
ฉบับที่ 35/2562  วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดี (ศาสตราจารย์ 

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และผู้อ�านวยการโรงเรียน

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล) ผู ้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ทั้งสองแห่ง ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท

น�้าตาลมิตรผล ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณทางโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ในการสนับสนุนบุคลากรให้การช่วยเหลือใน

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา กลุม่มิตรผล ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ 

เพื่อพัฒนาระบบตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม จากการอบรมที่ผ่านมาท�าให้ครู

ได้พัฒนาทักษะการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผมสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น ทุกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย มีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ 12.5 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ 

มีคะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.5 คะแนนเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด
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 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ คณบดีได้ เปิดโครงการเสวนา “พฒันวพิากษ์” ครัง้ท่ี 2 ในหวัข้อโรงเรยีนขนาดเลก็

โจทย์ใหญ่ทีท้่าทายการศึกษาไทย โดยมผู้ีร่วมเสวนา ได้แก่ นายอภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกรฐัมนตรีและนกัวิชาการ

อสิระ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผูจ้ดัการกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาจารย์นริตุติ ์หนกัเพช็ร์ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลอ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ด�าเนินการเสวนาโดย นางรมิดา รัสเซล มณีเสถียร

โครงการเสวนา “พัฒนวิพากษ์” ครั้งที่ 2 
ในหัวข้อโรงเรียนขนาดเล็กโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย
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ส�าหรับประเด็นส�าคัญจากการเสวนามีดังนี้

 1. การลงทุนจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไม่สามารถพจิารณาเพยีงความคุม้ค่าในเชงิเศรษฐศาสตร์

เท่านั้น ยังต้องพิจารณาถึงความทั่วถึงของการศึกษาใน

ทุกพื้นที่อีกด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงการศึกษา

 2.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ

ถอดแบบและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการและการ

ปรับตัวจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความส�าเร็จได้

 3.โรงเรียนขนาดใดก็สามารถบริหารจัดการได้ 

โดยการจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาทีต้่องสอดคล้อง

กับสภาพจริงและความต้องการแต่ละพื้นที่ โดยที่ไม่มี

ความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐเพิม่ แต่จ�าเป็นต้อง

มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับตามความ

ต้องการของโรงเรยีนในแต่ละพืน้ที่

 4. ความท้าทายของการบริหารจดัการทางการศกึษา 

คือ ระบบโครงสร้างการบริหารที่รวมศูนย์ ยากต่อการ

แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ดังนั้นการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น

อย่างแท้จริงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้

 และในโอกาสนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบเส้ือเดิน-วิ่ง “EDU CU RUN 2020” 

แด่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะที่เป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ อีกด้วย
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 เมือ่วนัศกุร์ท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น. มีการประชมุทีป่ระชมุคณบดีคณะครศุาสตร์/

ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ณ ห้องประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะครศุาสตร์ (ห้อง 605) คณะ

ครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ คณบดคีณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย เป็นประธานท่ีประชมุฯ และได้รับเกยีรตจิาก เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร (ท่าน

อนชุา บูรพชัยศร)ี บรรยายพิเศษ เร่ือง “การคัดเลอืก การสรรหา และการพัฒนาคร”ู

ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การคัดเลือก การสรรหา และการพัฒนาครู”
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สรปุนโยบายของรฐับาลในเร่ืองการศึกษา 8 ประเดน็ ดงันี้

 1. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนมีผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีด่ขีึน้

 2. การลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา และยกระดบัมาตรฐานการศกึษาให้เท่าเทยีมกนั โดยทกุหน่วยงาน

จะต้องด�าเนนิการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

 3. การขับเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษาท้ังระบบ โดยพจิารณาก�าลงัคนให้สอดรบักบัโครงสร้างระบบเศรษฐกจิ

 4. การพฒันาครู ซึง่จะส่งผลการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน การลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา และการขบั

เคลือ่นการปฏิรปูการศึกษาท้ังระบบ

 5. การผลิตและพัฒนาก�าลงัคน เพ่ือให้ก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลาง

 6. การเตรยีมความพร้อมครูและนกัเรียนในด้านภาษาองักฤษและ Digital Literacy

 7. การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา และ lifelong learning โดยการ retrain 

และพฒันาครู

 8. การส่งเสรมิระบบธรรมาภบิาล

นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธกิาร ยงัได้เสนอนโยบายด้านการศกึษา สรปุได้ดงันี้

 1. การพฒันาและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที ่21 โดยการปรบัตวัในเรือ่งการเรยีนการสอนและเทคโนโลยี 

การพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น Digital Literacy การทีค่รมีู interactive และ adapt ให้เข้ากบัผูเ้รยีน รวมทัง้ STEM

 2. การเตรยีมผูเ้รียนให้มคีวามพร้อมในการรบัมือกับเทคโนโลย ีโดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ

 3. การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะ C4 ประกอบด้วย Critical Thinking, Creativity, Collaboration, 

Communication
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ PECERA THAILAND จัดโครงการสัมมนา วิชาการเชิง

ปฏิบัติการการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ส�าหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2ภายใต้แนวคิด “Our Children Our Future” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี

เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถา โดยได้บรรยายถึงการเรียนรูโ้ดยยดึสมรรถนะเป็นฐาน หรอื Competency-Based 

Learning ในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาเพื่อวางรางกฐานของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับโครงการเสวนาในครั้งนี้

 ผู ้ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้บริหารคณะ

ครุศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา การจัดสัมมนาครั้งนี้คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และได้ความรู้

ต่างๆ ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา หรือห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันวางรากฐานทางการศึกษา 

บุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมองของเด็กภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่าง

เต็มที่ เติมโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ประเทศแถบอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้อย่างภาคภูมิใจ

ในอนาคต

การสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก (Active Learning) ส�าหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2
ภายใต้แนวคิด “Our Children Our Future”
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 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 6  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักวิชาการจาก สทศ. ในโอกาสเข้าหารือ

ในฐานะทีค่ณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มคีวามเชีย่วชาญทางด้านการออกแบบการวดัและประเมินผลทัง้ตัง้แต่ระดบัช้ันเรยีน 

(classroom assessment) การวัดและประเมินในองค์กร จนถึงการวัดและประเมินระดับประเทศ และได้เป็น

ผู้ออกแบบและวางระบบการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานทดสอบ โดยมีประเด็นการหารือเป็นเรื่องการวางแผน

การใช้ระบบการรับรองมาตรฐานของหน่วยทดสอบระดับประเทศ ซึ่ง สทศ. จะได้ท�าหน้าที่ในการก�าหนดมาตรฐาน 

ของหน่วยทดสอบ และพัฒนามาตรฐานของหน่วยทดสอบระดับประเทศต่อไป 

 ผู้ที่มาร่วมหารือ ได้แก่ นางสาวเนตรดาว ยั่งยุบล รองผู้อ�านวยการ สทศ. นักวิชาการ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ 

นายอภิชา อารุณโรจน์ นางสาวขวัญธิศศรา อภิสุขสกุล และนางสาวสิดารัศมิ์ สิงหเดชาสิทธิ์

คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิด

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “THE SMARTER FUTURE OF HIGHER EDUCATION” จัดโดย สาขาวิชาอุดมศึกษา 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ 

นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการ

สัมมนาวิชาการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา สาขาวิชาอุดมศึกษา 

การสัมมนาวิชาการได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้มองประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 

“THE SMARTER FUTURE OF HIGHER EDUCATION” 
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 1. ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ มองประเดน็ “มหาวทิยาลยัก้าวสูอ่นาคต” โดยแบ่งเป็น 4 หวัข้อดังนี้

  - Aging Society และ Disruption ส่งผลต่อมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการ

จัดการเรียนการสอน และในด้านทัศนคติของผู้เรียนยุคใหม่ ที่มีลักษณะการท�างานแบบ Multitasking และการ

เป็นผู้ประกอบการ

  - มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนา Human Adaptability การสร้างทักษะชีวิต ซึ่งมีความส�าคัญต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร

  - มหาวิทยาลัย ควรมีการสร้าง connect ไปสู่นายจ้าง ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สถาบันวิจัยและ

แหล่งเงินทุนในการท�าวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย และไปสู่โรงเรียน

  - SMARTER ของมหาวิทยาลัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มคุณภาพ การเพิ่มความเร็ว การ

ลดต้นทุน

 นอกจากนี ้ยงัมองว่า การศึกษาท่ีมีคุณภาพด ีสะท้อนได้จากการสร้างความน่าเชือ่ถอืในระดบัสากล การสร้าง 

Platform ใหม่ในการเรียนการสอน และกลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ โดยการ retrain และ reskill ในรปูแบบของ continuing 

education

 2. อาจารย์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ มองในประเด็น “นวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลง” ว่า

มหาวิทยาลัยควรให้ความส�าคัญในการถ่ายทอด Soft Skills อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นิสิตนักศึกษาและบัณฑิต การ

ศึกษาข้ามศาสตร์ (cross-pollination) และการสร้างกลุ่มรายวิชาที่เป็น pathway การเรียนการสอนตาม step 

เน้นที่กลุ่มองค์กร มีการประเมินผลเพื่อสะท้อนผู้เรียน มีการท�ากิจกรรมและจัด workshop ที่เน้นทั้ง reskill และ 

upskill ควบคู่กับการพัฒนาระบบ Credit Bank

 3. คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ เน้นประเด็น “คนรุ่นใหม่แห่งอนาคต” ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาที่มี

ลักษณะเป็น customize your life ท�าในสิ่งที่ถนัด การพัฒนาเป็นทักษะความสามารถของผู้เรียนให้สามารถสร้าง

รายได้ ควบคู่กับการท�าในสิ่งที่สังคมและโลกต้องการ

ขอขอยบคุณ

ข้อมูลโดย (ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) ประธานสาขาวิชาอุดมศึกษา

ภาพจาก : ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , วัชระ อินสา
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 เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชัน้ 6 คณะครศุาสตร์ ได้รบัเกียรตจิากผู้บรหิารคณะนเิทศศาสตร์ 

