
		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	โดย
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ก�าหนดจัดถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2563	เพื่อ
เป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	โดยถวาย
จตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล...

		 	 คณะวิทยาการจัดการ	จัดโครงการ
บริการวิชาการ	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า
คู	คลองแห่งชาติ”	ประจ�าปี	2563	เพ่ือร�าลึก	
อนุรักษ์	ปลูกฝังเยาวชนและชุมชน	และฉลอง
ครบรอบ	80	ปี	มหาวิทยาลัย...

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    รายสัปดาห์

จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 ประจำาวันที่ 5 - 18 ตุลาคม 2563

ครบรอบ 128ปี
กรมการฝึกหัดครูไทย
กับ การเป็นครูในยุค New Normal

หน้า 7

		 	 เมื่อวันที่	29	กันยายน	ท่ีผ่านมา	ณ	
ชั้น	3	หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	โดยในปีน้ี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษม	เป็นเจ้าภาพ	โดยความร่วมมอืจาก
มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ	และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทุกแห่ง	จัดงาน “ครบรอบ 128 ปี การ
สถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวัน
สถาปนาการฝึกหัดครู” 
   นอกจากนี้	ยังมีการบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	“การเป็นครูในยุค New Normal” โดย	
รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ...

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 บรรณาธิการ  
วีระชัย ตระหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล 
เฉลียวจิตวนิช ,ดนิตา แสงสาคร, อ้อมฤทัย แสงแดง 

ผู้ผลิต

32จันทรเกษม รวมพลังบุญ วจก.บริการวิชาการ

หน้า 4-5

“

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้
กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือ
ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ pr.cru@
chandra.ac.th

QR code
เฟซบุ๊กแฟนเพจ

งานประชาสัมพันธ์
จันทรเกษม pr.cru

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝึกหัดครู
และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย

“ครบรอบ 128 ปี”
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จนัทรเกษม รวมพลงับญุสามคัคี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 63

 มียงั! Dek CRU...	แอปพลเิคชัน่ทีช่่วยให้ชวิีตของการ
เป็น	Dek	CRU	ของทุกคนนั้นลงตัวมากยิ่งขึ้น 
 อย่ารอช้า หยิบโทรศัพท์มือถือของน้อง ๆ มาโหลด
แอป iAM CRU ไว้ในโทรศัพท์	น้อง	ๆ	ก็จะรับข่าวสารต่าง	ๆ	
จากมหาวทิยาลยั	นอกจากนีย้งัสามารถเชค็ชือ่เข้าเรยีน	เข้ากลุม่
กิจกรรม	สนทนา	ถาม-ตอบ	แบบทดสอบ	ดูปฏิทินการศึกษา	
ระบบห้องสมุด	ผลการศึกษา	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ให้น้อง	ๆ	
ได้อัพเดทกันตลอดเวลาค่ะ

WøßOW CRU. NEWS 

มียัง! แอป iAM CRU

		 	 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม	โดย
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ก�าหนดจัดถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2563	
เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	โดย
ถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล	ท้ังการ
บ�ารุงและบูรณะพระอารามหลวง	สืบทอด
พระพุทธศาสนา	ซึง่เป็นประเพณอีนัดงีามของ
พุทธศาสนิกชน	
					 อาจารย์กุลชไม	สืบฟัก	ผู ้อ�านวย
การส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	กล่าวว่า	

มหาวทิยาลัยจดัประเพณทีอดกฐนิเป็นประจ�า
ทุกปี	เป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนให้อยู ่คู ่บ ้านเมืองตลอดไป	
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความรักความ
สามคัคขีององค์กรให้เหน็เป็นประจกัษ์อีกด้วย
					 “ส�าหรับประเพณีการทอดกฐินของ
พุทธศาสนิกชนไทยนั้น	จะมีทั้งพิธีหลวงและ
พิธีราษฏร์	ในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดพิธีทอดผ้า
พระกฐิน	ณ	วัดเสมียนนารี	พระอารามหลวง	

