
ฉบับที่ 32/2562  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม 

และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

 ในการนี้คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วม

วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
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 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562 ณ วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร 

ในการนีค้ณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร หวัหน้ากลุม่ภารกิจ และหัวหน้าภารกจิ

คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวด้วย

 วดัปทุมวนารามราชวรวหิารมคีวามสัมพันธ์อนัดีกบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในหลายด้าน อาท ิ การประกอบ

กจิทางศาสนา ในงานพิธกีารต่างๆ ของมหาวทิยาลัย และการธ�ารงรักษาศลิปะและวฒันธรรม เม่ือปี 2542 และ 2545 

มหาวิทยาลัยได้น�าเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือนพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อปี 2550 

มหาวิทยาลัยได้น�าเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวน 2 หลัง 

ในเขตพุทธาวาส ณ บริเวณใกล้เรือนพระศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน

โอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา และศาลาเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ84 พรรษา และเม่ือปี 2554 และ 2558 มหาวิทยาลัย

ได้น�าเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างเสนาสนะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562 
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
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 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ร.ร.เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัล

เชดิชเูกยีรตอิาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ของการประชมุวชิาการของทีป่ระชมุประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยั

แห่งประเทศไทย(ปอมท.) ประจ�าปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชเูกยีรติอาจารย์ดเีด่น สาขาสงัคมศาสตร์
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 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีของบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจ�าปี 2562 ระหว่าง

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องดวงเดือน อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการบ�านาญ และพนักงานวิสามัญ สังกัดคณะ

ครศุาสตร์และโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถมและมัธยม จ�านวน 400 คน การตรวจสขุภาพร่างกายเป็นประจ�าทกุปี

ท�าให้บคุลากรทราบได้ว่าปัจจบุนัสขุภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และจะสามารถแก้ปัญหาเกีย่วกบัสขุภาพได้ทนัเวลา 

ซึ่งครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ประจ�าปี 2562
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 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

พร ้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 

รองคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ประธานสาขาวิชาสถิติการศึกษา (อาจารย์ ดร.สิวะโชติ 

ศรีสุทธิยากร) และ อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิจัยการศึกษา ร่วมประชุมหารือกับ

ทีมงานบริษัท Conicle ซึ่งเป็นหนึ่งใน start up ของ CU innovation hub เพื่อร่วมกันวางแผนการด�าเนินงาน

โครงการ Academic Enrichment Program โดยในระยะแรกจะเริ่มด�าเนินการเปิดระบบออนไลน์ประมาณ

เดือนมกราคม 2563 เพื่อให้ผู ้สนใจสามารถเรียนออนไลน์ผ่านรายวิชาของสาขาวิชาสถิติการศึกษา และสาขา

วิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา และในอนาคตจะมีรายวิชาที่เรียนแบบออนไลน์จากภาค

วิชาต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมต่อไป

โครงการ Academic Enrichment Program
(start up ของ CU innovation hub) 
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 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต น�าโดยหัวหน้าภาควิชา 

ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และผศ.ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ให้การต้อนรับ 

Dr. Lauri Tuomi, CEO of the Finnish Lifelong Learning Foundation ผูบ้รหิารระดบัสงูของสมาคมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ประเทศฟินแลนด์ ในโอกาสมาประชุม ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for 

Sustainable Digital Connectivity และ Mr. Kimmo Pekari, Special Advisor Trade and Economic Affairs 

และ Ms. Tuuli Ritola, Junior Trade Adviser บุคลากรของสถานฑูตฟินแลนด์ โดยสมาคม The Finnish 

Lifelong Learning Foundation ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1874 ถือเป็นองค์กรการศึกษาท่ีท�าหน้าที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด

ในประเทศและในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงกรุง Helsinki ประเทศฟินแลนด์ สมาคมฯ มีภาระกิจหลักส�าคัญใน

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล ชุมชนและสังคม อีกทั้งเป็นองค์กรที่เน้นการท�างานบนฐานการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ การสื่อสาร และการพัฒนานวัตกรรม  

