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คณะครุศาสตร์ เตรียมจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง Grow and Learn from Investing in Early 

Learning:  Timing, Economics, and Efficiency    จัดโดย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ  Pacific Early Childhood 
Education Research Association   ระหว่างวันที่ 6 - 9  กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  

สืบเนื่องจาก ประเทศไทยก าลังเร่งปฏิรูปด้านสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่เท่าทันความต้องการของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21  กอปรกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ปฐมวัยที่มีความเป็นพลวัตไม่อยู่นิ่งในแต่ละประเทศย่อมส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมท่ีใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้น  ผลการวิจัยพบว่า การลงทุน
ที่คุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาสังคมจึงเป็นการลงทุนกับเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี  เพราะเป็นช่วงวัย
ที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เป็นประชาคมโลกที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิต  การตระหนักถึง
ความส าคัญของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาระดับประถมศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาโดย
ตลอด  ส าหรับประเทศที่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาย่อมเล็งเห็นว่า การลงทุนในเด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน
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ทุกภาคส่วนตั้งแต่วันนี้เป็นเป้าหมายส าคัญและเร่งด่วน  เพราะนั่นคือ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กให้
เป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณภาพส าหรับโลกอนาคต 

Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA) เป็นองค์กรส าคัญทาง
การศึกษาปฐมวัยองค์กรหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  อันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับเครือข่ายทางการ
ศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 

ประเทศไทย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน) เคยได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติมาแล้วครั้งหนึ่งเม่ือปี พ.ศ.2551  และจากการประชุมนานาชาติประจ าปี
ครั้งที่ 15    เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556  ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  คณะกรรมการบริหารได้ลงมติเป็น
เอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติประจ าปีอีกครั้งในปี พ.ศ.2559  จึงนับเป็นก้าว
ส าคัญในการเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่นานา
อารยประเทศ 

เนื้อหาในการประชุม ประกอบด้วย   1) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    2) ผลงานวิจัย  นวัตกรรมการเรียนรู้  และโครงการที่พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่เน้น
การให้ความส าคัญของรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาระดับประถมศึกษา    และ3)   บทบาท
และผลงานขององค์กรทุกภาคส่วน  ตลอดจนองค์กรอิสระท่ีรับผิดชอบต่อศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการบรรยาย  การอภิปราย  และการเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
1) Child Development and learning    2) Innovation of Curriculum and Instruction    3) 
Environmental Education   4) Educational Media   5)  Ethics and Values of early childhood 
education   6)  Family-School Co-Partnerships 7)  Trends and Issues in Inclusive Education  
8)  Multicultural/Cross-Cultural Perspectives    9)   Multi-disciplinary Perspectives/Cross-
disciplinary Collaborations   10) Policy Issues   11) Teacher Education และ 12) Action 
Research 

“การจัดประชุมครั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ครู  อาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  
นักศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ประมาณ 
300 คน   จะได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักการศึกษา  ครู  นักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  อันน าไปสู่การพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่อไป   นอกจากนี้ยังเป็นเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนิสิตในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
คณบดีกล่าว 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาฯ โทร .0-2218-2565 ต่อ 8140 
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   คณาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กรณีกิจ    

                            ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์    
                 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
                                           ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    อาจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์   
                           ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   
                สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
                                            ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558   
 
 



 4 

 
 
 

 

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมได้รับรางวัลพระราชทาน  
 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมได้รับรางวัลพระราชทาน  
ประจ าปีการศึกษา 2558   จากกระทรวงศึกษาธิการ   ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช  

ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
                            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            นางสาวณัฐธยาน์  สิทธิศรัณย์กุล  
                   ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
                                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                                    ภาควิชา/หน่วยงาน 
 



 5 

 

 โครงการบรรยายสาธารณะ 
 

 
  
 
 
 
 
