
ฉบับที่ 6/2562  วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. ณ สนามกฬีาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.บัณฑติ เอือ้อาภรณ์ อธิการบดี 

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 41 ประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ค�าขวัญ 

“พอเพยีง สามคัค ี มนี�า้ใจ ใฝ่ใจสุขภาพ” เพ่ือส่งเสรมิความสมัครสมานสามัคค ี มีน�า้ใจนกักฬีาระหว่างบคุลากรใน

มหาวิทยาลยั โดยมี ศ.ดร.บญุไชย สถิตมัน่ในธรรม รองอธกิารบดี ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจดัการแข่งขนัฯ 

เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถมและมัธยมได้เข้าร่วมพธิดีงักล่าวทกุปีและส่ง

การแสดงเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “CU Transformation” น�าโดย คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สุชีวะ) 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในปีนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดง ประเภท 2 คณะครุศาสตร์ขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในความส�าเร็จในครั้งนี้

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร
ครั้งที่ 41 ประจ�าปี 2562
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 เมือ่วนัที ่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และอาจารย์ ดร.ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Michael Chen จาก AWS Academy Program Manager, Asia Pacific, 

Hong Kong ในโอกาสที่เดินทางเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือด้าน Amazon Web Services Training 

Program หาหรือการจัดตั้งโหมดในการพัฒนาบุคคลากรฝึกอบรม เทคโนโลยีคลาวด์

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
และอาจารย์ภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ให้การต้อนรับ Mr. Michael Chen จาก AWS Academy Program Manager,
Asia Pacific, Hong Kong 
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การบรรยาย เรื่อง 
“เรยีนรูร่้วมกนัในโรงเรยีนในฐานะชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(SLC) : ปรัชญา

ความเป็นสาธารณะ ประชาธิปไตย และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา” 

 เมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ   

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายเรื่อง เรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนในฐานะ

ชมุชนแห่งการเรียนรู ้ (SLC) : ปรชัญาความเป็นสาธารณะ ประชาธปิไตย และความเป็นเลศิในการจดัการศึกษา 

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Prof.Manabu Sato, Ph D. 

เป็นผู้บรรยาย น�าอภิปรายหลังจบการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ภายในงานมี

คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก
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 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

จัดโครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมี คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม ใน

การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร ในหมวดต่างๆ หมวดที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของ

หลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคราจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ

ด�าเนินการของหลักสูตร และตอบข้อซักถาม สรุปผลการวิพากษ์

โครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2-3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณะครศุาสตร์ รองคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุ ีหงษ์ศิริวฒัน์) ผูช่้วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ 

ตนัตระรุง่โรจน์) คณาจารย์สาขาวิชาบริหารการศกึษา ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้�าทางการศกึษา 

คณะครศุาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนกัศกึษา Graduate Program of the Faculty of Educational 

Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอนิโดนเีซยี รวมจ�านวน 

22 คน ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษาหารือเรื่องสัญญาความร่วมทาง

วชิาการ และเยีย่มชม โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม และส�านักงานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 
ให้การต้อนรบัคณาจารย์และนกัศกึษา Graduate Program of the Faculty of Educational Management
จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย 
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 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ จุฬาเป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินเก่าให้กับศูนย์

เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อด�าเนินงานด้านการผลิตสื่อส�าหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีทีมงานที่มี

ความช�านาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อให้บริการสมาชิกในรูปแบบห้องสมุดให้บริการยืม-คืน หนังสือทุกประเภท ยกเว้น

ต�าราเรียนและหนังสือที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสั่งพิมพ์ มอบให้โดยไม่ต้องส่งคืน สื่อที่ศูนย์ฯ ผลิตให้บริการ แบ่งออก

เป็น 2 ประเภท 1. หนังสืออักษรเบรลล์ 2. หนังสือเสียง ในโอกาสนี้คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณทุกๆหน่อยงานที่ร่วม

บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในครั้งนี้

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่งมอบปฏิทินเก่าให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


