
 

 

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
                     

 

 
สุริยาลาลับย้อน   โพยมเย็น 

  ยินแต่เสียงคนเข็ญ   คร ่าครื้น 
  พลันภาคนภาเพ็ญ   พลอยหม่น 
  ยลแต่น้่าตารื้น    หลี งถ้วมไผทไทย 
   ใจชนหล่นแหลกรื้อ  ราวสลาย 
  พระเสด็จสวรรคตผาย  ผ่านฟ้า 
  จงรักภักดีถวาย    วางแทบ พระโกศเอย 
  กราบบาทภัทรราชกล้า  กลับแก้วไวยกูรฑ์สถาน 
  

 
 
     อาจารย์ ชวิน  พงษพ์ผจญ  :ผู้ประพันธ ์
 
 

 
   

 
 
 

          

จดหมายข่าว   ประชาคมครุศาสตร ์                    

                                                     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 

 

       พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์ทั วราชอาณาจักร  ณ  ศาลาผกาภิรมย์ วันศุกร์ที   8 พฤษภาคม  2513 
 
 

  ฉบับท่ี 39/2559    วันจันทร์ที ่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

    “...ครูจะต้องตั้งตัวในความดีอยู่ตลอดเวลา  แม้จะเหน็ดเหนื่อ ยเท่าไร                  
ก็จะต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้  ดังที่โบราณว่าจะต้อง
เคารพต่อจากบิดามารดา  ครูนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ต้องบูชา  แต่ว่าถ้าครูไม่ตั้งตัว            
ในศีลธรรม  ถ้าครูไม่ท าตัวเป็นผู้ใหญ่  เด็กจะเคารพได้อย่างไร ...” 

 



 
  

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จะจัดงานวันครู ประจ่าปี 2560  ในวันจันทร์ที   16  มกราคม  พ.ศ. 2560  ซึ งในปีนี้มี
คณาจารย์ที ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณาจารย์อาวุโส จ่านวน 5 ท่าน คือ  

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชิโนกุล 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
3.  อาจารย์ ดร.พรทิพย์    อันทิวโรทัย 
4.  อาจารย์ ดร.อมรวิชช์    นาครทรรพ 

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศรี  สวนไพรินทร์ 

 
และคณาจารย์ที ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณาจารย์ดีเด่น จ่านวน 3 ท่าน คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์   ละออปักษิณ คณาจารย์ดีเด่นระดับภาควิชา 
       2.   รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์    มั นใจตน  คณาจารย์ดีเด่น 

    ระดับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา   โกรศุภมิตร  คณาจารย์ดีเด่น 

ระดับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

นอกจากนี้ยังมีการประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ซึ งก่าลังด่าเนินการคัดเลือกอยู่   
 

 
ก าหนดการงานวันครู  ประจ าปี  2560 
วันจันทร์ที่  16  มกราคม  พ.ศ.2560 

  
พิธีสงฆ์  

07.00  น.  ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์  จ่านวน  9 รูป  
     ณ   ห้องชมรมอาจารย์   อาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย  (อาคาร 2) 

07.30 – 08.00 น. ถวายเครื องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์  จ่านวน  9 รูป 
            เพื ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์ผู้ล่วงลับ   
    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
                                              ณ   โถงอาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย  

08.00 – 09.00  น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า   
                                              ณ   โถงอาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย  
        คณาจารย์อาวุโส   คณาจารย์ดีเด่น  นิสิตดีเด่น   นิสิตที ได้รับรางวัลประกวด 

ค่าขวัญและค่าประพันธ์  ประจ่าปี  2560  ลงทะเบียน 
ณ   โถงอาคารประชุมสุข   อาชวอ่ารุง    (อาคาร 3) 

ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจ าปี 2560 
 



พิธีการ   ณ   ห้องดวงเดือน  พิศาลบุตร  อาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
09.00 – 10.30 น.   ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร 

-  ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณอ่าไพ  สุจริตกุล)  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                                        -  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) กล่าวรายงาน 

และกล่าวไว้อาลัยคณาจารย์ผู้ล่วงลับ 
     -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

          -  ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส  น่าอ่านค่าฉันท์บูชาบูรพาจารย์ 
                                         -  นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์  (รองศาสตราจารย์รุจิระ  สุภรณ์ไพบูลย์) 

มอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 
          -  ผู้แทนคณาจารย์อาวุโสมอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 
        พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส 
          -  ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส  
          -  คณาจารย์อาวุโสรับของที ระลึกจากประธาน  

                                         -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มอบของที ระลึกแด่คณาจารย์อาวุโส   
                                         -  ประธาน  คณบดี   และคณาจารย์อาวุโส  ถ่ายภาพร่วมกัน  

       พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น 
     -  ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น ประจ่าปี  2560 

                                          -  คณาจารย์ดีเด่นรับโล่จากประธาน  
                                          -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มอบของที ระลึกแด่คณาจารย์ดีเด่น  
                                          -  ประธาน  คณบดี  และคณาจารย์ดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน  

        พิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น 
     -  ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ประจ่าปี  2560 

                                          -  นิสิตดีเด่นรับโล่จากประธาน  
                                          -  นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มอบของที ระลึกแด่นิสิตดีเด่น  
                                          -  ประธาน  คณบดี และนิสิตดีเด่น ถ่ายภาพร่วมกัน  
          พิธีมอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์ 
             -  คณบดี มอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์เกี ยวกับครูและวิชาชีพครู  
   

10.30 – 11.30  น. การบรรยายหัวข้อทางวิชาการ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” 
    โดย  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ) 
11.30  น.  สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2560 

และเรียนเชิญคณาจารย์อาวุโส  คณาจารย์ดีเด่น  และคณาจารย์ 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ งขวัญฯ  

13.00 - 16.00  น การบรรยายพิเศษ  “Thailand  4.0 :  จากหลักการสู่แนวปฏิบัติทางการศึกษา”  
โดย   ผู้อ่านวยการส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย 

               (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์  สิทธิไตรย์) 
 

         ------------------------------------------- 



 
 
 

ตามค่าสั งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที  605/2559  สั ง  ณ วันที  7 ตุลาคม 2559 ได้มอบหมาย
ภาระหน้าที ความรับผิดชอบให้รองคณบดี นั้น เพื อให้การบริหารงานและการด่าเนินการด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพยิ งขึ้น 
 อาศัย อ่านาจตามความในมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  
จึงให้ยกเลิกค่าสั งดังกล่าวข้างต้น  และเห็นสมควรมอบหมายภาระหน้าที ความรับผิดชอบให้รองคณบดี ดังนี้ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานบริหารทั วไป                    
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  งานกายภาพ  งานกิจการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ             
จิรายุ - พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานแผน งบประมาณ 
และประกันคุณภาพ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท์ ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานวิจัย               
และบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์และศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์  สายฟ้า ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแลการปฏิบัติงานของงานหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน งานวิรัชกิจ  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่าราและ
เอกสารทางวิชาการ และศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 
 6.  ผู้อ่านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  และรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแล         
การปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ฝ่ายประถม 
 7. ผู้อ่านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  และรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที ก่ากับดูแล                 
การปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที   13  ธันวาคม  2559  เป็นต้นไป   โดยให้มีวาระตามการด่ารงต่าแหน่งของคณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองคณบดี 
 



 
 
 
   อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื อวันที  13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ  ณ ห้องอ่าไพ  สุจริตกุล คณะครุศาสตร์  คณบดี                      

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)  พร้อมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ให้การต้อนรับ อธิการบดี (ศาสตราจารย์ 
ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) และผู้บริหารส่วนงาน  ในกิจกรรม  ”อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหาร      
ส่วนงาน” โดยมาถ่ายทอดยุทธศาสตร์แลกเปลี ยนมุมมอง ความคิดเห็น เพื อการพัฒนาจุฬาฯ  โดยร่วมกันขับเคลื อน
จุฬาฯ 2560-2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก สร้างบัณฑิตที มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที ทันสมัย 
มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้น่า สามารถบุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถสร้างผลงาน
วิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ ตามความมุ่งมั นของจุฬาฯ ที ต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  กระตุ้นการผลิต
งานวิจัย และงานวิชาการ-สิ งสร้างสรรค์ ที ตอบโจทย์และสอดรับกับทิศทางระดับโลก 
 
 
 
 

ภาควิชา/หน่วยงาน 



   สัมมนาการจัดการเรียนรู้ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
เมื อวันที  13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร คณะครุศาสตร์  คณบดี                   

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาการจัดการ เรียนรู้ ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษ                
จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   คณะครุศาสตร์    โดยมี Prof. Paul 
Nation จาก School of Linguistics and Applied Language Studies, Victoria University of Wellington, New 
Zealand  เป็นวิทยากร    ห้วข้อการอบรมประกอบด้วย  Improving opportunities for language learning – the 
four strands  Increasing vocabulary learning   Developing word consciousness  และTesting vocabulary 
size and growth   มีนิสิตคณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า คณาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ 
เข้ารับการอบรม  โครงการดังกล่าวคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้
ค่าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ ) จะได้มีโอกาสด่าเนินการบริการสังคมเพื อตอบสนองพันธกิจ
ของคณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
 
 



