
ฉบับที่ 30/2560  วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ.2560

 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ สมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะ

ครุศาสตร์ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2560 ณ วัดใหม่หนองนา ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ยอดเงิน

ท�าบุญถวายวัดจ�านวนเงิน 233,999 บาท และยอดเงินสนับสนุนมอบให้โรงเรียนบ้านหนองหิน จ�านวน 219,999 บาท จ�าแนก

เป็นเงินทอดกฐินส่วนของ (1) รร.สาธิต ฝ่ายประถม 242,316 บาท (2) รร.สาธิต ฝ่ายมัธยม 43,884.75 บาท (3) คณะ

ครุศาสตร์ 114,391.25 บาท และ (4) ส่วนอื่นๆ 52,740 บาท  ยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 453,332 บาท

คณะครุศาสตร์ทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2560
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 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ทินกร  บัวพูล ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า ได้ร่วมกันปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พร้อมทั้งร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ก�าหนดจัดขึ้นในวัน

พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้

สาธิตจุฬาฯ รวมพลังแห่งความภักดี ร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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ดนตรเีทีย่งวัน ครัง้ที ่4 “Still on my mind” 
 เมือ่วันที ่ 18 ตลุาคม 2560 นสิติสาขาวิชาดนตรศึีกษา 

จดัแสดงดนตรเีท่ียงวนั ครัง้ที ่4 “Still on my mind” เพลง

พระราชนิพนธ์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช ด้วยบทเพลง “ลายคราม” บทเพลงพระราช

นพินธ์ล�าดบัที ่ 23 “โหมโรงมหาจฬุาลงกรณ์” เพลงไทยเดมิที่

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโน้ตเพลง “รกั” เพลง

พระราชนพินธ์ล�าดบัที ่ 47 “ในดวงใจนรินัดร์ (Still on my 

mind)” เพลงพระราชนพินธ์ล�าดบัที ่ 37 “Can’t You Ever 

See” เพลงพระราชนพินธ์ล�าดบัที ่ 22 และเพลง “ยามเยน็” 

เพลงพระราชนพินธ์ล�าดบัท่ี 2
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 เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และส�านักงานส่ง

เสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกัน

ประชุมเพื่อก�าหนดแผนและตัวบ่งชี้การพัฒนาโรงเรียน ภายใต้

โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality 

Improvement Program: sQip) ระยะที่ 1 ณ ห้องอ�าไพ 

สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โครงการวิจัยนี้มี อาจารย์ 

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีนักวิจัยร่วมจากภาควิชาต่างๆ 

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยปฏิบัติการภายใต้ความร่วม

มือกับสกว. สสค. และกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายที่จะ

เข้าไปพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความสุข

และมีคุณภาพภายใต้ค�าขวัญ “เรียนสุข สนุกสอน” โดยทีม

วิจัยคณะครุศาสตร์มีหน้าที่ถอดตัวแบบกระบวนการท�างาน

ของโรงเรียนน�าร่อง 201 แห่งเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบรับรอง

คุณภาพโรงเรียน (School Accreditation) ที่เน้นกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนในโรงเรียนทุกแห่งต่อไป

โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
(School Quality Improvement Program: sQip)
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 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และอาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ

ครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Yasuyuki Iwata Deputy President, Associate Professor Dr. Sumiko Nakamura 

และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น รวมจ�านวน 12 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะ

ครุศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรม TGU Student Field Study 2017: “How Japanese children overseas learn?” ในระหว่างวัน

ที่ 8 – 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทั้งไทยและญี่ปุ่นได้เรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน และการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และคณะครุศาสตร์

TGU Student Field Study 2017: 
“How Japanese children overseas learn?” 
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  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 11.00 น. ณ ห้องห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข  อาชวอ�ารุง 

จัดโดย  ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา  โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

   การก้าวเข้าสู่สถานศึกษาในครั้งนี้ นิสิตมิได้ก้าวสู่สถานศึกษาในฐานะบุคคลคนหนึ่งที่ต้องการมาหา ประสบการณ์และ

เรียนรู้วิชาชีพครูเท่านั้น หากแต่นิสิตได้ก้าวเข้าสู่สถานศึกษาพร้อมตราพระเกี้ยวและความเป็นคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นิสิตเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอันดีในด้านการศึกษาและสิ่งที่มาคู่กับโอกาสดังกล่าวคือ “หน้าที่” นิสิตจะต้องน�าความรู้

และประสบการณ์ที่ได้ร�่าเรียนมาท�างานเพื่อตอบแทนคืนให้แก่สังคม โดยการศึกษาหา ความรู้เตรียมการสอนและรับผิดชอบงาน

ในหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ตลอดจนสร้างสรรค์ สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นแก่สถานศึกษาที่ให้โอกาสนิสิตได้

เข้าไปเรียนรู้ ในการด�ารงความเป็นผู้น�าทางปัญญาเพื่อการพัฒนา การศึกษาที่ยั่งยืน ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ศึกษา นิสิตมิได้ออกไปเรียนรู้เพียงล�าพัง หากแต่นิสิตยังมีทั้ง อาจารย์นิเทศก์อาจารย์พี่เลี้ยง ตลอดจนเพื่อนร่วมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ที่นิสิตสามารถปรึกษาทุกข์และสุขในการ ท�างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ยัง

เป็นบ้านที่นิสิตสามารถกลับมาปรึกษา พูดคุยกับอาจารย์ มีรุ่นพี่ เพื่อน ที่พร้อมจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการ

ใช้ชีวิตความเป็นครูของนิสิต อยู่เสมอ 

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
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 ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้นิสิตประสบผลส�าเร็จคืออาจารย์นิเทศ ดังนัน้จงึจดัปฐมนเิทศนสิติฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถาน

ศึกษา เพือ่ให้รบัทราบนโยบายการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ตลอดจนการประเมนิผล แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละข้อ

เสนอแนะ ซึง่จะน�าปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุในการปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ การจดัปฐมนเิทศ ครัง้นี ้ เพ่ือให้นสิิตได้ทราบ

แนวการเตรยีมความพร้อม และการปฏบิติัตนตามแนวทางการฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีในสถานศกึษา ได้อย่างถูกต้อง  รวมท้ังให้

อาจารย์นเิทศท่ัวไปคณะครุศาสตร์ประจ�าสถานศึกษา ชีแ้จงให้ค�าแนะน�านสิติในการฝึกปฏิบตักิารวิชาชพีในสถานศกึษา ในการนี ้ มี

นสิติฝึกปฏบิตักิารวชิาชีพฯ จ�านวน 356 คน  และอาจารย์นเิทศก์วชิาเอก ประมาณ 80 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
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 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) กล่าวเปิดการประชุมเพื่อ

รับฟังค�าชี้แจงเกี่ยวกับแผนงบประมาณ การเงินและพัสดุ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 พร้อมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ (บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย) แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

แผนงบประมาณ การเงินและพัสดุ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี 

แห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาววโรชา แซ่โง้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร ์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ
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 นายวรุฒม์  ผ่องภักต์ และ นายจิตติณัฐ  มาดี  นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด ISUZU creative brains challenge 

(ประกวดในนามทีม TEXTURE )เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยนิสิตได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และ

ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะ 20,000บาท โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ประชาคมครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัล
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 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (มีค่าใช้

จ่าย)  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

www.arda.or.th และสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ pdms.arda.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ

เกษรา ,คุณอนงค์, คุณคุณากร โทร. 02 579 7435 ต่อ 3614,3616 โทรสาร 02 579 7435 ต่อ 3610 Email: training_arda@

gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


