
ฉบับที่ 10/2562  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาวิชาการอุดมศึกษา เรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยน

ผ่าน” (HIGHER EDUCATION IN THE AGE OF DISRUPTION) โดยมี คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) กล่าว

เปิดงาน และ “แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคของการเปลี่ยนผ่านอุดมศึกษา” โดยนิสิตปริญญา

เอก ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเสวนาวิชาการอุดมศึกษา เรื่อง “ความล่มสลายของ
อุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน”
(HIGHER EDUCATION IN THE AGE OF DISRUPTION) 
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 จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความล่มสลายของอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนผ่าน” (HIGHER 

EDUCATION IN THE AGE OF DISRUPTION ) โดย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 ผู้ด�าเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในการเสวนาดังกล่าวเป็นการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในอนาคตทั่วโลกสถาบันหลายแห่ง สาขาวิชาบางแขนงอาจจะถูกปิดลง เนื่องจากขาดผู้เรียน เพราะสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะเป็นการเรียนรู้ในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามครูยังคงมีส่วนส�าคัญการขับ

เคลื่อนการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันโลกในปัจจุบันต่อไป
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โครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้าง สุข” ปี 2 ครั้งที่ 2 
ในหัวข้อ: ปรับกระบวนการคิด สร้างศิษย์ให้มีสุข

 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2562 ณ ห้องพระมิง่ขวัญ 1 คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ  คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช 

สุชีวะ) เปิดงานโครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้าง สุข” ปี 2 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: ปรับกระบวนการคิด สร้างศิษย์

ให้มีสุข ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ไมค์ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไมค์อาจารย์ อ.ดร.รับขวัญ ภูษาแก้วอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านจติวทิยาการให้ค�าปรกึษา หัวหน้าศนูย์แนะแนวโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ ฝ่ายมัธยม ไมค์ศิษย์เก่า ผศ.ดร.ณฐัสดุา เต้พันธ์ 

อาจารย์ประจ�าคณะจติวทิยา จุฬาฯ ด�าเนนิการเสวนาโดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU 30 และ ดร.พธสูริ ีรตันกาฬ 

EDU 33
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 การเสวนาในครั้งนีมีอาจารย์จากโรงเรียนภายนอก นิสิตสาขาจิตวิทยา บุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็น

จ�านวนมาก นอกจากการเสวนาแล้ว ยังมีการตอบข้อสงสัยแก่อาจารย์ นิสิตที่ได้ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย
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 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย” 

โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาววิมล 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา  นายสมปรารถนา สขุทวี รองเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ รองศาสตราจารย์ 

ดร.แนบบุญ หุนเจริญผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 ด�าเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“โจทย์วิจัยทางการอุดมศึกษา: มุมมองของผู้ใช้ผลการวิจัย”
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 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โถงชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็น

ผู้น�าทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจาก SEAMEO RIHED, UNESCO, SIL International, NACC, Fulbright 

Thailand มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Education in 

Thailand: An Old Elephant in Search of a New Mahout” ส�านักพิมพ์ Springer ซึ่งประพันธ์โดยผู้ทรงคุณ

จากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี Professor Gerald W. Fry, Ph.D. (University of Minnesota ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) Visiting Professor ประจ�าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นบรรณาธิการ

และผู้ประพันธ์ร่วม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาของประเทศไทย

งานเปิดตัวหนังสือ  “Education in Thailand: An Old Elephant 
in Search of a New Mahout” 
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 เมื่อวันที่ 28 มีนาค 2562 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการดนตรีเที่ยงวัน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน “กีตาร์ใครๆก็เล่นได้จริง

หรอ ?” การแสดงในวันนี้มีทั้งหมด 5 การแสดง ได้แก่ INVIERNO, PORTENO, ลาวเสี่ยงเทียน, BOHEMIAN 

PRAPSODY, KAZAMIDORI, แอบบอกรัก ทั้ง 5 การแสดงจะเป็นการใช้กีตาร์ในการเล่นทั้งสิ้น ที่ปรึกษาโครงการ

โดย ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล ผู้สนใจสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่เพจ ดนตรีเที่ยงวัน midday concert 2018

ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 4 “กีตาร์ใครๆ ก็เล่นได้จริงหรอ?” 
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 สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ ESD Form 2019 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง

นิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นนิทรรศการของรายวิชา 2746291 การ

ศึกษากับกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษา

เป็นผู้สอน การน�าเสนอในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดของการน�าเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ คือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวอย่างการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ โดยนิสิตจะน�าเสนอในรูปแบบของการบรรยายและ 

Poster ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โครงการ ESD ภายใต้แนวคดิของาการน�าเสนอประเดน็ทีเ่กีย่วกับตวัชีว้ดัการพฒันา

ที่ยั่งยืนของสหประชาชาต ิSustainable Development Goals (SDGs)
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 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 502 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นิสิต

ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ น�าโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิต

จากต่างสาขาวิชาหลากหลายชั้นปีร่วมกันจัดค่าย “Guide the Right Way แนะให้ถูกแนว” ระหว่างวันท่ี 

30-31 มี.ค.2562 โดยมีคณบดี (รองศาสตาจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน การจัดค่ายดังกล่าวเพื่อให้

น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายจากหลากหลายจังหวัดได้ส�ารวจความสนใจและความถนัดของตนเอง มีแนวทาง

ในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนิสิต/นักศึกษาจากคณะวิชาและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ การบรรยายความรู้เรื่อง TCAS โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และการน�ากิจกรรมโดยพี่ๆ นิสิต

ครุศาสตร์

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพแล้ว นิสิตที่จัดงานก็ได้เรียนรู้ระบบการท�างาน สามารถน�าความ

รู้ท่ีได้รับจากการศึกษาสู่การปฏิบัติ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งช่วยให้นิสิตได้รับ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นครูที่ดีในอนาคต

ค่าย “Guide the Right Way แนะให้ถูกแนว” 
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 นอกจากนี้นิสิตผู้จัดงานยังตระหนักถึงเรื่องขยะพลาสติก จึงได้แจกขอที่ระลึกเป็นแก้วน�้าชนิดไม่ต้องใช้

หลอดแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนและใช้ดื่มน�้าในกิจกรรมทั้งหมด และให้นักเรียนน�ากลับไปใช้และเผย

แพร่ที่บ้าน ตาม นโยบาย EDU Zero Waste อีกด้วย
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 เมือ่วนัที ่ 29 มนีาคม 2562 ณ โถงอาคารพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ ฝ่ายศลิปะและ

วัฒนธรรม คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2561 

จดัโครงการ EDU art and culture festival 2019 โดยมีคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวเปิดงาน 

รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) และนายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) ร่วมด้วย 

การจัดงานดงักล่าวเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นสิิตและนกัเรียน โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะการกล้าแสดงออกทาง 

การสือ่สารผ่านการใช้ศิลปะและภาษา เปิดพ้ืนท่ีการแสดงให้นสิติคณะครศุาสตร์และเยาวชน ส่งเสรมิให้เยาวชนไทย

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันวาดภาพ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การกล่า 

ว สุนทรพจน์และการแสดงจากนสิติคณะครศุาสตร์ อีกทัง้เป็นการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละน�าประสบการณ์ทีไ่ด้ไปปรับใช้ใน

ชวีติให้เกดิความส�าเร็จและความสขุแก่ตนเอง

EDU art and culture festival 2019 
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