เมื อวันที  15 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30 -
13.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที  และนิสิตคณะครุศาสตร์ ร่วมสวด
มนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เพื อเป็นการแสดงความ
กตัญญุตาและร่าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที สุดมิได้ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 
 

   สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ต้อนรับนักวิชาการจากต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื อวันที   13  ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 6   คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช           
สุชีวะ)   และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ให้การต้อนรับ 
Professor Shawn Reynolds, Ph.D., Associate Vice President, International Partnerships, Professor 
Terrence C. Mason, Ph.D., Dean of Education และ  Mr. Peter Boonjarern, President of India University 
Alumni จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา   ในโอกาสที เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื อปรึกษาหารือ
เรื องความร่วมมือและแลกเปลี ยนข้อมูลทางวิชาการ  



   ต้อนรับนายกเทศมนตรีและคณะจากโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื อวันที  16 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที ร้อยตรี   ชยการ คีรีรัตน์ และอาจารย์ 
ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ) ผู้อ่านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  คณะ           
ครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีต่าบลแพรกษา (ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร) รักษาการในต่าแหน่ง
ผู้อ่านวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) และคณะจากโรงเรียนแพรกษาวิ เทศศึกษา          
ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารและเข้าเยี ยมชมอาคารพระมิ งขวัญการศึกษาไทย โดยศึกษา           
ดูงานที ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา และศูนย์กีฬาจุฬาฯ  

 

   รับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมนิสิตค่ายกลางปี  2559 
 

 

 

 

 

 

 

เมื อวันที   25  พฤศจิกายน  2559  คณบดี  (รองศาสตราจารย์  ดร. ศิริเดช  สุชีวะ)  รับมอบเงินจาก                   
คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล จ่านวน 20 ,000 บาท และผู้แทนคุณชัชวาลินทร์ เดชอิทธิรัตน์ จ่านวน 20 ,000 บาท                
เพื อสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ค่ายกลางปี 2559  ที โรงเรียนบ้านแม่แสม ต่าบลตะเคียนปม อ่าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล่าพูน           
ในระหว่างวันที  15 – 29 ธันวาคม 2559  โดยมีรองศาสตราจารย์ เพียงใจ  ศุขโรจน์ และรักษาการหัวหน้างานกิจการ
นิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  (นายพจน  สืบสาย)  ร่วมรับมอบ 



    โรงเรียนสาธิตจฬุา ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล-เก็บขยะเกาะหูหยง 

         

 

 

 

 

 

 

เมื อวันที  12 ธันวาคม 2559  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  ร่วมกับ ฐานทัพเรือพังงา 
และจิตอาสา จัดกิจกรรมปล่อยเต่า  89  ตัว  ในโครงการปล่อยเต่าทะเล  ท่าดีเพื อพ่อ 9  ครอบครัว  9  บุคลากร            
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พร้อมท่าความดีด้วยการ              
เก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะหูยง แหล่งอนุรักษ์เต่าทะเลด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์สุพร  ชัยเดชสุริยะ ผู้อ่านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  และ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้น่าคณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง  เดินทางไปที ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที  3 ต่าบลล่าแก่น  อ่าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  โดยมีพล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ 
ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3 ให้การต้อนรับ เข้าร่วมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเกาะหูยง (เกาะ1)           
หมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื อร่วมกันปล่อยเต่า จ่านวน 89 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท่าความดีด้วยการเก็บขยะออกจากชายหาดเพื อลดการใช้พลังงานของเต่า                
ในการขึ้นมาวางไข่ และดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิดความสวยงาม ก่อนจะร่วมชมการเก็บไข่เต่าของเจ้าหน้าที 
หลังเพิ งพบมีการวางไข่จ่านวน 122 ฟอง เมื อช่วงเช้ามืดก่อนวันที  12 ธันวาคม ที ผ่านมา  ทั้งนี้ผู้อ่านวยการโรงเรียนได้
มอบเงินบริจาคจ่านวน 65,120 บาท ให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที  3 เพื อไปใช้ในการ
ดูแลเต่าทะเลต่อไป  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีสตาร์ ทัวร์ (SEASTAR TOUR), โรงแรม
เซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa) 