เป็นกฐินพระราชทาน	โดยประธานศาลฏีกา
เป็นเจ้าภาพ	และมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
ร่วม	ซึ่งเป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานผ้าของหลวงแก ่
ผู ้ที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปยัง
วัดหลวง	เพราะปัจจุบันวัดหลวงมีจ�านวน
มากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวง	ทบวง	กรม	
ต่าง	ๆ	ตลอดจนคณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่สมควร 
ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายได้”	
อาจารย์กุลชไม	กล่าว
					 อ�านวยการส�านกัศลิปะฯ	กล่าวต่อว่า	
พิธีทอดผ้ากฐินพระราชทานในปีน้ี	อยากจะ
ขอเชิญชวน	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	
และผู ้มีจิตศรัทธา	เข ้าร ่วมพิธีถวายผ ้า 
พระกฐินพระราชทาน	และร่วมอนุโมทนา
บุญกุศล	ประจ�าปี	2563	ณ	วัดเสมียนนารี	 
พระอารามหลวง	
		 	 หากท่านใดไม่สะดวกเดินทางไป	
สามารถร ่วมท�าบุญผ่านบัญชีออมทรัพย ์	
ธนาคารกรงุไทย	ชือ่บญัช	ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม	หมายเลขบญัช	ี860	-	0	-	09760	-	6	
หรือตามคณะ	ส�านักต่าง	ๆ	และที่ส�านัก
ศลิปะฯ	จนถงึวนัที	่15	ตลุาคมนี	้มหาวทิยาลยั
ขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย
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วจก. บริการวิชาการ
อนรัุกษ์และพฒันา แม่น�า้ คคูลอง

จันทรเกษม ส่งเสริมอาชีพ
สรา้งสรรคร์ายได ้ใหป้ระชาชน

		 	 คณะวิทยาการจัดการ	จัดโครงการบริการวิชาการ	“อนุรักษ์
และพัฒนาแม่น�้าคู	คลองแห่งชาติ”	ประจ�าปี	2563	เพื่อร�าลึก	อนุรักษ์	
ปลูกฝังเยาวชนและชุมชน	และฉลองครบรอบ	80	ปี	มหาวิทยาลัย	ณ	
มัสยิด	กมาลุลอิสลาม	เมื่อเร็ว	ๆ 	นี้
		 	 อาจารย์	ดร.ภัควัต	รัตนราช	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
นิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ	ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ	
กล่าวว่า	โครงการบริการวิชาการ	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้าคู	คลอง
แห่งชาต”ิ	ประจ�าปี	2563	ซึง้จัดขึน้ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี	26	แล้ว	และยังเป็น 

		 	 เมื่อวันที่	22	กันยายน	ที่ผ่านมา	
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม	จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ	“ส่งเสริมอาชีพ	สร้าง
รายได้ให้กบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	(COVID-19)”	
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท�างาน
ในด้านต่าง	ๆ 	ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
						 นางสาวบปุผา	จนัทร์สวุรรณ	รกัษา
ราชการแทนผู้อ�านวยการกองบริหารงาน
บุคคล	กล่าวว่า	กระทรวงการอุดมศึกษา	
วทิยาศาสตร์	วิจยัและนวัตกรรม	ได้ด�าเนนิการ	
โครงการจ ้างงานประชาชนที่ ได ้รับผล	
กระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID	19)	

กิจกรรมร่วมสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ครบรอบ	80	ปี		
9	กันยายน	2563	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์แม่น�้า	คู	คลอง	ให้แก่เด็ก	เยาวชน	และชุมชน		
และร่วมกันรักษาความสะอาด	สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
		 	 ทั้งนี้	ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของทั้งหน่วย
งานราชการ	องค์กรเอกชน	ภาคประชาชน	และชุมชนในพื้นที่	โดยใช้
แม่น�้า	ล�าคลอง	เป็นพื้นที่เรียนรู้	เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ภายใต้ชื่อ	“แหล่งน�้า	แหล่งอาหาร	
แหล่งเรียนรู้	สู่ชุมชนยั่งยืน”	
		 	 อาจารย์ศิริเกศ	คุ้มพิทักษ์	ผู้ช่วยคณบดีีฝ่ายกิจการนักศึกษา		
กล่าวว่า	ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย	อาทิ	การเสวนา	การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย	และการประกวดวาดภาพ	ถ่ายภาพ	ซึ่งมีนักเรียน

