
ฉบับที่ 11/2560  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม  พ.ศ.2560

 ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

คณาจารย์ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.ฤดีรัตน์  ชุษณะโชติ         ผศ.ดร.ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ        ผศ.จินตนา บันลือศักดิ์
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 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ)  

เชิญคณาจารย์ภาควิชา/โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมเข้าร่วมประชุมคณาจารย์ ประจ�าปี 2560  เพื่อเป็นการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารและคณาจารย์ โดยการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการด�าเนนิงาน

เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

การด�าเนินงานของคณะครศุาสตร์และโรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  รวมทัง้รบัฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจาก

คณาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ประจ�าปี 2560
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  โดยคณบดี ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2560-2563  จ�านวน 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่1: 

สร้างครูผู้สามารถ   ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3: รังสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม

ชี้น�าประเทศ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาชีพและการยอมรับจากนานาชาติ 

         ในการนี้รองคณบดีด้านต่างๆ  และผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ได้สรุปและรายงาน

ผลงานที่ผ่านมา และงานที่จะด�าเนินการต่อไปด้วย 

 การจัดประชุมคณาจารย์ครั้งน้ีมุ่งหวังจะน�าการศึกษา

ของคณะครุ ศาสตร ์ และ โรง เรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัยไปในทิศทาง Innovative education ซึ่ง

ความหวังของการศึกษาอยู่ที่คณาจารย์และบุคลากรของ

คณะครุศาสตร์ ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรที่มีอยู่

จะร่วมมือกันน�าพาให้คณะครุศาสตร์เป็นที่พึ่งพิงของ

สังคมไทย และภูมิภาคอย่างสง่างามและภาคภูมิอย่างแท้จริง  

ทุกคนในคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย คือผู ้บริหารคณะ ผู้ที่จะก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง  (Transformative leader) เพื่อช่วยพา

คณะไปสู่เป้าหมาย  ให้คณะครุศาสตร์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

เป็นเสาหลักให้การศึกษาไทยได้อย่างสง่างาม
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คณะครุศาสตร ์ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน
ของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39

 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชา/และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน

ของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 ประจ�าปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ  เน้นธีม 

“ครุศาสตร์  60 ปี  พลีใจภักดิ์ รักองค์ภูมิพล” โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) น�าขบวนพาเหรด  

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)  เป็นผู้ถือธง  นายธีรชาติ ขิงขุนทด และนางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง 

อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และนางสาวมุกทราย บวรนิธิกุล เป็นผู้ถือป้าย

คณะครุศาสตร์  ในการนี้ บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมแปรขบวนเป็นเลข ๙ (เลขเก้า) ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 

ในครั้งนี้ด้วย



5

ประชุมวิชาการองค์ความรู้และแนวคิด
การสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด IoT

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  คณบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 

เรื่อง “ Beyond e-Revolution Internet of Things (IoT) for Learning”  โดยมี  Professor Dr. Badrul H. Khan (Ph.D.)   

เป็นวิทยากร เผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด IoT เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติใช้จริงอย่างเป็น

รูปธรรมเพื่อก่อประโยชน์ให้กับวงการศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 100  คน 

นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป 150 คน
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 สืบเน่ืองจากในยุคสื่อดิจิตอลปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการประยุกต์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเช่ือมโยงข้อมูลภายในเครือข่าย

ของโลก ดจิิตอลคอนเท็นต์หลากหลายรปูแบบทีท่กุคนสามารถ

เข้าถงึ ตลอดจนสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท�าให้เกิด

การพัฒนาสื่อใหม่ให้มีการเช่ือมโยงและผสมผสานดิจิตอล

คอนเท็นต์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ที่เรียกว่า Mash Up อัน

เป็นพื้นฐานของเว็บ 3.0 โดยแนวคิดการเชื่อมโยงข้อมูลก็

คือ Database ของโลก สามารถจัดการข้อมูลจ�านวนมากได้ 

โดยน�าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มาจัดให้อยู่ในรูปแบบ Metadata 

ที่สามารถบอกรายละเอียดของข้อมูลได้ดีขึ้นท�าให้

หาข ้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายมีความฉลาดล�้าหน้า

อย่างมาก อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อินเทอร ์ เน็ตที่ เชื่ อมอุปกรณ ์และเครื่องมือต ่างๆ 

ทุกสิ่งอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�าให้มนุษย์สามารถ

สั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรา

ก็เปลี่ยนตามไปด้วยภายใต้แนวคิดของ IoT (Internet 

of Things)”

 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมาแล้วนั้น ท�าให้ระบบการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตามเพื่อให้ทัน

กับความเป็นไปของเทคโนโลยี ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่การศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อการออกแบบเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยน�ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มากมายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วท�าให้การศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้

ต่างๆ ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้วงการการศึกษามีการพัฒนาการ

เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมากมายอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเอง
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 เมื่อวันที่10 มีนาคม 2560  รองศาสตราจารย์ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

นทิรรศการ CMYK: Print Making Exhibition จัดโดยนิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 10-26 มีนาคม 2560

นิทรรศการ CMYK: Print Making Exhibition

ภาพโดย : อ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์


