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EDU Chula Expo 2017 
“คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สานต่อที่พ่อท�า”

 ด้วยส�านึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรง

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือพัฒนาประเทศชาติมา

อย่างต่อเนื่อง ในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี

พันธกิจหนึ่งในการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างแหล่งเรียนรู้

และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และ

ในฐานะภาคส่วนหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดงาน จึงก�าหนดให้การจัดงาน 

EDU Chula Expo 2017 อยู่ภายใต้แนวคิด “ทางแห่ง

ปัญญา” ซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานของความรู้และ

คณุธรรม อันจะสอดประสานตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
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 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ทอดพระเนตรกิจกรรม EDU Chula Expo 2017  “คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ สานต่อทีพ่่อท�า”  โดยในปีนี้ เป็นการน�าเสนอความรู้ 

การแนะแนวการศึกษาต่อ และการน�าเสนอ “นวัตกรรม” ของคณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งผลงานของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  โดยสอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน Chula Expo ที่ประกอบด้วย Innovation  (นวัตกรรม)  Social 

responsibility  (การรับผิดชอบต่อสังคม) และ Sustainability (ความยั่งยืน) : Forward For All For Good ผ่านการน�าเสนอ

กิจกรรมต่างๆ ที่หล่อรวมกันตามลักษณะการเรียนรู้ 4 ประการ  เป็นแนวคิด  “หัวใจนักปราชญ์:  สุ จิ ปุ ลิ” ทั้งนี้งาน Chula 

Expo 2017 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560

หัวหน้านิสิต (นายชญนันท์ รักษาศรี) ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ผู้แทนนิสิต (นางสาวสกนธ์วรรณ ชื่นตระกูล) ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต เฝ้ารับเสด็จ
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เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้อง “เทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา”
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

ผู้แทนนิสิต (นายวิษณุ ลือพงษ์พาณิชย์)
ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
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เมืองสุ (สุตมยปัญญา) : ปัญญาที่เกิดจากการฟัง   

 จัดแสดง ณ หน้าห้องประ 101 และในห้องประชุม 101  อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) นวัตกรรมการสอนประถมศึกษา: ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง   

  2) องค์อัครศิลปินผู้ทรงเป็นต้นแบบครูดนตรี  

  3) นอกระบบฯ สานต่อพระราชปณิธานสู่งานการศึกษาไทย  

เมืองจิ (จินตมยปัญญา) : ปัญญาที่เกิดจากการคิด

  จัดแสดง ณ หน้าห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) ขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อชีวิตและสุขภาพ 

  2) Play & Learn เพลินในดินแดนสุวรรณภูมิ  

  3) ล่องมหาสมุทรแห่งความฝัน  

  4) OpenSim : กาแลกซีแห่งการเรียนรู้  

  5) พลเมืองในโลกแห่งความหลากหลาย : การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนและสันติ  

เมืองปุ (ปุจฉา) : ปัญญาที่เกิดจากการถาม

 จัดแสดง ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) จัดนิทรรศการทางวิชาการ  

  2) เปิดรั้วโรงเรียนครู ครุศาสตร์ จุฬาฯ  

  3) สานต่อที่พ่อท�า น�าองค์ความรู้ คู่ศาสตร์คณิต สู่ชีวิตประจ�าวัน  

  4) สานต่อที่พ่อท�า น�าองค์ความรู้ คู่ศาสตร์วิทย์ สู่ชีวิตประจ�าวัน   

เมืองลิ (ลิขิต) : ปัญญาที่เกิดจากการจดบันทึก

 จัดแสดง ณ ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

  1) กลุ่มวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาฯ Expo 2017  

  2) เล่นตามลอยพ่อ : พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น  

  3) สร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อการประกวดระดับนานาชาติ  

  4) สาธิตจุฬาฯ สร้างสรรค์เพื่อสังคม 

หัวใจนักปราชญ์:
สุ จิ ปุ ลิ
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ประมวลภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร

กิจกรรม EDU Chula Expo 2017
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ทิศทางการปฎิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาต ิคณะบัณฑติวทิยาลัย จดัการเสวนา เรือ่ง “ทิศทางการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย” 

โดยระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นักวิชาการ นักการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ด�าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที 