    หลักการคิดบวกเพ่ือให้เราใช้น  าเสียงในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื อวันที   2  พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.30-16.30  น.   ณ ห้องอ่าไพ สุจริตกุล งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื อง “เสียงจากภายในแห่งคุณค่า: วิธีการใช้เสียงพูดที ทรงประสิทธิภาพ” (Happy 
Voice Happy Life)  โดยมี  คุณกิตติมา พูลวงษ์  (ครูแก้ว The Voice )  นักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจ โค้ชด้านศาสตร์
พลังเสียงและบุคลิกภาพภายใน  ได้สรุปประเด็นส่าคัญของหลักการคิดบวกเพื อให้เราใช้น้่าเสียงในการสื อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมื อจิตใจเราวุ่นวาย เราต้องท่าให้จิตใจเป็นบวก  ด้วยการท่าจิตใจให้ว่างและอยู่ในสถานที ผ่อนคลาย                
การท่าจิตใจเราให้ว่าง  ท่าได้โดยจินตนาการช่วงเวลาที ท่าให้เรามีความสุข อาจเป็นเวลาที ได้อยู่กับคนที เรารัก/
ครอบครัว  หรือสถานที ที เราชื นชอบ สถานที รอบข้างเป็นปัจจัยพื้นฐานของสภาวะอารมณ์ หากก่าลังโกรธใครไม่ควรไป
อยู่ในห้องแคบ ให้หาสถานที ที ท่าให้สบายตา สบายใจ อยู่กับธรรมชาติสักพัก ปรับสภาวะอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน              
เมื อเราอยู่กับธรรมชาติ เริ มมีความผ่อนคลาย สบายใจ จะท่าให้เราสามารถคิดบวกได้ เช่น ถ้าเราดื มน้่าชาเย็นไปแล้ว
ครึ งแก้ว เราต้องการดื มน้่าสะอาดแต่เราเติมน้่าสะอาดลงไปเลยโดยที เราไม่เทน้่าชาเย็นทิ้งหรือล้างแก้วก่อน เราก็จะ
ไม่ได้ดื มน้่าสะอาดอยู่ดี 

2. เมื อจิตใจเราปกติ และไม่เป็นลบ เราต้องพัฒนาท่าให้เป็นบวกด้วยการคิดถึงข้อดีของตนเองและกล่าว 
ชื นชมคนอื นอย่างจริงใจ การคิดถึงข้อดีของตัวเอง เช่น ตัวเราสามารถท่าประโยชน์อะไรกับใครได้ ถ้าเราให้ค่าตัวเอง
มากพอ เราจะไม่อ่อนแอ เมื อเราชื นชมตัวเองได้ เราจะมองข้อดีของสิ งรอบข้างได้ เช่น ถ้าเราเดินตกหลุม หากเราคิดลบ 
จะโมโหตัวเอง โมโหคนอื นที มาขุดหลุมไว้ แต่หากเราคิดบวก เราจะเห็นการเดินตกหลุมเป็นเรื องธรรมดา ยอมรับว่าเรา 
ไม่ได้มอง แต่เราจะไม่โทษตัวเอง และไม่คิดต่อว่าคนที มาขุดหลุม นอกจากนี้ การกล่าวชื นชมผู้อื นอย่างจริงใจจะเกิดขึ้น
ได้เมื อเราหัดมองข้อดีของตนเองได้  เช่น  เราท่ากับข้าวเก่ง สามารถท่าให้ผู้อื นได้รับประทานอาหารรสชาติดี  สะอาด  
หรือเราสามารถท่าให้เพื อนรอบข้างหัวเราะได้ เมื อเราสามารถท่าประโยชน์ให้คนรอบข้างใกล้ตัว เช่น  เพื อน  ครอบครัว  
มีความสุขได้ เราจะสามารถขยายประโยชน์และแบ่งปันให้คนในองค์กรมีความสุขได้ และขยายวงกว้างสู่สังคมขนาด
ใหญ่ได้เช่นกัน 

3. การคิดบวกจะท่าให้เราใช้น้่าเสียงในการปฏิสัมพันธ์ที ดีกับผู้อื น เมื อมีความสุข ความสบายใจ เราสามารถ 
คิดบวกได้ เรารักตนเอง หัดชื นชมตัวเอง และเราจะชื นชมผู้อื น มองเห็นผู้อื นในแง่ดี เมื อทั้ง 3 องค์ประกอบนี้รวมกัน 
และเราอยู่ในขั้นที นึกชื นชมผู้อื นได้แล้ว  นั นหมายถึงเราก่าลังเป็นคนน่ารัก และมีผลให้ความยึดมั นในตัวตนของเรา
ลดลง ท่าให้เรากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เราจะไม่คิดว่าเราเก่งกว่าใครเลย เราจะไม่คิดว่าเราสวย/หล่อกว่าใคร 
เมื อไหร่ที เราสบายใจ เราจะท่าตัวสบาย ๆ ผ่อนคลาย ในการพูดหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื นจะเป็นน้่าเสียงที สดใส น่ารัก            
มีความจริงใจ ออกมาจากภายในจิตใจอย่างแท้จริงของเรา 

                          อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 

 

 


