
ฉบับที่ 33/2562  วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และอาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ 

พริยิะพงษ์รตัน์ สาขาวชิาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา ได้ให้เกยีรตร่ิวมต้อนรบั Professor 

Dr. Michael Alexander, Provost and Vice Chancellor, Academic Affairs และ Mr. Brent Blahnik, 

Director, Office of International Education จาก University of Wisconsin--Green Bay, USA ในโอกาสที่

เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือด้านสัญญาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

ระหว่างกัน ทั้งนี้ Professor Dr. Michael Alexander ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง Score Studying for Conductors 

ให้กับนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี
และอาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Professor Dr. Michael Alexander, Provost and Vice Chancellor, 
Academic Affairs และ Mr. Brent Blahnik, Director, Office of International Education 
จาก University of Wisconsin-Green Bay, USA 
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 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สมาคม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” ครั้งที่ 1 ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะน�าเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและการเลือกสาขาในการสอบ TCAS63 เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ.เป็นวิทยากร นอกจากนี้ในงานมีการเสวนากับนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีชื่อเสียงได้แก่ นายก

ฤตภัค อุดมพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายปุณยตว์ เรืองยังมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนาง

สาวพิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อแนะน�าเทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่าน

การคัดเลือกในระบบ TCAS แก่นักเรียนและผู้สนใจ

รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63
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 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 

โดย ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการแนะแนวศึกษา

ต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ให้แก่นักเรียน

โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยทุธนา ฉพัพรรณรัตน์) กล่าวต้อนรบั และแนะน�าการเข้าศึกษาต่อในจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS 63 และการเข้าเยี่ยมชมส�านักวิทยทรัพยากร (บรรณารักษ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 

อาคารมหาธีรราชานุสรณ์

โครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10  
ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
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 ประชาคมคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ ที่ได้รับรางวัล 

Silver Medal Prize ในโอกาสที่น�าผลงาน “BLOBS PLAY” ร่วมประกวดและน�าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรมในงาน “The 71st International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) 

ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562 และ ผล

งานดังกล่าวยังได้รับรางวัล Special Prize จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วย

ประชาคมคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ 
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 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ 

จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การเขยีนผลงานเพ่ือขอต�าแหน่งสูงขึน้ของบุคลากรสายปฏบัิตกิาร คร้ังที ่2” 

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี เป็นผู้บรรยายหลักสูตรดังกล่าว 

สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการติดตามผลงานการเขียนคู่มือ ได้มีการน�าเสนอ

ความก้าวหน้าของคู่มือรายบุคคล วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มเนื้อหาของคู่มือในแต่ละบท 

วิธีการใช้ภาษาในการถ่ายทอดแต่ละขั้นตอน การเขียนบรรณานุกรม การจัดล�าดับเลขข้อ เพื่อให้ข้อมูลการเขียน

คู่มือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการ “การเขียนผลงานเพื่อขอต�าแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2”
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 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายณภัทร ป้อมบ้านต้า นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลการประกวดลายแก้ว Zero-waste Cup ภายใต้แนวคิด “งดใช้หลอด” ซึ่งนิสิตได้รับ 2 

รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 และรางวัลขวัญใจมหาชนคน online แนวคิดในการออกแบบ: ลวดลาย

ประกอบแก้วนี้ได้ออกแบบเป็นรูปของพะยูนน้อยผู้ล่วงลับ “มาเรียม” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) มาเรียม ในรูปลักษณ์แบบนางฟ้าที่มีปีกและรัศมีบนหัว

 2) ก�าลังดื่มน�้าจากแก้วโดยไม่ใช้หลอด ด้วยท่าทีที่มีความสุข

 3) ลวดลายจุดด้านหลังเป็นรูปก้อนเมฆ เสมือนเป็นที่อยู่ของนางฟ้า

และมีความหมายดังนี้

 1) พะยนูน้อยมาเรียม เป็นตวัแทนกรณีการสญูเสียชวีติสตัว์ทะเลทีค่นไทยจดจ�าได้ด ี และเป็นหนึง่ในตัวอย่าง

ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก ซึ่งขณะนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลก

 2) ท่าทางที่ดื่มน�้าจากแก้วสื่อถึงการงดใช้หลอดเมื่อไม่จ�าเป็น

 3) รูปนางฟ้ามาเรียมดื่มน�้าจากแก้ว เป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์งดใช้หลอด โดยตอกย�้าถึงความสูญเสีย

ที่ผ่านมา ที่ทุกคนสามารถช่วยกันป้องกัน

ประชาคมคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ป้อมบ้านต้า
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ร่วมแสดงความยินดีและมอบภาพวาดสีน�้า “อาคารจุฬาพัฒน์ 7” แด่รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(อาจารย์ ดร.เบญจพล เบญจพลากร) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 

โดยภาพวาดสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายอมรพงศ์ สายเสน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