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน

เปิดการเสวนา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
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 ดร.ศุภณิช กุลศิริ จาก วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา

ความย่ังยืน มศว.ประสานมิตร มองว่า กระทรวงศึกษาธิการ

มีนโยบายเร่งด่วนด้านการสอนภาษาอังกฤษมากมายโดย

เน้นท่ีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นการวางกรอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ การวัดมาตรฐานครู การจัดโรงเรียนสองภาษา 

การเพิ่มช่ัวโมงการเรียน การก�าหนดให้ผู้เรียนต้องสามารถ

พูดภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 ปี และการเชิญกลุ่มติวเตอร์เข้า

มามีบทบาทในการศึกษาในระบบ มีค�าถามมากมายเกิดขึ้น

ในหมูแ่วดวงนกัวิชาการว่า กรอบการพฒันาน้ีได้ตรงกับนโยบาย

การปฎิรูปการศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มี

ความพร้อมทั้งความรู้ กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทยและเป็น

ประชาชนของโลกอย่างไร จะเห็นได้ว่านโยบายเร่งด่วนนี้

เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นความ

สามารถทางด้านการพูดเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า

จะเอาเกณฑ์ใดมาวดัความสามารถ และนโยบายนีม้คีวาม

สอดคล้องกบัมาตรฐานหลกัสตูร และตวัช้ีวดัของหลกัสตูร

อย่างไร ซึง่นโยบายเร่งด่วนดงักล่าวเป็นการพฒันาผูเ้รยีน

และผูส้อนเพยีงมติิเดยีวคอืด้านการส่ือสาร มใิช่การขบัเคล่ือน 

ที่ ให ้ ความส� า คัญกับทุกมิติ ของการพัฒนาผู ้ เรี ยนที่ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สิ่งที่ต้องคิดในวันนี้คือ เราก�าลังจะเดินถอยหลังเข้าสู่การศึกษา

ก่อนปฎิรูปหรือไม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนภาษมีเพียงแค่ความ

สามารถในการพูดภาษาอังกฤษหรือท่องจ�าค�าศัพท์มากมาย

แต ่ไม ่สามารถน�าไปใช ้ในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนา

ประเทศชาตไิด้ งบประมาณทีท่างรฐับาลได้ทุม่เพือ่พฒันาผูเ้รยีน
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เป็นผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองของสังคมโลกรู้จัก

คิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักการน�าความรู้ไปใช้เพื่อ

พัฒนาตนเองและประเทศ ก�าลังเกิดการสูญเปล่าหรือไม่ 16 

ปีท่ีกระทรวงศึกษาธิการทุ่มให้กับการพัฒนาครูที่พร้อมทาง

ด้านภาษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานก�าลงัจะเป็นเรือ่งสญูเปล่าหรอืไม่ 

ด้วยนโยบายเช่นการให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู ้จักหลักสูตรการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาอบรมคุณครูในด้านการสอน เป็นเรื่องท่ี

น่าคิด อีกทั้งเร่ืองการเชิญกลุ่มคณะจากการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาเอกชน หรือเรียกว่า ติวเตอร์ที่จัดเป็นทางเลือก

ทางการศึกษา มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในระบบ ท�าให้ยิ่งตอกย�้าเรื่องการให้ความส�าคัญ

กบัการเรยีนทีเ่น้นเรือ่งของการท่องจ�า สะดวกรวดเร็ว เหน็ผลไว 

มากกกว่าการจัดการเรียนภาษาที่สนับสนุนกระบวนการการ

เรียนรู้ อีกทั้งการผลิตซีดีการเรียนการสอนโดยกลุ่มที่ไม่ใช่

นักการศึกษาในระบบที่อาจไม่มีความเข้าใจเรื่องหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัด อีกทั้งยังมีประกาศว่าจะ

คุณครูจะได้ดูตัวอย่างการสอนจากคนกลุ่มนี้ได้ผ่านซีดีนี้นั้น

จดัว่าเป็นสิง่ท่ีรฐับานควรพจิารณาอกีครัง้ถงึความเหมาะสมว่าขดักบันโยบายทีผ่่านมาหรอืไม่ หรอืขดักบัโครงการทีท่างรัฐบาลเอง