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์
ให้การต้อนรับ Dr. Lauri Tuomi, CEO of the Finnish Lifelong Learning Foundation 
ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศฟินแลนด์ และ Mr. Kimmo Pekari, Special Advisor 
Trade and Economic Affairs และ Ms. Tuuli Ritola, Junior Trade Adviser บุคลากรของสถานฑูตฟินแลนด์
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 ในการหารอืคร้ังนีก่้อเกดิความร่วมมอืทางวชิาการ

ทั้งในระดับผู้เรียน การเรียนการสอน และการพัฒนา

ศาสตร์การศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การร่วม

สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

ในปี 2563 การพัฒนาโครงการวิจัยด้านการศึกษานอก

ระบบโรงเรยีน การศึกษาผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ตลอดชวิีต 

และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น

ผ่านการเขยีนบทความลงในวารสารด้านการศึกษาผู้ใหญ่

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ และ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ และโอกาสในการเรียนรู้และพฒันา

ตนเองของนิสิตและคณาจารย์ในการเข้าร่วมในกิจกรรม

การศึกษาและการวจิยัผ่านเครอืข่ายของสมาคมในอนาคต 

อาทิ สมาคมการศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่แห่งสหภาพยุโรป 

(European Association for the Education of Adults: 

EAEA) องค์กรหารศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ (The 

International Academy for Continuous Education: 

IACE) เป็นต้น และการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้น�าการส่งเสริม

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต เชื่อม่ันว่าการท�างานร่วมกับ

องค์กรเครือข่ายการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่าง

ประเทศในองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคมในลักษณะนี้จะสร้างประโยชน์ต่อ

การท�างาน การพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ในระดับ

คณะและมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาคนและสังคมไทย

โดยรวมที่ยั่งยืนต่อไป
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 เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2562 ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม คณะกรรมการกจิการนิสติปรญิญาบัณฑติคณะครศุาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2562 จัดโครงการ “EDU Art and culture festival” ครัง้ที ่2 โดยมีรองคณบดี 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวร์ี สายฟ้า) กล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าวเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เยาวชนกล้าแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีการประกวดแข่งร้องเพลง และการแสดงประกอบจังหวะกิจกรรม มีการจัดแข่งขัน 

อาทิ การประกวดการเต้น ConTHAIporary Show ส�าหรับผู้สมัครอายุ 15 - 24 ปี ในหัวข้อ “วรรณคดีไทย” การ

ประกวดร้องเพลง Singing Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในหัวข้อ “วรรณคดีไทย” 

การแสดงจากชมรมลีลาศ ศิลปะการแสดง ดุริยางค์ และ Edvance เป็นต้น โดยมีอาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ 

เป็นที่ปรึกษาโครงการ

“EDU Art and culture festival” คร้ังที ่2 
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พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น” (Chula Smart Health Project 2019)

 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดพิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น” (Chula Smart Health Project 2019) โดยมีอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 

เอือ้อาภรณ์) เป็นประธานในพิธ ี ในงานมกีารรับรบัชมวีดทีศัน์โครงการฯ และการแสดงจากตวัแทนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

โครงการปุยนุ่น เช่น แอโรบิคมวยไทย เต้นซุมบ้า ร�าวงย้อนยุค และกิจกรรม FIT FUN AND FIRM พร้อมทั้งมีการ

มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีเยี่ยม โดยได้รับรางวัลเป็นนาฬิกา SMART WATCH 

ส�าหรับประเภทรางวัลที่คณะครุศาสตร์ได้รับ ได้แก่ 1) น.ส.ปรางทิพย์ นวลใหม่ ได้รับรางวัลประเภทพัฒนาการ

สมรรถภาพทางกายดีเยี่ยมตามกลุ่มช่วงอายุ 20-29 ปี  2) น.ส.ทิพย์ศยาวรรณ กิ่งทัพหลวง ได้รับรางวัลประเภท

ดัชนีมวลกายลดลงมากที่สุด
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 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการครุฯ อาสา พัฒนาชุมชน โดยนิสิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ชั้นปีที่ 1 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�านวน 29 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความ

สนุกสนานแก่น้อง ๆ ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงการครุฯ อาสา พัฒนาชุมชน
โดยนิสิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ชั้นปีที่ 1


