
ฉบับที่ 20/2562  วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้

โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา” นิทรรศการดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งขั้นตอน

พระราชพิธี ความส�าคัญ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบต่างๆ ของพิธี ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (อาคาร 1) 

ตั้งแต่วันที่ 10-28 กรกฎาคม 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ภายใต้โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”
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 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพระมิ่งขวัญฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดร้านกาแฟ “Inthanin” สาขาใหม่ภายใต้แนวคิด “รักษาสิ่งแวดล้อม” 

(Green concept) ใต้ตึกพระมิ่งขวัญ เพื่อฉลองครบรอบ 62 ปี คณะครุศาสตร์

ร้านกาแฟ “Inthanin” สาขา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
ภายใต้แนวคิด “รักษาสิ่งแวดล้อม” (Green concept) 
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คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิดา ทินมาลา และอาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ 

ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Michael Arthur-Kelly 
จาก University of Newcastle ประเทศ Australia 

 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้องประชมุคณบด ีชัน้ 6 อาคารพระม่ิงขวญัการศกึษาไทย 

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิดา ทินมาลา และอาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. 

Michael Arthur-Kelly จาก University of Newcastle ประเทศ Australia ในโอกาสที่เดินทางร่วมวิจัย

กับผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ชนศิา ตนัตเิฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสดิา ทนิมาลา และอาจารย์ ดร.วาทนิ ีอมรไพศาลเลศิ 

ภาควชิาวจิยัและจติวทิยาการศึกษา ทุนส่งเสริมและสนบัสนุนกลุม่วจัิยกองทนุรัชดาภเิษกสมโภช ปีงบประมาณ 2562 

กลุม่วจัิยการจัดความช่วยเหลอืทางวชิาการและพฤตกิรรมส�าหรบัผูเ้รยีนทีมี่ความต้องการพเิศษ และร่วมบรรยายพิเศษ 

ให้กับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 

พ.ศ.2562
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องดวงเดือนพิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นเป็นการรับชม

วีดิทัศน์แนะน�าหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชาและบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้อย่างมีคุณค่าในรั้วจุฬาฯ” 

โดยรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) และ รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) 
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 การบรรยายเรื่อง “ครูจุฬาฯ รักษ์โลก : การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ Zero Waste” โดย 

นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 

(PETROMAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste นอกจากนี้ยังได้มีการ

แนะน�าอาจารย์ที่ปรึกษา และเสวนา เรื่อง “การเป็นนิสิตในรั้วจามจุรีอย่างมีคุณภาพและมีความสุข” โดยตัวแทน

นิสิตเก่า บัณฑิตใหม่ 2561 และตัวแทนนิสิตปัจจุบัน โดยมีนิสิตใหม่และคณาจารย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้

ประมาณ 450 คน  พิธีกรได้แก่ อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ และอาจารย์ ชวิน พงษ์ผจญ
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ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัย
ดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) ครั้งที่ 3/2562 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มีการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัย

ดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) ได้แถลงมติที่ประชุม สรุปสาระ

ส�าคัญดังนี้
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 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม) ) ได้จัดท�าโครงการผลิตครู 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เริ่มด�าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา อันเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการผลิตครูและการได้รับ

ครูคุณภาพของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสถาบันผลิตครูต่างๆ ต่างก็ได้รับโอกาสในการผลิตครูคุณภาพส่งให้ไปเป็น

ครูตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศตามภูมิล�าเนาของบัณฑิตครู อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่าขณะนี้โครงการดัง

กล่าวได้ยุติลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ได้มีการแจ้งการยุติหรือด�าเนินการโครงการให้สถาบันผลิตครูทราบว่าจะ

ด�าเนินการอย่างไรต่อไป โดยโครงการดังกล่าวก�าหนดสัดส่วน ของจ�านวนรับครู 3 กลุ่ม แต่ละปีการศึกษา ดังนี้

  (1) นิสิตนักศึกษาทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ก�าหนดสัดส่วนทุนอัตราบรรจุ 25%

  (2) ครูอัตราจ้างของแต่ละสังกัดในระบบ 25%

  (3) อัตราบรรจุทั่วไป 50%

 ที่ประชุมมีมติข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้

 1) ควรให้มีการด�าเนินการโครงการทุนครูพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยต้องก�าหนดเป้าหมายการผลิตและการ

