
ฉบับที่ 36/2562  วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ น�าโดย คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าภารกิจ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและ

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าสวนลุมพินี

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้น�า

ทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 (Thailand’s Education Leader Symposium 2019) โดยคณะ

ครุศาสตร์ ร่วมกับ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 จากการเห็นความส�าคัญของการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศไทย ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักการศึกษาทั่วทุกมุมโลกโครงการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นภาย

ใต้แนวคิด “4Res:ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการศึกษาไทย 4.0”

โครงการสัมมนาผู้น�าทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
(Thailand’s Education Leader Symposium 2019)
ภายใต้แนวคิด “4Res:ความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการศึกษาไทย 4.0”
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โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน อาทิ

 - ผู้อ�านวยการโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 - เบเนสเซ่ คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น

 - COED.Org จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 - โรงเรียนประถม และมัธยมชั้นน�า จาก ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไทย

 โดยผูบ้รหิารสถานศึกษาได้ร่วมแชร์ประสบการณ์จากนกัการศกึษาชัน้แนวหน้าระดบัโลก และร่วมปลดลอ็ค

และค้นหาศักยภาพที่แท้จริงในตัวผู้เรียนออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน และ

ค้นหาแนวทางที่ผลักดันให้ผู้เรียนไปสู่จุดหมาย ก้าวข้ามผ่านข้อจ�ากัดพร้อมศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ที่แท้จริงได้ อีกทั้งการประเมินช่วยให้ทั้งครูและผู้เรียนรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการเรียนรู้ และ

สามารถยกระดับประสบการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนได้ดีกว่าเดิม
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Computational Thinking 

“CODING” เสริมสร้างทักษะการคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไป หรือ ท�าได้จริง จัดโดยนิสิตปริญญาเอก 

สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ โดยได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคุณวฒุด้ิานการศกึษาเข้าร่วมสัมมนา 

ประกอบด้วย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้เชีย่วชาญด้านการวดัและการประเมินผลทางการศกึษา และอดตีผูอ้�านวยการ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ดร.เขมวดี พงศานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ

ค�านวณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา

สัมมนาวิชาการหัวข้อ Computational Thinking “CODING” 
เสริมสร้างทักษะการคิดของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ฝันไปหรือท�าได้จริง 
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การศึกษาส�าหรบัผูม้คีวามสามารถเป็นเลิศ สวก. ส�าหนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (สพฐ.) และอาจารย์กลุธิดา 

รุ่งเรืองเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษา รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 การจดังานสมัมนาครัง้นี ้ มุง่หวงัให้ครมูคีวามรู ้ ความเข้าใจเกีย่วกบัทกัษะการคิดเชงิค�านวณ (Computational 

Thinking) อย่างลึกซึ้งและเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป อีกทั้งนิสิตเองจะได้ฝึกการก�าหนดประเด็น ออกแบบและ

วางแผนการสัมมนาเพื่อน�าประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์กับบริบทในการท�างานจริงได้ต่อไป
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 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการ

วิชาการ ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “Coding… 

Coaching…Unplug” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ร่วมสัมมนาได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การคิดแนวโค้ดดิ้งเป็นกระบวนการส�าคัญในการเตรียมพร้อมประชากรในยุคดิจิทัล จ�าเป็นต้องสร้างความ

ตระหนักในมโนทัศน์การโค้ดดิ้ง รวมถึงเพื่อสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และมีเหตุผล ในการนี้มี

นสิติคณะครศุาสตร์ คณาจารย์และบคุคลภายนอกท่ีสนใจด้านเทคโนโลยใีห้การตอบรบัและร่วมสัมมนาเป็นจ�านวนมาก

สัมมนาวิชาการ “Coding… Coaching…Unplug”
โดยกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 6  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

คณบดี (รศ.ดร.ศริเิดช สุชวีะ) ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายประถม (ผศ.ทนิกร บัวพลู) และ รองผูอ้�านวยการ

โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม (รศ.พัชรี วรจรัสรงัส)ี ให้การต้อนรบั นายณรงค์ศกัด์ิ เตอืนสกลุ รองนายกเทศมนตรี

นครเชียงรายและคณะ จากเทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสปรึกษาหารือประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ด้านวิชาการ

 โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และจะขยายความร่วมมือใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ไปยังโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนและครูพร้อมท้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายให้มีความรู้

ความเข้าใจและทักษะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณบดี ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีคนรเชียงรายและคณะ
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 เมือ่วนัที ่21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย  คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา (อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร ให้การต้อนรับ

พระธรรมาจารย์ Chingvin จากวัดไป๋หม่าซื่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนานประเทศจีน ในโอกาสเดินทาง

เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ และเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมดนตรีส�าหรับครู เรื่อง “อิทธิพลวัฒนธรรมดนตรีจีนต่อ

พุทธศาสนามหายาน” ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณบดี ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร 
ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์ Chingvin จากวัดไป๋หม่าซ่ือ
เมืองล่ัวหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน 
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 เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) 

เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ฝ่ายประถม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ (1) รายงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 (2) ผลการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา (3) การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสมาคม (4) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