 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัดโครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง “Challenges of the 
Postmodern “Learning Society: a Critical Approach to European Educational Perspectives” 
โดยมี Prof. Em. Peter Alheit,Ph.D. Professor of General Education, Gottingen University, 
Germany เป็นวิทยากร เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 825 อาคารพระม่ิงขวัญ
การศึกษาไทย 
 

  เสวนาเรื่อง นวัตกรรมด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559   เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารพระม่ิงขวัญ
การศึกษาไทย คณบดี ( รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ) เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา 6 ทศวรรษ
ครุศาสตร์ ปราชญ์ศิลปศึกษา  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ทิศทางและนโยบายทางการศึกษาสู่
การวิจัยทาง ศิลปศึกษา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง  การเสวนาเรื่อง นวัตกรรมด้านการ
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล 
ไตรวิจิตรคุณ การน าเสนอหัวข้อวิจัยทางศิลปศึกษา โดยนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  จัดโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
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 ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 เม่ือวันอาทิตย์ที่  24  เมษายน  2559   คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์)  และ
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก)  ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้น าและการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จ านวน 13 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ต้อนรับมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 

 

 

 

  เม่ือวันพุธที่   30  มีนาคม 2559   รักษาการหัวหน้างานศูนย์บรรณสารสนเทศทาง
การศึกษา  (นางสาวศรีไพร  โชติจิรวัฒนา)    ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน 22 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรมแนะน าวิธีการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 



 7 

  ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือวันศุกร์ที่  29 เมษายน 2559    ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก)  และรองผู้อ านวยการ (อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์)  ให้การต้อนรับ 
อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงินและนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนวิชา การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 15 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมชม เรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อการค้นคว้า
ทางวิชาการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ Art-So-Loop แสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ซึง่จัดโดยสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะฯ  ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

  แสดงความยินด ี
 
 
 
 
 

 
 

รองคณบดี (อาจารยช์ูวิทย์ ยุระยง) มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่รองคณบดีฝ่าย 
วิชาการ (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่   16 พฤษภาคม 2559 
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   ผลการแข่งขัน กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2559    
  

ตามท่ีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ร่วมแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2559   ผลการแข่งขัน 
มีดังนี้ 

กรีฑา 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559        

     รายการ  ประเภท  รุ่น    ผลการแข่งขัน  
 1 วิ่งกระโดดไกล ชายอายุต่ ากว่า 40 ปี เหรียญเงิน: อ.พลพรรธน์ บัวแก้ว,  

เหรียญทองแดง: อ.ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง  
 2 วิ่ง 1500 เมตร ชายอายุต่ ากว่า 40 ปี   
 3 วิ่ง 1500 เมตร หญิงอายุต่ ากว่า 35 ปี เหรียญเงิน: น.ส.เบญจพร ค าจันทร์  
 4 วิ่ง 1500 เมตร ชายอายุ 40 - 49 ปี เหรียญทองแดง: อ.จตุพงษ์ ทองสุข  
 5 วิ่งกระโดดไกล หญิงอายุต่ ากว่า 35 ปี เหรียญทอง: น.ส.เบญจพร ค าจันทร์ 

  6 วิ่ง 200 เมตร ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป เหรียญทองแดง: นายวันเพชร โชคเหมาะ  
 7 วิ่งกระโดดไกล ชายอายุ 40 - 49 ปี เหรียญเงิน: อ.อมรินทร์ อ าพลพงษ์  
 8 วิ่งกระโดดไกล หญิงอายุ 35 - 44 ปี เหรียญทอง: นางพิลัยลักษณ์ วงษ์ภาลี 

  9 วิ่ง 100 เมตร หญิงอายุต่ ากว่า 35 ปี เหรียญเงิน: น.ส.เบญจพร ค าจันทร์  
 10 วิ่ง 100 เมตร หญิงอายุ 35 - 44 ปี เหรียญเงิน: อ.วรกมล สุนทรานนท์  
  