ได้ทุ่มเงินเป็นล้านเพ่ือพัฒนาคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่มีแนวทางการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เป็นที่น่าคิดว่า

คุณครูสอนภาษาอังกฤษในระบบมีความคิดอย่างไรกับนโยบาย ถ้าหากกระทรวงศึกษายึดมั่นในแนวทางปฎิรูป มีนโยบาย

ชัดเจน มีแผนระยะยาว การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผู้เรียนจะพัฒนาขึ้นแน่นอน เพราะการพัฒนาผู้เรียนคือการพัฒนา

มนุษย์ต้องใช้เวลาและความเข้าใจ และนโยบายท่ีชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
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 รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา พัดเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ครูเป็นกลไกขับเคลื่อน

การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด ดังนั้น การเตรียมและผลิตครูเป็นเรื่องส�าคัญอันดับแรก กระทรวงศึกษาธิการ

ต้องถือว่าภาษาองักฤษเป็นวชิาเฉพาะ เช่นเดียวกบัวชิาดนตรแีละศิลปะ ครสูอนดนตรแีละศลิปะต้องมทีกัษะเล่นดนตรไีด้ วาดรูปได้ 

ครูภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ภาษาได้เช่นกัน ผู้ที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจะต้องเรียนจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ และจะ

ต้องมีความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัไม่ต�า่กว่า B1 ตามมาตรฐาน CEFR หากระบบได้ครทูีมี่ความสามารถตัง้แต่ต้น 

กระทรวงศึกษาธิการก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้มหาศาลในการพัฒนาครู และการเพิ่มพูนความรู้ของครูท�าเพียงปีละ 1 

ครั้งในช่วงปิดภาคเรียนก็พอ โดยไม่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียนไปอบรม ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อนักเรียน แต่หากคนเก่งที่จบด้านการ

สอนภาษาอังกฤษไม่สนใจที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนและหันไปประกอบอาชีพอื่น หรือท�าแต่ลาออกในภายหลัง รัฐก็ต้องวิเคราะห์หา

สาเหตุและแก้ปัญหาให้ถูกจุดเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่ดีให้อยู่ในระบบให้ได้ ทั้งนี้ เห็นว่านโยบายหลายอย่างที่

กระทรวงศกึษาธกิารได้ออกมาในช่วงนีห้ลายเร่ืองก็เป็นสิง่ด ีแต่กต้็องไม่ท�าให้กระบวนการเรยีนการสอนกลายเป็นการตวิ 

นอกจากนี้ ก็ต้องค�านึงถึงความต้องการของครู ต้องค�านึงถึงการด�าเนินงานในทางปฏิบัติและข้อจ�ากัดต่างๆ 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล และที่ส�าคัญจะต้องไม่กลายเป็นการเพิ่มภาระหรือความล�าบากให้ครูมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ต้อง

พร้อมแก้ปัญหาและให้การสนับสนุน และโครงการต่าง ๆ ที่ท�าก็จะต้องมีการประเมินผลว่าประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด 

ในระดับอุดมศึกษา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการจัดการในแต่ละมหาวิทยาลัยมากกว่า การก�าหนดให้นิสิต

นักศึกษาต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนส�าเร็จการศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ยังไม่ควรก�าหนดว่าจะต้องผ่านเกณฑ์ระดับใดจึงจะ

จบการศึกษาในลักษณะ exit exam เพราะอาจจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ มิฉะนั้น อาจไม่เป็นธรรมส�าหรับนิสิตนักศึกษาในบาง

สถาบัน อย่างไรก็ดี เครื่องมือในการวัดผล ซึ่งก็คือข้อสอบที่จะน�ามาใช้วัดความรู้ก็ควรมีคุณภาพมีมาตรฐาน

 ส่วนประเด็นสุดท้ายที่น่าจะต้องพิจารณาก็คือ รัฐจึงควรสร้างความจ�าเป็นและเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษให้มาก

ขึ้น เช่น หน่วยงานราชการก็อาจจะต้องมีป้ายภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย มีการก�าหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ที่จะเข้า

ท�างานราชการ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ควรมีสื่อหรือช่องทางภาษาอังกฤษที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น สถานี