ระยะ	2	โดยมหาวิทยาลัย	เป็นหน่วยงานจ้าง
งานประชาชนฯ	ทั้งหมด	565	คน	ซึ่งปฏิบัติ
งานในพ้ืนท่ี	จ.ชยันาท	429	คน	และปฏบิตังิาน
ในกรงุเทพมหานคร	136	คน	ตัง้แต่เดอืน	ก.ค.-
ก.ย.	63	ซึ่งภายใน	3	เดือน	ทางมหาวิทยาลัย
อยากจะสนับสนุน	สร้างเสริมความรู้ด้านการ	
สร้างอาชพี	จงึเกดิเป็นโครงการส่งเสรมิอาชพี	
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
					 “วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม
ในครัง้นี	้เพือ่พฒันาผูอ้บรมให้มคีวามรู	้ทกัษะ	
และด�าเนนิชวีติในการประกอบอาชพี	และส่ง
เสริมสนับสนุนการ	สร้างโอกาส	สร้างอาชีพ	
ให้กับผู้อบรมให้มีอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้แก่

ตนเองและครอบครัว	โดยเน้ือหาการอบรม
จะประกอบด้วยการท�าน�้าสมุนไพร	และ
การท�าขนมไทย	และยังจะได้ประสบการณ์
ตรง	รวมไปถึงเทคนิคจากการปฏิบัติจริง	
และยงัได้รบัเคลด็ลบัจากการท�าน�า้สมนุไพร	
หรือขนมตะโก้กะทิสดที่เป็นมาตรฐาน	จาก
วิทยากรมืออาชีพ	ที่มาให้ความรู้ในคร้ังนี้”	
นางสาวบุปผา	กล่าว
					 รักษาราชการแทนฯ	กล่าวต่อว่า	
ผู ้ที่ ได ้ เข ้าร ่วมโครงการในครั้ งนี้จะได ้
ประสบการณ์ในการท�างาน	ที่จะเป็นการ
เรียนรู ้จากสถานการณ์และสภาพการณ์
ที่เป็นจริงของการท�างาน	เพ่ือที่จะออกไป
ด�าเนินชีวิต	และยังได้รับความรู้จากการฝึก
วิชาชีพเสริมจากการปฏิบัติจริง	และคาดว่า
สามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชพีอสิระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดรายได้ให้แก่
ตนเอง	และครอบครัว

และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก	
		 	 นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมการอบรมนักสื่อสารชุมชนท่ีจัดข้ึน
ครัง้แรก	โดยเป็นนักเรียนชัน้ประถมศกึษา	20	คน	ฝึกอบรมด้านการพดู	 
การเล่าเรื่อง	บุคลิกภาพ	เพื่อน�าไปใช้ในการสื่อสารวันจัดกิจกรรมนี	้
เหมือนเป็นนักประชาสัมพันธ์งาน	ประชาสัมพันธ์ชุมชน	ซ่ึงเด็ก	ๆ	
สามารถสือ่สารถงึประวตัคิวามเป็นมาของแม่น�า้คคูลองได้เป็นอย่างด	ี
		 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	แสงระว	ีกระจ่างศาสตร์	รองคณบดฝ่ีาย
กจิการนกัศกึษาและกจิการพเิศษ	กล่าวว่า	การจดัโครงการฯ	คร้ังนี	้ได้
รับการตอบรับดีมาก	และเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้เด็ก	เยาวชน	ชุมชนได้
รบัแรงบนัดาลใจ	ทีจ่ะรกัษา	พฒันาคคูลองทีเ่ป็นเสมอืนสายเลอืดของ
ตนเองให้คงอยู่อย่างสวยงาม	ใสสะอาดเช่นนี้	อีกทั้งสามารถพัฒนา	
ต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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SPECIAL SCOOP