สมาคมฯ (5) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ อาทิ วงโยธวาทิต เซิ้งโปงลาง เซิ้งกะโป๋ บายศรีสู่ขวัญ และจินตลีลาประกอบเพลงสานส์รัก

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 
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 เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 ณ ชัน้ 4 อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารงุ คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ นสิิตบัณฑติศกึษา 

สาขาการศกึษาวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จดัโครงการสัมมนาวชิาการทางการศึกษาวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

หัวข้อ “การเขียนโค้ด (Coding) ในการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วย Kidbright” เพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตร

วทิยาการค�านวณจากการอภปิรายร่วมกบัวทิยากรผูอ้อกแบบหลกัสตูร ฝึกปฏบัิตกิารวทิยาการค�านวณเบ้ืองต้นโดยใช้ 

Kidbright และยงัสามารถออกแบบ วางแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาการค�านวณเข้ากบัรายวชิาวทิยาศาสตร์สาขาอืน่ได้

โครงการเสวนา “พัฒนวิพากษ์” ครั้งที่ 2 
ในหัวข้อโรงเรียนขนาดเล็กโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย
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 โดยมี ดร.จีระพร สังขเวทัย ผู้เชี่ยวชาญ สสวท. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ คีรีรัตน์ โรงเรียนสาธิต

จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เป็นวิทยากร ทั้งนี้มี อาจารย์ ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา อาจารย์ ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ และ 

อาจารย์ ดร. สลา สามิภักดิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 

ชั้น 5 อาจารย์อมรินทร์ อ�าพลพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ คีรีรัตน์ น�านักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ร่วมเป็นวิทยากรในรายการ “KidBright เพื่อนสอนเพื่อน” และ “KidBright Game 

Championship” ในงาน “วันรวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) 

ภายใต้ธีมงาน: Empowered coding with AI ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 - นักเรียนผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม KidBright เพื่อนสอนเพื่อน ได้แก่ นายภูมิธรรม อ�าพลพงษ์ 

นายณัฐวัฏร ดฐิธนาธวิฒัน์ นางสาวสพุชิญา ธนาอศัวพนัธ์ นางสาวรสสุคณธ์รักษ์เกียรติคุณ นางสาวมัชฌิมา โอภาส

กิจไพศาล และนางสาวฐิวรินท์ สุดใจประภารัตน์

 - นักเรียนผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม KidBright Game Championship ได้แก่ นางสาวจิรัชญา อนันต์ 

นางสาวณภัทร อิสีประดิฐ นางสาว ติณณ์นรา นฤปิติ นางสาวอาทิมา โรจนกมลสันต์ และนางสาวณัชชา ชูวงษ์
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 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หน้าห้องประชุม 101 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดการ

แสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้ง 6 ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ นิสิตได้น�าเสนอชุดการแสดง “The Noise”

โดยนสิติได้น�าบทเพลงทีม่คีวามสนกุๆสนานจากในอดตีแต่ยังฮอตอติจนถงึปัจจบุนัมาขบัร้อง สร้างความสนกุสนานตอนเทีย่ง

ให้กับชาวครุศาสตร์ อาท ิเพลงรกัคณุย่ิงกว่าใคร จัก๊ก้ิมกบัต๊กโต นกัร้องบ้านนอก เลกิคยุทัง้อ�าเภอ สามสบิยงัแจ๋ว ปไูข่ไก่หลง 

I feel good Pass the love forword โดยมี อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ดนตรีเที่ยงวัน ครั้ง 6  “The Noise”
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 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 605 คณะครุศาสตร์ จุฬา คณะกรรมการบริหารคณะ

ครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เลิศเทวศิริ ที่ได้รับรางวัล Silver Medal Prize 

ในโอกาสที่น�าผลงาน “BLOBS PLAY” ร่วมประกวดและน�าเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน

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

ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ เลิศเทวศิริ

ในโอกาสไดรับรางวัลSilver Medal Prize ในผลงาน “BLOBS PLAY”
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ครุศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาสังคม
โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1

 เมือ่วนัที ่25 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านพักคนชราบ้านบางแค นสิติสาขาศลิปศกึษา ชัน้ปีที ่1 จ�านวน 43 คน 

ร่วมกนัจดักจิกรรมสอนผูส้งูอายทุ�าพวงกุญแจจากดินเบา กจิกรรมนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการครฯุ อาสา พฒันาชุมชน 

ของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 กิจกรรมดีๆที่ท�าให้ผู ้อาศัยที่บ้านพักคนชราได้ต่อยอดเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว 

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เหงาอีกต่อไป
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 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี มอบภาพวาด

สีน�้า “อาคารเภสัชศาสตร์” แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสชักรหญิง ดร.รุง่เพช็ร สกลุบ�ารุงศลิป์ คณบดคีณะเภสชัศาสตร์ 

ในโอกาสครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชฯ โดยภาพวาดสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ 

นางสาวชุติมา อัศวเลิศพลากร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 แรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ : เนื่องจากเป็นตึกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ท�าให้รู้สึกอยากสร้างสรรค์ผลงานความประทับใจครั้งนี้ขึ้นมา อีกทั้งยังสร้างความประทับใจแด่ผู้รับมอบ

ภาพนี้อีกด้วย

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


