือ่วนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระม่ิงขวญั 1 ช้ัน 2 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย คณะครศุาสตร์ 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 

และนสิติภาควชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะครศุาสตร์ ได้ให้เกยีรตร่ิวมต้อนรบั Dr. Sowiyah Suwandi, 

Program Director คณาจารย์และนักศึกษาจาก The Magister Management of Education, University 

of Lampung ประเทศ Indonesia รวมจ�านวน 21 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษา

หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รับฟังการบรรยายหัวข้อ “Basic Education in Thailand” และเย่ียมชม

ส�านกังานวทิยทรพัยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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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 