ครบรอบ 128 ปี กรมการฝึกหดัครไูทย
กบั “การเป็นครใูนยคุ New Normal”
		 	 เมื่อวันที่	29	กันยายน	ที่ผ่านมา	ณ	
ชั้น	3	หอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	โดยในปีนี้	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนัทรเกษม	เป็นเจ้าภาพ	โดยความร่วมมอืจาก
มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ	และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทกุแห่ง	จดังาน “ครบรอบ 128 ปี การ
สถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวัน
สถาปนาการฝึกหัดครู” 
   นอกจากนี้	ยังมีการบรรยายพิเศษ	
เรื่อง	“การเป็นครูในยุค New Normal” โดย	
รองศาสตราจารย์	ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	
อธิการบดกีติตคิณุ	มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑิตย์	

จารุวรรณ

		 	 ส�าหรับในภาคเช้านี้	เป็นพิธีสงฆ	์
โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์	เจ้าอาวาสวัด
ยานนาวา	เป็นประธานพธิฝ่ีายสงฆ์	ทัง้นี	้นาย
บุญปลูก	ชายเกตุ	นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม	เป็นประธานฆราวาส	 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	ทอดผ้าบังสุกุล	 
อทุศิแด่อดตีผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากรกรม
การฝึกหัดครู	และบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว	
และพิธีเจริญพุทธมนต์	โดยพระสงฆ์	10	รูป	
		 	 อีกทั้ง	ยังมีพิ ธีมอบรางวัลมูลนิธิ
ศาสตราจารย์บุญถิ่น	อัตถากร	ให้แก่อาจารย์
ดีเด่น	จ�านวน	11	ท่าน

		 	 การจัดงานครั้งนี้	มีผู ้เข้าร่วมงาน
จ�านวนมาก	ประกอบไปด้วยอดีตผู ้บริหาร
วิทยาลัยครู	สถาบัน	ราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ	คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภัฏทั่วประเทศ	ผูท้รงคณุวุฒิ
จากสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่	
และนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม
   รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ง กจิรัตน์ภร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้
กล่าวถึงความเป็นมาว่า “วันที่	29	กันยายน
ของทุกปี	เป็นวันคล้าย	วันสถาปนากรมการ
ฝึกหัดครู	โดยจัดให้มี	“งานร�าลึกการสถาปนา
การฝึกหดัครไูทยและวนัคล้ายวนัสถาปนากรม
การฝึกหดัคร”ู เป็นประจ�าทกุปี เพือ่น้อมร�าลกึ
ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนการฝึกหัด
อาจารย์ ในปี พ.ศ. 2435 
   ในเวลาต่อมาพระบาทสมเดจ็พระปร
มนิทรมหาภมูพิล อดลุยเดชมหาราช รชักาลที ่9 
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		 	 	 ครูยุคใหม่ไม่ใช่ต้องสู้แต่ในห้องเรียน	ต้องสอน
แบบ	Active	Learning	ครูยุคใหม่ต้องสู้กับ	New	Normal	
ทั้งชีวิตส่วนตัวและห้องเรียน	ด้วยการมีจิตใจที่ไม่ยึดติดกับ
ทฤษฎีหรือรูปแบบ	หรือหลักการสอนจนปรับแก้ไม่ได้	ต้องมี
ความคลอ่งตวัในการเปลีย่นแปลงอย่างงา่ยและรวดเร็ว	ตอ้ง	
Reskill-Upskill	ตนเองอยู่ตลอดเวลา	โดยการเพิม่ทักษะใหม	่ๆ 	
พัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นเสมอ

