
ฉบับที่ 17/2562  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562

 เมือ่วันที ่12 มถุินายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระมิง่ขวญัการศกึษาไทย คณะครศุาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ 

ณ สงขลา) ได้ให้การต้อนรบั Associate Professor Petronio Bendito, Ed. D. ผูเ้ชีย่วชาญด้าน Visual Communication Design และ 

Visual Literacy ปัจจบัุนเป็นอาจารย์สอนในสาขา Visual Communication Design ที ่Patti and Rusty Rueff School of Visual 

and Performing Arts, Purdue University, USA ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อร่วมงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ

การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ กับคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช จากหน่วยคลินิกวิจัย ส�านักบริหารวิจัย

คณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ให้การต้อนรับ Associate Professor Petronio Bendito, Ed. D. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Communication 
Design และ Visual Literacy ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนในสาขา Visual Communication Design ที่ Patti and 

Rusty Rueff School of Visual and Performing Arts, Purdue University, USA
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 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณบานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร “อปร” คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะผู้แทนผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธบิดนิทร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่ 8 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี

คณะผู้แทนผูบริหารคณะครุศาสตรร์่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
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 กลุม่ภารกจิกจิการนสิติ ฝ่ายวชิาการ คณะครศุาสตร์ จดัโครงการ “ปฏบัิตธิรรมเพือ่พฒันาจติและเจริญปัญญา” 

(กิจกรรมเสริมความเป็นครู) ประจ�าปีการศึกษา 2561 ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จ�านวน 2 รุ่น 

(รุ่นที่ 3 – 4) ระหว่างวันที่ 22 - 24 และ 25 - 27 พฤษภาคม 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรม “ต้นบุญธรรมสถาน” 

ต�าบลเหมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบัติธรรม และ

กิจกรรมอาสา และ 2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ อีกทั้งให้นิสิตได้มีโอกาส

ฝึกการส�ารวมกาย วาจาใจ ก�าหนดรู้ การกระท�าของตนเอง ในอริยิาบถต่าง ๆ  เพือ่พฒันาตนให้เป็นผู้มีมีสตสิมัปชัญญะ 

มีสมาธิในการศึกษาหาความรู้ มีจิตใจที่ดีงาม สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์และตัดสินแก้ไขปัญหาส่วนตัวและ

ส่วนรวมโดยใช้หลกัธรรม ทางศาสนา รวมถึงมีแนวทางทีด่ใีนการพัฒนาตนเป็นครทูีมี่ความเรอืงปัญญาและคณุธรรม

โครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา” 
(กิจกรรมเสริมความเป็นครู) ประจ�าปีการศึกษา 2561
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ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดแผนการศึกษา
ส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมชี้แจง

แนวทางการจัดแผนการศึกษาส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 1-3 ชั้น 2 

อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย โดยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) กล่าวรายงานและ

แจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดแผนการศึกษาส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ 

เก้าเอี้ยน) ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ) และ ผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สันติ ศรีประเสริฐ) ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดแผนการศึกษาส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คู่มือ/หลักเกณฑ์และราย

ละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู พ.ศ.2562 โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) และแนวทาง

การจัดรายวิชาปฏิบัติการสอน 1-4 ให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการ

ประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 90 คน
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 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณะกรรมการนิสิตปริญญา

บัณฑิตคณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ประจ�าปี

การศึกษา 2561 โดยมี รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) กล่าวเปิดงาน คณะกรรมการดังกล่าวได้เข้าพบ

คณะบริหารคณะครุศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ กลุ่มภารกิจการคลังและพัสดุ อีกทั้งได้น�าเสนอ

การรับส่งเอกสารในปีที่ผ่านมา และสรุปหาข้อตกลงขอการรับส่งเอกสารในปีนี้ด้วย

โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการ
นิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ประจ�าปีการศึกษา 2561 
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพเขียนสีน�้า 

“อาคารจามจรุ ี8” แก่กรรมการผูอ้�านวยการศูนย์ทดสอบทางวชิาการแห่งจฬุา (รองศาสตราจารย์ สุทศัน์ รตันเกือ้กงัวาน) 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬา โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าว

เป็นผลงานของนายจิตติณัฐ มาดี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ


