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  การประชุมในครั้งนี้มีสาระส�าคัญที่เน้นความร่วมมือทางวิชาการและการน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมเพ่ือ

ให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยการบุคคลที่ส�าคัญและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ได้รับมอบโล่จาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อีกทั้ง การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ได้รับร่วมมอืเป็น

อย่างดยีิง่จากคณาจารย์ภาควชิาการศกึษาตลอดชวีติ อาจารย์สาขาวิชาบรหิารการศกึษา ภาควชิานโยบาย การ

จดัการและความเป็นผูน้�าทางการศกึษา อาจารย์สาขาวชิาจิตวทิยาการศกึษา ภาควิชาวจิยัและจติวทิยาการศกึษา 

ฝ่ายวิรัชกิจ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 13 

เรื่อง “ทีแคส - ทีใคร มองนาคตการศึกษาไทย” 

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 13 เรื่อง “ทีแคส - ทีใคร มองนาคตการศึกษาไทย” 

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบกลางการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ หรือระบบ TCAS ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้น�ามาใช้เป็น

ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 และเกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัคร TCAS รอบ 3 

(รอบรับตรงร่วมกัน) ท�าให้ ทปอ. เปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบ 3/1 และรอบ 3/2  รวมทั้งน�าเสนอทางออก

ของปัญหาร่วมกัน 
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 การเสวนาครั้งนี้ผู้ปกครองและเด็กๆให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา 

ประกอบด้วย เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์) 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล) 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  

ลิว่กีรตยิตุกลุ) คณบดคีณะจิตวทิยา จฬุาฯ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ ีสทุธิวรรณ) บรรณาธกิารข่าวการศึกษา 

เว็บไซต์ DEK-D.com (คุณมนัส อ่อนสังข์) ด�าเนินรายการโดย (อาจารย์.ดร.เจษฎา ศาลาทอง)
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 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและ

ความเป็นผู้น�าทางการศึกษา และคุณสุนีย์ บันโนะ นิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ

และความเป็นผู้น�าทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Hiroki Shimoide, Administrative Director, Global 

Core Center, Student Performance Acceleration Center (SPACe) Mr. Kazuhiko Banno และ 

Ms. Emiko Takasuna จาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสท่ีเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์

เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตตามสัญญาความร่วมมือ

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์

และนิสิตภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา
ให้การต้อนรับ Mr. Hiroki Shimoide, Administrative Director, Global Core Center, 

Student Performance Acceleration Center (SPACe) Mr. Kazuhiko Banno 
และ Ms. Emiko Takasuna จาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น 
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 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2561  ณ ห ้อง ดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง 

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชพีจัดการสมัมนาการศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสถานศกึษา ภาคการศกึษาต้น  

ปีการศึกษา 2561 รายวิชา 2700510 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 3 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปรับตัวสู่โลกของการท�างาน

ในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ) เป็นผู้บรรยาย

สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 

เรื่อง “การปรับตัวสู่โลกของการท�างาน
ในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 
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  คณะกรรมการนสิติปรญิญาบณัฑติ คณะครศุาสตร์ (กนค) ชดุเดมิ ปีการศกึษา 2560 จดักจิกรรมโครงการสมัมนา

ถ่ายทอดงานคระกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ที่รับช่วงการด�าเนิน

กจิกรรมนสิติในปีการศกึษา 2561 โดยมรีองคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาต ิพลประเสรฐิ) เป็นประธานเปิดงาน 

และมอบนโยบาย แนวโน้มการจัดกิจกรรมนิสิตในศตวรรษที่ 21 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 

มิถุนายน 2561  ณ Bella Villa Cabana Pattaya  ในการนี้มีผู ้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนะ 

ติงศภัทิย์, อาจารย์ จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์, อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด) ร่วมกิจกรรมด้วย

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์(กนค)

จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต
ประจ�าปีการศึกษา 2560 
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ผูบ้ริหารมอบภาพผลงานของนสิติคณะครศุาสตร์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวนัครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาดสีน�้าแก่

คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาววโรชา แซ่โง้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 

สาขาวชิาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 


