
ฉบับที่ 34/2560  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

เปิดตัวโครงการเสวนาทางวิชาการ 
“สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา”

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 

606 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ดร.พิมลพรรณ 

บุรพรัตน์ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬกาฬ และผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ 

ดร.โสมฉาย บุญญานันต์) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสวนา

ทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” โครงการดังกล่าว

เป็นรูปแบบของการเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวคิดและประสบการณ์เนื้อหาสาระของการเสวนาจะ

เป็นการตอบโจทย์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูเข้าใจในตัวเด็ก และ

เด็กสามารถเข้าใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู เช่นกันนับเป็นการ

เปิดโลกทัศน์ในมุมการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็ก

ค้นหาศักยภาพของตนเองและน�าสิ่งนั้นออกมาสร้างคุณค่า

ของตนเองและประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทัง้จดุประกายเก่ียวกับ

การประกอบวชิาชพีครแูละอาจารย์ในศตวรรษที ่ 21 เพ่ือร่วม

กันสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและ

เป็นผู้น�าในศาสตร์ด้านการศกึษา โดยเชญิคณาจารย์ นิสิตเก่า

และผู้เชี่ยวชาญเพฉพาะด้านมาร่วมเสวนา 
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โดยจะจัดทุกวันพฤหสับดีที ่4 ของเดอืน เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ ห้องอ�าไพ สจุริตกลุ เริม่วนัพฤหสับดทีี ่ 25 มกราคม – 20 

ธนัวาคม 2561 หวัข้อการอบรมมีเรื่องน่าสนใจ อาทิ 

 - อยากให้เด็กฟิน ต้องไปไกลถึงฟินแลนด์จริงหรือ

 - พรสวรรค์ หรือ พรแสวง ดูได้อย่างไร

 - เด็กยุค Alpha เป็นอย่างไร

 - พลังชีวิตของนักพิณแก้ว

 - Work without Wall Braincloud

 - รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว

 - โฮมสคูล เป็นค�าตอบสุดท้ายหรือไม่

 - เล่นแต่กีฬา แล้วท�าไม

 - รับมือลูกศิษย์วัยฮอร์โมน

 - สอนอย่างไรให้เด็กได้ภาษา

 - รู้ทัน “เด็ก” ครูศตวรรษที่ 21

 - สอนให้เด็กคิดเป็น สอนอย่างไร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจงานวิจัย

และบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โทร. 02-2182565 ต่อ 6720-21
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 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ประธานในพิธีกล่าวเปิด

การสมัมนาในหวัข้อ “PLC แลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่การปฏบัิติจรงิ” โดยมี อาจารย์ ดร.เรวณี ชยัเชาวรตัน์ คณะครศุาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี นายทรงพล ฐานวสิยั ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านหนองมะค่า จงัหวัดนครราชสมีา และ

นายอภิชาติ แสนโคตร ครูโรงเรียนมหรรณพาราม เป็นวิทยากร การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน

“PLC แลกเปล่ียนเรยีนรู้ สูก่ารปฏบิติัจริง”
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 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร์ ได้น�าคณะอาจารย์ Associate Professor Amelia C. Fajardo, Ph.D., Interim President of 

APRACSI, College of Education, University of the Philippines และนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

รวมทั้งสิ้น 4 คน เข้าพบคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง

วิชาการในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร์และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 ในการนี้ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล) 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์) 

และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ได้ร่วมรับรองคณะผู้มาเยือนด้วย

คณะอาจารย์ Associate Professor Amelia C. Fajardo, Ph.D., 
Interim President of APRACSI, College of Education, 
University of the Philippines และนักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร์
และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
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 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทินกร บัวพูล) รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ 

ตั้งปณิธานสุข) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (อาจารย์ทรัพย์สิดี เที่ยงพูนวงศ์) 

ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ และอาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล) สาขาวิชาประถมศึกษา 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Iwata Yasuyuki จาก Tokyo Gakugei University 

ประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์และนักศึกษา รวมจ�านวนทั้งสิ้น 18 คน ภายใต้โครงการ Programme of Thai-Japanese Student 

Exchange 2017 ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แลก

เปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และให้นักศึกษาญี่ปุ่นเผยแพร่ศิลปะการพับกระดาษญี่ปุ่น (Origami) ให้กับนักเรียน

Programme of Thai-Japanese 
Student Exchange 2017
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 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาสิทธิสยามการ วัดธาตุทอง รองคณบดี 

(ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และนิสิตคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณมณี วัชราภัย เจ้าของทุน “ประพจน์-มณี วัชราภัย” และเป็น

มารดาคุณธีรพจน์ วัชราภัย ซึ่งเป็นเจ้าของทุน “ธีรพจน์-วริฏฐา วัชราภัย” ซึ่งทั้ง2ทุน ได้มอบให้เป็นทุนการศึกษา

ของนิสิตคณะครุศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

พิธีสวดพระอภิธรรม คุณมณี วัชราภัย 
เจ้าของทุน “ประพจน์-มณี วัชราภัย”
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 ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯได้ส่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและน�าเสนอผลงานในเวที “Seoul 

International Invention Fair (SIIF 2017)” ระหว่างวันที 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จ�านวน 2 ผลงาน

 1. ผลงาน “ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ (Able walker : Automatic Balanced Level Easy Walker” ได้รับ

รางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน และรางวัลเหรียญทอง

 2. ผลงาน Esi Bag suite ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักเรียนได้รับรางวัลจากเวท ี
“Seoul International Invention Fair (SIIF 2017)

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
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 ในการน้ี สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้เชิงรุก :Interactive Robot 

Interactive Learning ,IRAL  ทีมงานประกอบด้วย ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

หัวหน้าทีม ผู้ร่วมทีม รศ. ดร เนาวนิตย์ สงคราม  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์     

นางสาว ศศิธร ศรีวงศ์ญาติดี  นิสิตระดับมหาบัณฑิตคระ ครุศาสตร์   นายภาสกร ทองสันต์ นิสิตระดับ

มหาบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง    นับว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีทางหุ่น

ยนต์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ศาสตร์มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้นในเชิงวิชาการ
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 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ 

คณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายของนิสิตในรายวิชา 

2765210 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการศึกษา ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 

ภายใต้แนวคิด “ภาพถ่ายจากใจ Photo from Heart”

นิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด 
“ภาพถ่ายจากใจ Photo from Heart”
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