“

“

ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 
2535 และพระราชทานตราพระราชลัญจกร 
ซ่ึงเป ็นตราประจ�าพระองค ์ ให ้ เป ็นตรา
สญัลกัษณ์ของสถาบันราชภฏั ในปี พ.ศ. 2538 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏน�าหน้า
ชื่อทั้งหมด 38 แห่งทั่วประเทศ” 
		 	 ด้านการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เป็นครูในยุค New Normal”	นั้น รศ.ดร.
วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ 
มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  กล่าวตอนหนึง่ว่า  
“ครูต้องม ี “Mindset” ที่เหมาะสม เป็นคนที่
มีความเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ในลักษณะของ 
“Growth Mindset” เป็นครทูีม่คีวามรูห้ลาก
หลาย ให้สอดคล้องกนักบัโลกทีเ่ปล่ียนไป อาจ
จะไม่ใช่เพียงแต่ครู แต่หมายถึงทุกคนที่ต้องมี 
Growth Mindset ในยุคนี้” 
		 	 นอกจากนี้	ในการบรรยายคร้ังนี	้
รศ.ดร.วรากรณ์	ยังได้พูดถึงครูในยุค	New	
Normal	ในวงการการศึกษาว่า	“ครูนั้นไม่ใช่
เพียงผู้สอน แต่ครูน้ันเปรียบเสมือนผู้อ�านวย

การให้เกดิการเรยีนรู ้โดยบรูาณาการการเรยีน
การสอนแบบออนไลน์ ร่วมกบัออฟไลน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
   ส่วนวิธีการเรียนรู้แบบใหม่น้ัน เรา
ต้องเปลีย่นจากการสอนแบบดัง้เดมิสูก่ารเรยีนรู้  
การเรียนรู้ คือ สอนด้วยและเรียนรู้ไปด้วย 
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ เรียนรู้โดยการลงมือท�า 
และค้นคว้าอย่างจริงจัง”
		 	 รศ.ดร.วรากรณ์	สามโกเศศ	ยังได้
กล่าวอีกว่า	ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง
หลกัสตูรไปสู	่Content-Based-Competency-

Based	คือสอนให้ท�าอะไรเป็น	ไม่ใช่สอน
ให้รู ้เพียงอย่างเดียว	ท�าอะไรเป็นในท่ีนี่คือ	 
มีทักษะ	มีความรู้	มีทัศนคตด้วย
   “ดังน้ัน ครูยุคใหม่ไม่ใช่ต้องสู้แต่ใน
ห้องเรียน ต้องสอนแบบ Active Learning 
ครูยุคใหม่ต้องสู้กับ New Normal ทั้งชีวิต
ส่วนตัวและห้องเรียน ด้วยการมีจิตใจที่ไม่
ยึดติดกับทฤษฎีหรือรูปแบบ หรือหลักการ
สอนจนปรับแก้ไม่ได้ ต้องมีความคล่องตัวใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายและรวดเร็ว ต้อง 
Reskill-Upskill ตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยการ
เพิ่มทักษะใหม่ ๆ  พัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วเพิ่ม
ข้ึนเสมอ” รศ.ดร.วรากรณ์	กล่าวทิง้ท้ายในการ
บรรยายพิเศษการเป็นครูในยุค	New	Normal	
		 	 การจดังานคร้ังน	้ีนอกจากจะเป็นการ
ระลึกถึงการสถาปนาการฝึกหัดครูไทยฯ	แล้ว	
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	ว่าที่พ่อพิมพ์และ
แม่พิมพ์ของชาติ	ยังได้เรียนรู้	เตรียมความ
พร้อมตนเอง	เพื่อรับมือและพัฒนาทักษะ
ตนเองส�าหรับการก้าวสู่	“การเป็นครูในยุค 
New Normal” ได้อย่างมีคุณภาพ



@ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�านักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม 
บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม 
ครั้งที่ 26 ประจ�าปี 2563”
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@ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา

งานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมการฝึกหัดครู และการสถาปนา
การฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี 
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Never miss the opportunity to follow your dreams. 
Older people who are unhappy with life

Are those with regrets.

อย่าปล่อยโอกาสที่จะท�าตามฝันหลุดลอย
เพราะเมื่อเวลาผ่านไป 

คณุอาจต้องอยู่กบัชวีติบ้ันปลายทีไ่ร้ความสขุ
จากการเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้ว

และไม่มีวันหวนกลับมาอีก

ให้คิด.
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Cr. เว็บไซต์ kushandwizdom.tumblr.com 

JC.