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559         

       รายการ    ประเภท               รุ่น     ผลการแข่งขัน  
  1       วิ่งผลัด 4 x 100 ม. หญิงอายุต่ ากว่า 35 ปี เหรียญทองแดง  
  2       วิ่งผลัด 4 x 100 ม. ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป เหรียญเงิน  
          3        วิ่งผลัดผสม 4 x 100 ม. รุ่นอายุน้อยมีได้ 1 คน เหรียญเงิน  
                รุ่นอื่นซ้ าได้ 1 รุ่น 

สรุปเหรียญรางวัล กรีฑา    
  ทอง 2  เหรียญ  เงิน   7  เหรียญ  ทองแดง 4  เหรียญ 
  
กีฬาการเล่นพื้นบ้านไทย   
  วิ่งกระสอบหญิง  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
  ขว้างลิงชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
  งูกินหางหญิง ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
  กระโดดเชือกหมู่ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
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ผลการแข่งขันกีฬาทางน้ า   วันที่ 25 – 26 เมษายน 2559    ทีม เพลิงชมพู (คณะครุศาสตร์)    
    สรุปเหรียญรางวัล 14 ทอง 4 เงิน 5 ทองแดง 

ชื่อ – นามสกุล สังกัด ผลการแข่งขัน 
อ.พลพรรธน์  บัวแก้ว สาธิตประถม เหรียญทอง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 30 ปี ชาย 

เหรียญทอง กบ 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 30 ปี ชาย 
เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร รุน่อายุ ไม่เกิน 30 ปี ชาย 
เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 30 ปี ชาย 
เหรียญทอง ผลัดผสม 4x25 เมตร ทีมผสม 
เหรียญเงิน ผลัดฟรี 4x25 เมตร ทีมผสม 

อ.ศรานุวัฒน์  ชุ่มชัง สาธิตประถม เหรียญทองแดง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 
เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 

อ.ดร.ธานินทร์ บุญญาลงกรณ ์ สาธิตมัธยม เหรียญทอง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 
เหรียญทอง กบ 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 
เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร รุน่อายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 
เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี ชาย 
เหรียญทอง ผลัดผสม 4x25 เมตร ทีมผสม 
เหรียญเงิน ผลัดฟรี 4x25 เมตร ทีมผสม 

อ.จตุพงษ์  ทองสุข สาธิตมัธยม เหรียญทองแดง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 36 - 40 ปี ชาย 
ภัทราภรณ์ ลิ่มสกุล คณะครุศาสตร ์ เหรียญทอง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 30 ปี หญิง 

เหรียญเงิน ผลัดฟรี 4x25 เมตร ทีมผสม 
อ.วรกมล   สุนทรานนท์ สาธิตมัธยม เหรียญทอง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี หญิง 

เหรียญทอง กรรเชียง 50 เมตร รุน่อายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี หญิง 
เหรียญทอง กบ 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี หญิง 
เหรียญทอง ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 31 - 35 ปี หญิง 

โสพิณ อังกูรทัศนียรัตน ์ คณะครุศาสตร ์ เหรียญทอง ผลัดผสม 4x25 เมตร ทีมผสม 
เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 36 - 40 ปี หญิง 
เหรียญเงิน ผีเสื้อ 25 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 36 - 40 ปี หญิง 
อันดับที่ 4 กบ 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 36 - 40 ปี หญิง 
อันดับที่ 5 ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 36 - 40 ปี หญิง 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ์   หลาวทอง คณะครุศาสตร ์ เหรียญทอง ผลัดผสม 4x25 เมตร ทีมผสม 
เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 41 - 45 ปี หญิงเหรยีญเงิน 
ผลัดฟรี 4x25 เมตร ทีมผสม 
เหรียญทองแดง ฟรี 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 41 - 45 ปี หญิง 
เหรียญทองแดง กบ 50 เมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 41 - 45 ปี หญิง 

 
 
                                   อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 

 
 