โทรทัศน์ภาษาอังกฤษแบบฟรีทีวีที่มีรายการที่มีเนื้อหาน่าสนใจส�าหรับเยาวชน เช่น การ์ตูนที่สอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษ 

รายการบันเทิง ข่าว ซึ่งอาจให้เอกชนเป็นผู้ป้อนเนื้อหาก็ได้ คนไทยก็จะเห็นความเกี่ยวข้องของภาษาอังกฤษกับชีวิตประจ�าวัน

มากยิ่งขึ้น
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ประธาน

สาขาการวัดและประเมินผลทางภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาต ิและคณาจารย์สถาบนัภาษา จฬุา ฯ มองว่า 

หัวใจของการวัดและประเมินผลคือการน�าผลท่ีได้ไปใช้เพื่อ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เราควรให้ความส�าคัญ

ต่อเคร่ืองมือที่เราใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของครู

และนักเรียนทุกวันนี้มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด คนที่พัฒนา

เครือ่งมอืนัน้ ๆ ต้องพจิารณาว่ามคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการวัด

และประเมินทางภาษาและมีจริยธรรมในการวัดและประเมิน

มากน้อยเพยีงใด รวมถงึผูมี้บทบาทตดัสินใจในการเลอืกเครือ่งมอืน้ัน ๆ 

การวัดและประเมินผลทางภาษาเปลี่ยนโฉมไปมาก มีการวัด

ทั้งทักษะรับสารและทักษะส่งสาร วัดแยกทักษะและบูรณา

การทักษะ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดสอบและช่วยตรวจให้

คะแนน โดยตัวภาษาที่วัดก็เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารใน

สังคมโลก ไม่จ�ากดัอยูเ่ฉพาะภาษาองักฤษของเจ้าของภาษา ผล

คะแนนท่ีได้ควรสามารถเทียบเคยีงเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ได้ 

น่าสนใจว่าการวัดและประเมินผลทางภาษาของประเทศไทย

ก้าวไปถึงจุดใด ก้าวไปไกลแค่ไหน การพัฒนาที่ยั่งยืนการคือ

การพัฒนาครู ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ครู

จ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ครูสามารถ

วัดประเมินนักเรียนได้อย่างแม่นย�า เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม 

เรื่องนี้ต้องใช้เวลา แต่ถ้าไม่ได้เริ่มก็จะไม่ได้เริ่มเสียที

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชิโนกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ประเด็นส�าคัญที่เป็นปัจัยที่ส่งเสริมและเป็น

อุปสรรคในการน�านโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่การปฏิบัติ คือ หนึ่ง ประเทศไทย มีการก�าหนดนโยบายและแผนการ

ผลิตครูโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก�าหนด แต่เนื่องจากการเมืองยังคงขาด

เสถยีรภาพมกีารเปลีย่นแปลงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารอยูบ่่อยคร้ัง จึงเป็นความยากล�าบากของผู้ท่ีปฏบิติัโดยเฉพาะครู 

การก�าหนดนโยบายการพัฒนาครูจึงควรให้สอดคล้องกับบริบทโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องเวลาเพื่อให้ครูสามารถใช้เวลาในการ

จัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และควรมรการก�ากับดูแลการน�านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (สอง) จากผลส�ารวจ
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ของ พบว่าใน 1 ปีที่มีจ�านวนวันเปิดเรียนทั้งหมด 200 วัน ครูต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการ

สอนเฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน หรือคิดเป็น 42% จึงเป็นประเด็นที่นักวิชาการ และผู้แทนครู เสนอแนะว่า “ไม่ควรดึงครูจาก

ห้องเรียน” แต่ควร “คืนครูสู่ห้องเรียน” และ สาม ปัญหาครูกระจุกตัวในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของนโยบายรัฐ เช่นโครงการ คุรุ

ทายาทและ ครูคืนถิ่น ในโครงการคุรุทายาททีผ่านมาแต่เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จนับเป็นเวลาในแต่ละโครงการยาวถึง 5 ปีเต็ม แต่

กระทรวงศึกษาธิการก็ไม่สามารถจัดอัตราที่สอดคล้องกับวุฒิและวิชาเอกได้ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเปล่าของโครงการ

 เวทีเสวนาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยทุกระดับ 

โดยมคี�าถามส�าคัญสามข้อ คอื หนึง่ นโยบายทีเ่ป็นไปได้ควรเป็นไปในทศิทางใด สอง สือ่การเรยีนการสอนควรเป็นไปในแนวทางใด 

และสาม การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลควรเป็นไปในแนวทางใด ทั้งนี้ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นบนฐานของหลักวิชาการต่อ

ผู้เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายของประเทศในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา

ในเรื่องนโยบาย สื่อการเรียนสอนและการวัดและประเมินผล รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษในประเทศไทย
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Big Cleaning Day
 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตคณะครุศาสตร์ท�าความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะครุศาสตร์  ตามโครงการ “Big Cleaning day” เพื่อให้สถานที่

และสิ่งแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างบรรยากาศส�าหรับการเรียนการสอนและ

สร้างความสามัคคีของประชาคมครุศาสตร์  อนึ่งโครงการดังกล่าวนี้ คณะครุศาสตร์จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ

ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 56 ปีการศึกษา 2559 “บทเรียนในวันวาน สู่ปณิธานเพื่อแผ่นดิน” จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “ความ

สุขใจในการท�างาน” โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ และการเสวนาเรื่อง “จากกล้าสู่ไม้ใหญ่ ผลิดอกใบสู่แผ่นดิน” โดยพี่เก่าคณะ

ครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร(ห้อง 101) อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง และวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 งาน

กิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์และนิสิตปริญญาบัณฑิตเดินทางไปทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเริ่มกิจกรรม 

“กิจกรรมสะท้อนมุมคิด จากว่าที่บัณฑิตครู” การเสนอผลการระดมความคิด กิจกรรมน้องพี่สีเพลิง โดยสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 

วิทยากรจากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว กิจกรรมภาคกลางคืน “บทเรียนในวันวาน สู่

ปณิธานเพื่อแผ่นดิน” คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ ฯลฯ

งานปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 56 ปีการศึกษา 2559

“บทเรียนในวันวาน สู่ปณิธานเพื่อแผ่นดิน”
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     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา  

“มุมมองเชิงวิชาการต่อการเปิดโอกาสให้ผู ้ไม่มีใบ

ประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุครูได้”  ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร 

อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง  โดย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย  

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  จิตระดบั  อาจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ   

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล และ 

อาจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร   ด�าเนินการเสวนาโดย 

คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)    

สรุปภาพรวมมุมมองดังกล่าว ว่า การผลิตบัณฑิตครู  ควรคิด

บนพ้ืนฐานของเตรียมคนเพ่ือออกไปสู่ห้องเรียนใช้เวลาในการ

เรียนรู้วิชาการและฝึกประสบการณ์สอนจริง เพราะฉะนั้นใบ

อนุญาตฯ เป็นการประกันประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาในหลักสูตร 

การเปิดให้ผู้ไม่จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาสอบครูได้  

ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สอบบรรจุได้ก่อน ไม่ใช่ให้

ไปสอน โดยไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการสอน

มุมมองเชิงวิชาการต่อการเปิดโอกาสให้
ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุครูได้
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 ทั้งนี้ ระหว่างการเสวนาดังกล่าวนั้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยว

กับการสอบบรรจุข้าราชการครูจากผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบส�ารวจจ�านวน 1,346 คน และได้

ผลส�ารวจ คือ 1) ร้อยละ 84 “ไม่เห็นด้วย” กับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบสาขาอื่นและไม่มีใบประกอบวชิาชพีครสูามารถสอบบรรจุ

ครไูด้  2) ร้อยละ 50.2 “เหน็ด้วย” กบัระบบการผลติครใูนปัจจบุนัยงัผลติครทูีม่คีณุภาพได้ไม่ด ี3) ร้อยละ 53.9 “เหน็ด้วย” กับถึง

เวลาท่ีเมอืงไทยควรมทีางเลอืกในการคดับคุคลเข้าเป็นครหูลายรปูแบบ 4) ร้อยละ 83 “เหน็ด้วย”  หากอนุญาตให้ผู้ที่จบสาขาอื่นที่

ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุได้ต้องมีการพัฒนาศาสตร์ด้านวิชาชีพครูให้แก่คนกลุ่มนี้ด้วย  5) ร้อยละ 98 “เหน็ด้วย” กับ

