
ฉบับที่ 34/2562  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 เมือ่วนัที ่10 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ร่วมกบัสมาคมครศุาสตร์สมัพนัธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครศุาสตร์ 

สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสมาคมนกัเรยีนเก่าสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จดัทอดกฐนิสามัคค ีประจ�าปี 2562 ณ วดัท้าวอู่ทอง อ.บ้านแพรก จงัหวัดอยธุยา ในการนี ้ได้รบัเงนิจากผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมท�าบุญ ยอดเงินท�าบุญถวายวัดจ�านวนเงิน 406,700 บาท และยอดเงินสนับสนุนมอบให้โรงเรียนวัดท้าวอูท่อง 

จ�านวน 10,000 บาท  ในปีนี้ พระวิเทศกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส พร้อมคณะกรรมการและครู

อาสาสมัครในโครงการสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ ได้ร่วมพิธที�าบุญในครัง้นีด้้วย

กฐนิสามคัคคีณะครศุาสตร์ จุฬาฯ ประจ�าปี 2562 
ณ วดัท้าวอูท่อง อ.บ้านแพรก จงัหวัดอยุธยา
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ประจ�าปีการศึกษา 2562 

โดยมีหัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ) เป็นประธาน

ในพิธี  พิธีไหว้ครูดนตรีจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้นิสิตสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์

ในสาขาและอาจารย์พิเศษ ซ่ึงเป็นการแสดงความกตญัญกูตเวทต่ีอครูบาอาจารย์ และประเพณกีารไหว้ครดูนตรไีทย

อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรมไทยและประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาเป็นระยะ

เวลานาน ในการนีม้คีณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั รวมถงึนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ เข้าร่วมในพธิดีงักล่าวด้วย

พิธีไหว้ครูดนตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจ�าปี 2562
ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.45 น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วย

คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) เลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนโยบายการ

จัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) อาจารย์ ดร.เส้า ลี่หมิน 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน และนิสิต ให้เกียรติร่วมต้อนรับ Professor Hsu, 

Yi-Hsuan, Executive Director - Board Committees on International Affairs, Chinese Society for 

Environmental Education และ Project of Promotion for National Environmental Education Policy, 

Ministry of Education, Taiwan ซึ่งน�าคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และครู รวมจ�านวน 15 คน ฟังการบรรยาย

คณบดี  ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนโยบายการจัดการ

และความเป็นผู้น�าทางการศึกษา อาจารย์ ดร.เส้า ลี่หมิน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ให้การต้อนรับ Professor Hsu, Yi-Hsuan, Executive Director - Board Committees 
on International Affairs, Chinese Society for Environmental Education และ Project of 
Promotion for National Environmental Education Policy, Ministry of Education, Taiwan 
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เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในคณะครุศาสตร์ และ EDU Zero Waste 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และนายภาณุมาศ เมษประสาท เป็นวิทยากรตามล�าดับ 

ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ฯ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการ CUD Zero Waste โดยมีผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร สุดดี เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้แทน

อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “สาธิตจุฬาฯ สุดฤทธิ์สุดเดช แรลลี่ 2562” ณ บริเวณหน้า

โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม จดัโดยสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาฯ เพือ่หารายได้สมทบทนุการศกึษา 

และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการนี้มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน

เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังคุณใหม่ เจริญปุระ ร่วมร้องเพลงในงานด้วย

“สาธิตจุฬาฯ สุดฤทธิ์สุดเดช แรลลี่ 2562”
จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 605 คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 

คณบดี กล่าวต้อนรบั คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากคณะรฐัศาสตร์ จุฬาฯ น�าโดยคณบด ี(รศ.ดร.เอก ตัง้ทรพัย์วัฒนา) 

ในโอกาสเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การตั้งงบประมาณและการค�านวณต้นทุนหลักสูตร” โดยมี 

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัย เสวกงาม) เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ยังมีผู ้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(ดร.จอย ทองกล่อมสี) ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจ

ยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
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 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีการประชุมคณะท�างาน

สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ (learning platform) ส�าหรับการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย ตามนโยบาย Rebranding 

คณะครุศาสตร์สู่ “ครุศาสตร์จุฬา ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ KURU-CU: Science of Education and Human 

Development” เพือ่ตอบโจทย์การเปลีย่นแปลงและความต้องการใหม่ของสังคม เทคโน life style และ learning style 

ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Learn for Life” by KURU-CU ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีผู้ร่วมตั้ง

ตั้งต้นโครงการดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร  7. อาจารย์ ดร.จรินทร   วินทะไชย์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร  กุโลภาส  8. อาจารย์ ดร.ดวงกมล  บางชวด

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณฑริกา  บูลภักดิ์  9. อาจารย์ ดร.พงษ์ลิขิต  เพชรผล

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ  10. อาจารย์พริ้วฝน   เทียนศรี

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล  11. นางสาวนาลี   หนูสม

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมฉาย  บุญญานันต์  12. ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

ครุศาสตร์จุฬา ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ 
KURU-CU: Science of Education and Human Development
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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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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 605 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 

ร่วมแสดงความยินดีกับนายณภัทร ป้อมบ้านต้า นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการออกแบบลายแก้ว Zero-waste Cup ภายใต้แนวคิด “งดใช้หลอด”

ประชาคมคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร ป้อมบ้านต้า
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารเปรมบุรฉัตร” แด่ อาจารย์วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและ

วางแผน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 42 ปี สถาบันภาษา โดยภาพวาดสีน�้าดังกล่าว

เป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


