
ฉบับที่ 10/2561  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

คณะครศุาสตร์ โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม และเจ้าหน้าที ่ร่วมวางพานพุม่ดอกไม้

ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมตักบาตรแด่

พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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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 พร้อมทัง้ผู้ทรงคุณวุฒิและนกัวชิาการ 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 เผอืกโสมณ (ผู้บัญชาการประจ�าส�านกังานต�ารวจแห่งชาต)ิ   พระอาร์โนลด์ 

อานนฺทปญฺโญ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดซานฟรานธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ 

วฒุฑะกลุ (อาจารย์ประจ�ากลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนสาธติจฬุาลงกรณ์ ฝ่ายมธัยม    

ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  หงส์พนัส  

การเสวนาวิชาการ เรื่อง 
“การพัฒนาจิตส�านึกรักความเป็นชาติ: 

มิติใหม่ในศตวรรษท่ี 21”



5

 การเสวนาดังกล่าว เพื่อให้การศึกษาส�าหรับ

ศตวรรษที ่21 ทีต้่องเปล่ียนแปลงทัศนะ (perspectives) 

จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) 

ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของ

ผู ้ เรียนและโลกความเป ็นจริงเป ็นศูนย ์กลางของ

กระบวนการเรียนรู้  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ  

ที่หลากหลายจากวิทยากรในหลากหลายอาชีพ               

ที่ ให ้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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 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วม

การเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” เรือ่ง “Home School วถิทีางเลอืก” โดยผูร่้วมเสวนา ได้แก่ 

คุณกนกพร สบายใจ (รองเลขาธิการสภาการศกึษาทางเลอืก สมาคมสภาการศกึษาทางเลอืกไทย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) คุณชนากร แป้นเหมือน ( EDU 30 ผู้บริหาร

บริษัท มาร์คาโด้ มิวสิค จ�ากัด และนายสายเมฆ พึ่งอุดม นายวรวัส สบายใจ และนางสาวอนัญดา สะอาดพงษ์ 

ผูด้�าเนนิรายการ ดร.พมิลพรรณ บรุพรตัน์ (ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลวณลักษณ์ และกรรมการผูจ้ดัการศนูย์กิจกรรม

กฬีาเดก็คดิโซน) ดร.พธสิูรี รัตนกาฬ (ผู้อ�านวยการโรงเรยีนไอเอเบิลอะคาเดมี และกรรมการบรหิาร บมจ.ซ ีท ูซคัเซส 

การเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” 
เรื่อง “Home School วิถีทางเลือก”
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 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

พร้อมด้วย กรรมการสมาคมฯ ท�าพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์การศึกษาและนิทรรศสถาน 

ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้รับการสนับสนุนจากนิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ   อาจารย์ปัจจุบัน

และอาจารย์ที่เกษียณ  ผู้ปกครอง นักเรียนสาธิตจุฬาฯและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท

 ในโอกาสนี้คณบดีในนามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯที่จัดงาน ขอบคุณ กรรมการ

สมาคมฯ นิสิตเก่าทุกรุ่น และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว

คณบดีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ
สร้างพิพิธภณัฑ์การศกึษาและนทิรรศสถาน ศ.ท่านผูห้ญงิ พนูทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
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 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 รองคณบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) กล่าวต้อนรับ

ผู ้เข้าร่วมประชุม อุดมศึกษาสัมพันธ์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 เรื่อง “บทบาทของสาขาวิชาอุดมศึกษาในการยก

ระดับและพัฒนาคุณภาพของประเทศ” รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (ประธานสภาคณบดี

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

กล่าวแสดงความยินด ีศาสตราจารย์ คลินกิ นพ.อดุม คชินทร (รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร) กล่าวเปิดงาน

และให้นโยบายและทิศทางของอุดมศึกษาไทย 

อุดมศึกษาสัมพันธ์ ประจ�าปีการศึกษา 2560
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 จากน้ันเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสาขาวิชาอุดมศึกษาในการยกระดับและพัฒนา

คณุภาพของประเทศ” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร (อดีตรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร และประธานกรรมการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) และการเสวนา เรื่อง “ผู ้บริหารและอาจารย์อุดมศึกษาควรเรียนรู ้

เรื่องอุดมศึกษาอย่างไรบ้าง” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ และ

หัวหน้าภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ดร.สุภัทร 

จ�าปาทอง (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ ดร.เฉลิมชัย มนูเศวต (อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
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 เมือ่วนัที ่ 30 มนีาคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) รองคณบดีและประธานสาขาวิชา
ศลิปศึกษา (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ิพลประเสริฐ) ผู้ช่วยคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ ตันตระรุ่งโรจน์) 
หวัหน้าภาควชิาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร. ใจทพิย์ ณ สงขลา) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ 
สายฟ้า สาขาวชิาประถมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน และอาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานนัต์ สาขาวิชาศลิปศกึษา 
ภาควชิาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ให้การต้อนรบั Mrs. Djhoanna Lambert, International Manager – College  
of Humanities and Social Sciences, Massey University ประเทศ New Zealand ในโอกาสทีเ่ดินทางมาเยอืน
คณะครศุาสตร์เพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลีย่นข้อมูลทางวิชาการ

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา และประธานสาขาวิชาประถมศึกษา
ให้การต้อนรับ  Mrs. Djhoanna Lambert, International Manager – College
of Humanities and Social Sciences, Massey University ประเทศ New Zealand
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นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากงานกีฬา CU OPEN 2018

 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นางสาวสโรชา แซ่ตัน นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครศุาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันมวยสากล

สมัครเล่นหญิง รุ่นน�้าหนักไม่เกิน 54 กก. จากงาน กีฬา CU OPEN 2018  ณ CU Sports Complex

ขอบคุณภาพจาก : เพจ ครุศิลป์ จุฬาฯ Art Education, Chulalongkorn University
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ผูแ้ทนคณะครศุาสตร์ร่วมถอืธงคณะในพธีิจดุไฟพระฤกษ์จากแสงอาทิตย์ 

พธิเีปิดการแข่งขันกฬีาภายในของบคุลากร จฬุาฯ คร้ังท่ี 40 

 เมื่อวัน 28 มีนาคม 2561 หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนิสิต (นายพจน สืบสาย) ผู้แทนคณะครุศาสตร์ 

ร่วมถือธงคณะ ในพิธีจุดไฟพระฤกษ์จากแสงอาทิตย์ โดยอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) 

พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากคณะและหน่วยงานอื่น ๆ  ณ ลานศรีมหาโพธิ์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน

กีฬาภายในของบุคลากร จุฬาฯ  ครั้งที่ 40 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย 

รวมทัง้สนบัสนนุการท�าวิจยัด้านวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ให้เจรญิก้าวหน้าสนบัสนนุการท�าวทิยานพินธ์  

ทีม่ลีกัษณะของการสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ และวงวชิาการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

คนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ โดย วช. ได้เปิดรับการเสนอ

ผลงานให้ ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ 2562 

 คณาจารย์ นกัวจัิย นกัวชิาการ นสิติระดับบณัฑติศกึษาและผูท่ี้สนใจส่งผลงานเพือ่รับรางวลัดังกล่าว 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ท่ีเวบ็ไซต์ www.nrct.go.th หรอื inventogay.nrct.go.th 

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการ

ความรู้การวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 02 561 2445 ต่อ 506-509 ตั้งแต่

บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561


