
ฉบับที่ 9/2561  วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม  พ.ศ.2561

 เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล) 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) และผู้ช่วย

คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 

ให้การต้อนรับ Mr. Sean Li, PhD., Academic 

Registrar & Dean of Faculty of Education, 

Director of Macau Education Development 

Research Center และ Ms. Wei Hang, 

Coordinator of Global Exchange Office 

จาก City University of Macau ในโอกาส

ที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือ

ในสัญญาความร ่วมมือ และแลกเปล่ียนข ้อมูล

ทางวิชาการ

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และผู้ช่วยคณบดี
ให้การต้อนรบั Mr.Sean Li, PhD., Academic Registrar & Dean of Faculty of Education, 
Director of Macau Education Development Research Center และ Ms. Wei Hang, 
Coordinator of Global Exchange Office จาก City University of Macau
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 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) หัวหน้าภาควชิา 

การศึกษาตลอดชีวิต (รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา 

รัตนอุบล) คณาจารย์ และนิสิต ภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต ให้การต้อนรับ Associate Professor 

Dr. Athithouthay Chatouphonexay, Dean, 

Faculty of Education มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

(The National University of Laos) และคณะ 

รวมจ�านวน 14 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน

คณะครุศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส ่งเสริมการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เพื่อประโยชน ์ในการก ่อตั้ งสาขาวิชาที่ เกี่ยวข ้อง 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว การสร้างความร่วมมือ

ทางวชิาการและการวจิยัร่วมกนัระหว่างสถาบันในอนาคต

และการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของทั้งสองประเทศต่อไป

คณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และนิสิตภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

ให้การต้อนรับ  Associate Professor Dr. Athithouthay Chatouphonexay, 
Dean, Faculty of Education มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
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 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมดวงเดือน  พิศาลบุตร  อาคารประชุมสุข 

อาชวอ�ารุง คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาวิชาการ

และอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนอ่านเขียนอย่างไร...ให้เด็กอนุบาลเรียนรู ้อย่างเข้าใจและมีความสุข” 

โดยมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  

และ ดร.นฤมล เนียมหอม จากโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ร่วมเสวนา ด�าเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ปนัฐษรณ์  

จารุชัยนิวัฒน์  

“สอนอ่านเขียนอย่างไร...
ให้เด็กอนุบาลเรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความสุข”
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 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอนรายวิชา 2717720 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตระดับมหาบัณฑิตได้น�าความรู้และ

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรียนรายวชิาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

สังเคราะห์เป็นความรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพและจัดเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู ้แก ่ผู ้

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยให้มี

การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
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 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
ให้การต้อนรับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการกองทุนคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
Mr.Thomas Davin  UNICEF Thailand Representative   และ Mr. Ichiro Miyazawa  Program Specialist 
UNESCO Bangkok พร้อมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิและนกัวิชาการ ในโอกาสที ่คณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้ร่วมมอืกบั
คณะกรรมการฯและองค์การดังกล่าว จัดการประชุมรับฟังความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ ร่าง พรบ. กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ..... ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเสมอภาคทางการศึกษาหลักประกันส�าหรับ
อนาคตเด็กและเยาวชนไทย ประสบการณ์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จระดับนานาชาติ 
และบทเรียนส�าหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
 การระดมความคิดครั้งนี้แป็นการให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อร่าง พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ 
และเพื่อน�าร่างกฎหมายเสนอแก่คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดกรอบเวลาต่อไป

การประชุมรับฟังความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ

ร่าง พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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 เมือ่วนัที ่ 21  มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุคณบดี ชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวัญการศกึษาไทย คณะครศุาสตร์  
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ 
ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์) และอาจารย์ภวิสร  ชื่นชุ่ม 
สาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ Dean, Professor Kyoko Inagaki, Ph.D. 
และ Lecturer Sachi Ando, Ph.D., Graduate School of Education and Faculty of Education, Kyoto 
University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือในสัญญาความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ

คณบดี  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี
และอาจารย์ภวิสร ชื่นชุ่ม สาขาวิศวกรรมแหล่งน�้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ให้การต้อนรับ  Dean, Professor Kyoko Inagaki, Ph.D.
และ Lecturer Sachi Ando, Ph.D., Graduate School of Education 

and Faculty of Education, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
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 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 น. คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)  เป็นประธานเปิด

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาจิตส�านึกรักความเป็นชาติ: มิติใหม่ในศตวรรษที่ 21”  ซึ่งจัดโดย 

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

วทิยากรประกอบด้วย  พลต�ารวจโท นภดล เผือกโสมณ (ผู้บัญชาการประจ�าส�านกังานต�ารวจแห่งชาต)ิ   พระอาร์โนลด์ 

อานนฺทปญฺโญ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดซานฟรานธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ 

วฒุฑะกลุ (อาจารย์ประจ�ากลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณ์ ฝ่ายมธัยม    

ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  หงส์พนัส  

การเสวนาวิชาการ เรื่อง 
“การพัฒนาจิตส�านึกรักความเป็นชาติ: 

มิติใหม่ในศตวรรษท่ี 21”
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 การเสวนาดังกล่าว เพื่อให้การศึกษาส�าหรับ

ศตวรรษที ่21 ทีต้่องเปล่ียนแปลงทัศนะ (perspectives) 

จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) 

ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของ

ผู ้ เรียนและโลกความเป ็นจริงเป ็นศูนย ์กลางของ

กระบวนการเรียนรู้  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ  

ที่หลากหลายจากวิทยากรในหลากหลายอาชีพ               

ท่ีให ้มุมมองการพัฒนาจิตส�านึกรักความเป็นชาต ิ       

ในมิติใหม่ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู ้ที่ไปไกล

กว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนา

ทักษะและทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 

ความเชื่อม่ันตนเอง ความยืดหยุ ่น การจูงใจตนเอง 

รวมถึงการให้ครู อาจารย์ นิสิตและผู ้สนใจทั่วไป   

มีทักษะ ทศันคต ิ ค่านยิม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล 

เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) 

ที่มีท้ังความส�าเร็จและมีความสุขแก่ตนเองและสังคม

โลกบนพื้นฐานของความปรองดองและภาคภูมิใจ

ในประเทศชาติ
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นิทรรศการภาพพิมพ์ 

“พิมพ์ครั้งที่ 1” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 (arted 47)

 เมือ่วนัที ่21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรตัน์ พชิญไพบูลย์ อดตีหวัหน้าภาควิชาศลิปะ ดนตรี

และนาฏศิลป์ศึกษาเป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 (arted 47) 

โดยนิทรรศการจัดแสดงที่ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561
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