
ฉบับที่ 8/2560  วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ภาควิชา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

เข้าร่วม ประชุมคณาจารย์ ประจ�าปี 2560

 จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์

ที่มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ  โดยค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์

และยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่  1: 

สร้างคน (Human Capital) ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสรรค์ 

องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation)  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3: สร้างเสริมสังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ 4: 

ก้าวไกลในสังคมโลก (Global Benchmarking)  คณะ          

ครุศาสตร์ในฐานะหน่วยงานหน่ึงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมตอบสนองตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

โดยมุ ่งหวังจะน�าการศึกษาของคณะครุศาสตร์และ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปในทิศทาง 

Innovative education ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร

ที่มีอยู่จะร่วมมือกันน�าพาให้คณะครุศาสตร์เป็นที่พึ่งพิงของ

สังคมไทยและภูมิภาคอย่างสง่างาม ทุกคนในคณะครุศาสตร์

และโรงเรยีนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คือผูน้�าทีจ่ะก่อให้เกดิ

การเปลีย่นแปลง (Transformative leader) เพือ่ช่วยพาคณะ

ไปสู่เป้าหมายให้คณะครุศาสตร์เคล่ือนทีไ่ปข้างหน้าเป็นเสาหลกั

ให้การศึกษาไทยได้อย่างแท้จริง

 จากเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรจัด

ประชมุคณาจารย์ ประจ�าปี 2560 เพือ่สร้างความเข้าใจร่วมกนั

ในทิศทางและยุทธศาสตร์ของคณะ  สิ่งที่คณะครุศาสตร์ไดเ้ริ่ม

ด�าเนินการแล้วและสิง่ทีจ่ะท�าต่อไปร่วมกนั โดยมกี�าหนดการดังนี้

ก�าหนดการ งานประชุมคณาจารย์ ประจ�าปี 2560

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

.......................................

 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

 09.00-09.30 น.  วีดิทัศน์แนะน�าผู้บริหารและคณาจารย์ใหม่

 09.30-11.30 น.  การประชุมคณาจารย์ ประจ�าปี 2560

     โดย คณบดี และคณะผู้บริหาร

 11.30-12.00 น.  การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการถามตอบ

 12.00 น.  ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
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 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ   

จัดประชุมคณะกรรมการด ้านยุทธศาสตร ์ เ พื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์”
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมประวัติศาสตร์

ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการเร่ือง 

“250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร: ยุคกอบกู้บ้านเมือง”  

โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้ทาง

ประวติัศาสตร์และเพ่ือให้นกัวชิาการ ครู อาจารย์ และผูส้นใจ

ในวชิาประวติัศาสตร์ได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคดิเหน็และ

สร้างความเข้าใจท่ีดีร่วมกนั ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “250 ป ีกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร:
ยุคกอบกูบ้้านเมือง”
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“From Theory to Publicationl”

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่16 กุมภาพันธ์ 2560 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “From Theory to 

Publicationl” โดยมี Professor Sharan B.Merriam. Professor Emerita of Adult Education at the University of 

Georgia เป็นวิทยากร ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
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“Utilizing Market Communicationl”

 เมือ่วันที ่17 กมุภาพนัธ์ 2560  หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) 

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 

พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Utilizing Marketing 

Communication” โดย Professor Howard W. Combs, Ph.D. จาก San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2-3 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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“Qualitative Research : 
Data Collection and Analysis”

 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง”Qualitative Research : Data Collection and Analysis” โดยมี Professor Sharan B.Merriam. Professor Emerita of 

Adult Education at the University of Georgia เป็นวิทยากร ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
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 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mentoring the Next 

Generation of Learners in Higher Education” โดยมี Profersor Sharan B.Merriam. Professor Emerita of Adult 

Education at the University of Georgia เป็นวิทยากร ณ ห้อง 825 ชั้น 8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“Mentoring the Next Generation of 

Learners in Higher Education”
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ) กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง  “การปลูกผักสลัด” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน

ตลาดอิ่มใจคณครุศาสตร์  โดยมคีุณศิริกุล ซื่อต่อชาต ิเป็นวิทยากร

การปลูก “ผักสลัด”
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 จากศาสตร์ในต�าราผ่านกระบวนการคิดบูรณาการทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ กลั่นกรองตกเป็นผลึกความรู้ ก่อก�าเนิดเป็น

เปลวไฟความรู้แห่งนวัตกรรมการศึกษาที่สร้างสรรค์สังคม 

และยังเป็นนวัตกรรมท่ีเป็นทักษะการด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 

21 ได้อย่างยั่งยืน

 โดยรวมตัว LOGO ออกแบบให้ดูเป็นพระเกี้ยว ซ่ึง

เป็นสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีแสงไฟแห่ง

ปัญญาของคณะครุศาสตร์อยู ่ตรงกลาง พร้อมมีความเป็น

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ด้านล่างเป็นฐานพระเกี้ยว

 - เปลวเทยีน เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสว่างทางปัญญา

ความรู้ท่ีได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมลอยเด่นท่ามกลางเงา

ของพระเก้ียว แสดงความเป็นคณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 - สมุดหนังสือ ทีฐ่านของพระเก้ียวด้านซ้าย เป็นจดุก�าเนดิ

แห่งความรู้ แสดงถงึนวัตกรรมทางวิชาการของคณะครศุาสตร์

 - ดนิสอ อยู่บรเิวณตรงกลางของฐานพระเก้ียว แสดง

ถงึการจดบนัทกึ กระบวนการคดิริเร่ิมสรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  

เข้าสู่วงการการศกึษา

 - หลอดไฟ ท่ีฐานของพระเกีย้วด้านขวา แสดงถงึความ

สว่างของไอเดีย ความคดิ ความสร้างสรรค์ของการพฒันา

นวตักรรมได้อย่างยัง่ยนื

 - เส้น มีรูปร่างลักษระเส้นโค้ง เส้นตรง และเหลี่ยม 

ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม พร้อม

ออกแบบให้ดูเรียบง่าย น่าจดจ�า และทันสมัย

 ออกแบบโดย  นายพชร วงชัยวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 

สาขาวชิาศลิปศกึษา  ตดิตามความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ของ 

EDU Chula Expo 2017 ได้ทีแ่ฟนเพจ EDU Chula Expo 

2017 ช่วยกันกด Like และ Share เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยได้

ท�าไมถึงต้องเป็น LOGO นี้?
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 ส�านกับรหิารศิลปวฒันธรรม และ Borderless Art Museum 

NO-MA ได้จัดนิทรรศการ “Art BRUT IN THAILAND AND 

JAPAN” ระหว่างวันที่ 3-26 มีนาคม 2560 ซึ่งมีแนวคิดที่ได้รับการ

สนับสนุนจากศิลปินฝรั่งเศส Jean Dubuffet ในปี ค.ศ. 1945 ซึ่ง

หมายความถึงงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ท่วมท้น

อยู่ภายใน  โดยไม่สนใจขนบวิธีหรืออิงสมัยนิยม ณ ห้องนทิรรศการหมนุเวยีน ชัน้ 1 พพิธิภณัฑ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย 

เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย Shiro Sadoshima  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
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 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เปิดหลักสูตรโท-เอกอย่างไร ให้ตอบโจทย์”  วนัศกุร์ท่ี 

17 มนีาคม 2560 เวลา 08.15-12.00 น. ณ ห้องประชมุ 202 ชัน้ 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง “หลักสูตร

บณัฑติศึกษากบัการขบัเคลือ่นสูไ่ทยแลนด์ 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม  การเสวนา เรือ่ง “เปิดหลกัสตูรโท-เอกอย่างไร ให้ตอบโจทย์” โดยวทิยากรผู้ทรงคณุวุฒ ิประกอบด้วย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณ

ระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ, รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ 

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ดร.จันจิรา จันทร์โฉม นิสิตเก่า/ผู้จัดการแผนก บรษิทั ไอซซี ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 

(มหาชน) และด�าเนนิรายการโดย รศ.ดร.สเุนตร ชติุนธรานนท์ คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 ผู ้สนใจสามารถลงทะเบียน ส�ารองที่น่ังฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มีนาคม 2560 ได้ที่ https://docs.google.

com/…/1FAIpQLScY3xKdlDWRnFVhyY…/viewform ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ www.grad.chula.ac.th/

seminar2017/  Tel : 02-218-3506, 02-218-3530  E-mail : grad@chula.ac.th  Fb : gradschoolchula
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภค - บริโภค ประเภท Green Market และสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอ่ืนๆ  อาทิเช่น 

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอาหารนานาชนิด ณ ตลาดอิ่มใจ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึง

วันศุกร์ที่ 24  มีนาคม  2560  และทกุวนัพฤหัสบดีและวนัศกุร์ สัปดาห์ที ่  3 ของเดือน  โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนกมุภาพนัธ์  

เป็นต้นไป บรเิวณชัน้ 1 อาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ ร่วมกนั ลดปรมิาณขยะ

และมลพษิ ด้วยการใช้ “ถงุผ้า”  เพยีงท่านท่ีซือ้สนิค้าภายในตลาดอ่ิมใจแล้วไม่รบัถงุ จะได้รบัส่วนลด 2 บาท ทกุร้าน

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ International Engineering and Technology Institute (ETI) ประเทศฮ่องกง 

จะจัดการประชุม “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEM 2017)” 

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจาก Professor อาจารย์ 

นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ 1) University Glustino Fortunato ประเทศอิตาลี 2) National Chin-yi 

University of Technology ประเทศไต้หวัน 3) Airti ประเทศไต้หวัน 4) Higher inclusive Education Resource of Wuhah 

University Technology, CNKI (Beijing) Wanfang Data (Beijing) ประเทศจีน 5) AUG Group (AusEd UniEd Group) 

ประเทศออสเตรเลีย  และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงานใน

การประชุมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ieti.net/ICEM/index.html เมื่อสิ้นสุดการประชุม ICEMI 

จะน�าบทความไปจัดท�า proceeding ตีพิมพ์โดย Atlantis Press Publisher และสามารถตีพิมพ์ในวารสาร CPCI ที่อยู ่

ใน ISI Web of Science (ฐาน Scopus 1.0 อยู่ใน web นี้) สามารถนับคะแนนได้ 1.0 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถาม

ได้ที่สายงานวิจัย โทร. 02-954-7300 ต่อ 361-2