จุฬาฯ น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดี อาจารย์ ดร.พรรษสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ อาจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ นางสาวยุรวรรณ สุวรรณศรี 

รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวพิไลภรณ์ นุ่นแก้ว ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ในโอกาสมาหารือ

เกี่ยวกับกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายปฏิบัติการ ของคณะครุศาสตร์ โดยมี รอง

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(ดร.จอย ทองกล่อมสี) และ หัวหน้ากลุ่มภารกจิบรหิารทัว่ไปและทรพัยากรมนษุย์ (นางพรทพิย์ เฟ่ืองฟ)ู ให้การต้อนรบั

คณบดี รองคณบดี ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์
ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
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 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

กลุม่ภารกจิบรกิารการศึกษา ฝ่ายวชิาการ คณะครศุาสตร์ จดัโครงการปฐมนเิทศนสิิตระดบัปริญญาบัณฑติโปรแกรม

เกยีรตนิยิม ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดโครงการ

 จากนั้นเป็นการชี้แจงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ

รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและการวิจัย ของนิสิต โดย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล)

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาในโปรแกรมเกียรตินิยม รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยหลักสูตร

ดงักล่าวมเีนือ้หารายวชิาและการเรียนการสอนท่ีมคีวามเข้มข้นมากกว่าหลกัสตูรปกต ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา

ศักยภาพด้านการวิจัย

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
โปรแกรมเกียรตินิยม ประจ�าปีการศึกษา 2562 
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ครุศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาสังคม
โดยนิสิตสาขาวิชามัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โครงการครุฯ อาสา พัฒนาชุมชน โดยนิสิตสาขาวิชามัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 35 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 

บ�ารุงซ่อมแซม และพัฒนาสนามเด็กเล่น ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ



13

 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป์ศึกษา ได้แก่ นายฐิติพงษ์ พงษ์กิจกรภักดิ์ นายทีทัช หงษ์คงคา และนายพัทยา วงเวียน ที่ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดประติมากรรมสร้างสรรค์ จากพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ “สายน�้ากับพลาสติก” 

จัดโดยห้างสรรพสินค้า Riverside Plaza การประกวดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ผลงานจะจัดแสดง

ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 62

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา
ในโอกาสไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

จากการประกวดประติมากรรมสร้างสรรค์ จากพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ 
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 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะครุศาสตร์ และทีมงาน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับที่ 1 การแสดง “EDU Full moon รับรู้ เปลี่ยนแปลง ปรับตัว” ในงานลอยกระทง “CU FULL MOON 2019 

ระวังคืนพระจันทร์เต็มดวง” (11 พฤศจิกายน 2562) นิสิตผู้จัดงานกล่าวว่า การจัดแสดงครั้งนี้มีแนวคิดมาจากการ

สร้างความตระหนกัให้แก่ตวัผู้จัดท�าขบวนรวมถึงสงัคมต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิข้ึนในปัจจบัุน ซ่ึงส่วนหน่ึงกม็าจาก

ประเพณลีอยกระทง แต่จะท�าอย่างไรให้ประเพณีนีย้งัคงธ�ารงอยูไ่ด้โดยไม่สญูหายไป การต่อยอดในอนาคตคงเป็นการช่วย

เป็นกระบอกเสียงให้บุคลากรในคณะ มหาวิทยาลัย รวมถึงสังคมหันมาสนใจทั้งสิ่งแวดล้อมและรักษาความดีงาม

ของวัฒนธรรมไว้

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
จากการแสดง “EDU Full moon รับรู้ เปลี่ยนแปลง ปรับตัว”
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คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิ สุริยจันทราทอง  
ในโอกาสที่ได้รับต�าแหน่ง “กุลธิดากาชาด” ประจ�าปี 2562 

 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง 5944423327 ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ในโอกาสที่ได้รับต�าแหน่ง กุลธิดากาชาด ในโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” 

ประจ�าปี 2562 โดยจะมีพิธีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ในพธิเีปิดงานกาชาดประจ�าปี 2562

 พร้อมทัง้สายสะพายเกยีรตยิศและ เขม็เกียรตยิศ เข้ารบัประทานจากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพนัธ์ุ ภานพัุนธ์ุ 

กรโกสียกาจ, เกียรติบัตร,เครื่องแบบสภากาชาดไทย และทุนการศึกษา 10,000 บาท นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทน

สภากาชาดไทยในฐานะเยาวชนไทย ในการเผยแพร่กจิกรรมของสภากาชาดไทย โดยปฏบัิตงิานร่วมกบัส�านกังานต่าง ๆ 

ของสภากาชาดไทยและส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอีกด้วย
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้า “อาคารจุฬาพัฒน์ 1” แด่รองศาสตราจารย์ ดร. ปาลนี อัมรานนท์ คณบดี

คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพวาดสีน�้าดัง

กล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

 นิสิตกล่าวว่า เหตุที่วาดภาพมุมนี้เนื่องจากตึกนี้มุมนี้เป็นมุมที่ไม่ใช่มุมปกติที่คนเดินผ่านไปผ่านมาสามารถ

เห็นได้ จึงอยากให้หลายๆ คนได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของตึกนี้

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