การเรยีนรูศ้าสตร์การสอนยงัคงมคีวามส�าคญัต่อการประกอบวชิาชีพคร ู6) ร้อยละ 87.9 “เหน็ด้วย” กบัความสามารถในการถ่ายทอด

ความรูข้องคนท่ีจบครแูละไม่จบครนู่าจะแตกต่างกนั 7) ร้อยละ 93.2 “เห็นด้วย” กับไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดในการสอบบรรจุครู ใบ

ประกอบวิชาชีพยังเป็นเงื่อนไขส�าคัญของผู้สมัครสอบ 8) จากการส�ารวจทัศนะของผู้ท�าแบบประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของครูที่ดีสามอันดับแรก  ได้แก่ ร้อยละ 91.4 คือ “จิตวิญญาณของความเป็นครู”  ร้อยละ 88.2 คือ “ความสามารถ

ด้านการสอน/การถ่ายทอดความรู้”  และร้อยละ 81.6 คือ “ความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน” ตาม

ล�าดับ  นอกจากการส�ารวจนิสิตจ�านวน 848 คน มีนิสิตร้อยละ 43.8 คิดว่าจะ “เรียนครูต่อ” ร้อยละ 36.7 คิดว่า “ไม่

เรียนครูต่อ” ร้อยละ 19.6 “ไม่แน่ใจ” หากใครๆ ก็สอบครูได้

สรุปข้อมูลการส�ารวจความคิดเห็น

 โดย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็น

ประธานเปิดแปลงสวนผัก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

 สืบเนื่องจาก คณะครุศาสตร์ ต้องการเห็นจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Sustainable University) และ 

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หัวข้อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร ที่ได้

ก�าหนดไว้คือ การเป็นประชาคมที่ยั่งยืน (sustainable community) มีจุดมุ่งหมายให้คณะครุศาสตร์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สมาชิกมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย โดยใช้บริเวณพื้นที่ บริเวณชั้น 6 อาคาร

พระมิง่ขวญัการศกึษาไทย ทีเ่ป็นทางเชือ่มอาคาร จดัสรรให้เป็น green terrace ปลกูพืชผกัสารพัดชนดิ เช่น ผกับุง้ พริก ต้นหม่อน 

โครงการตลาดอิ่มใจ
หนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
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ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ของนิสิต ขณะที่พื้นที่ข้างล่างก็ได้มีการปลูกแปลงผัก ด้วยเช่น

กัน พร้อมทั้งได้ท�าปุ๋ยหมักเพื่อเวียนกลับมาใช้กับสวนผักด้วย 

โดยผลผลิตจากสวนได้น�ามาขายในตลาดอิ่มใจ ที่คณะครุศาสตร์ 

โดยจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ท่ี 3 ของเดือน 

และผลผลิตจากแปลงเกษตรไร้สารพิษของคณะครุศาสตร์ 

เริ่มจ�าหน่ายให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 23 

มีนาคม 2560 นี้ โดยมีผลผลิตเริ่มต้นด้วย คะน้า ผักบุ้ง และ

มะเขือเทศสดๆ จากต้น ซึ่งจะขอให้ผู้ซื้อน�าถุงผ้ามาใส่เองตาม

โครงการขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) ด้วยเช่นกัน
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 และในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ 

“การปลูกสารพัดผักงอก และไมโครกรีน” ให้แกค่ณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี นางสาวพรพรรณ แววสิงห์งาม 

เป็นวิทยากรบรรยาย อนึ่ง โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรจากกิจกรรมการจัดตลาดอิ่มใจ
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดท�าวารสารเทคโนโลยีส่ือสาร

มวลชน มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย

ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวงดวงวิชาการต่อไป คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจเข้าส่งบทความ    

ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2560) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6815,6817,6833 โทรสาร 02 665 3777 ต่อ 6807 E-mail: jmct@rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท�าวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และ

เป็นการสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู ้สนใจทั่วไป โดยก�าหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ 

(ราย 2 เดือน) โดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI 

คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา และผู้สนใจเข้าส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ

วิชาการ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754 416 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์วิเชียร  หรรษานิมิตกุล 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกิจการนิสิต

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการ

จากที่ประชุมสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