บรรจุครู ในระยะยาว ดังนี้

  (1) ก�าหนดให้มีอัตราทุนส�าหรับนิสิตนักศึกษาทุนครูพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจาก 25% ปีละ 5% 

ตั้งแต่ พ.ศ.2563-2567(5 ปี) โดยมีเป้าหมาย มีอัตราบรรจุทุนการผลิตครูระบบปิดเมื่อครบ 5 ปี 50 %

  (2) นิสิตนักศึกษาทุนเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่แล้ว เช่น โครงการทุนครูรักษ์ถิ่น 

(โครงการร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่ในปีนี้ของรัฐ) หรือโครงการอื่นใดที่ด�าเนินการผลิตครูสู่ท้องถิ่น ควรก�าหนดให้มีอัตรา

บรรจุปีละ 2% โดยมีเป้าหมายอัตราบรรจุทุนครูระบบปิดเมื่อครบ 5 ปี 2563-2567 จ�านวน 10%

  (3) ทุกโครงการที่ด�าเนินมาก่อนแล้วมีจุดประสงค์เดียวกันและประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี อาทิ 

โครงการเพชรในตม หรือโครงการอื่นอันเป็นโครงการร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ) หรือโครงการอื่นใดจะต้องได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าเทียมกันกับโครงการครูรักษ์ถิ่น ทุกโครงการ

  (4) ต้องลดอตัราบรรจทุีแ่ข่งขนัเฉพาะครอัูตราจ้างของแต่ละสังกดั (โควต้า 25%) ในช่วงปี 2563-2567  

(5 ปี) ปีละ 5% จนสิ้นสุดโครงการ เนื่องจากขณะนี้ครูอัตราจ้างของหน่วยงานต้นสังกัดลดลงไปมากแล้ว ตามล�าดับ

  (5) เป้าหมาย ปี พ.ศ.2567 ควรจะมีเป้าหมายการผลิตครูระบบปิด 60% และการผลติครรูะบบเปิด 40%
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 2) ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) 

เห็นชอบกับนโยบายของคุรุสภาที่ให้มีการยกเลิกการผลิตครูระดับ ป.บัณฑิต เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

การผลิตครูในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการผลิต และคุณภาพของบัณฑิต โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามาตั้งแต่แรก สามารถมาเรียนครูได้ในช่องทางอื่น เช่น 

เรียนวิชาครูเพิ่มเติมเมื่อศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเรียน ป.โท และการเรียนหรืออบรมในหลักสูตรพิเศษที่สถาบันผลิต

ครูจะร่วมมือกับคุรุสภาต่อไป

 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดท�า มคอ.1 ระดับ ป.โท และ ป.เอก ได้เริ่มมีการประชุมวาระแรกในวันนี้ด้วยแล้ว

เช่นกัน เพื่อจัดท�ากรอบหลักสูตรผลิตครูระดับบัณฑิตศึกษา
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 3) อย่างไรก็ตาม การที่คุรุสภามีนโยบายก�าหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาอื่น สามารถเรียนวิชาชีพครูได้ในชั้น

ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อทดแทนการปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนั้น ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) ขอเสนอแนะให้คุรุสภาควรก�าหนดเฉพาะสาขา

ขาดแคลนเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตครูคุณภาพปกติทั้งระบบ โดยคุรุสภาควรประสาน

งานกับหน่วยงานผู้ใช้ครู อาทิ สพฐ สอศ เอกชน ท้องถิ่น และจัดท�าประกาศคุรุสภาโดยระบุสาขาขาดแคลน แต่ละ

ปีการศึกษา เพื่อนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 ที่มีคุณสมบัติตามสาขาขาดแคลนตามประกาศคุรุสภาได้เข้าเรียนเพิ่ม

เติมวิชาครูในสถาบันครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีหน้าที่ผลิตวิชาชีพครูโดยตรง ที่จะสามารถเปิดสอนได้ตาม

ประกาศของคุรุสภา

 ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของรัฐ 16 สถาบัน (+7 สถาบัน) มี

ความห่วงใยและกังวลต่อคุณภาพการผลิตครูและการใช้ครูของประเทศทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติที่

ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ มีหลายหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องและเข้ามามีส่วนในการก�าหนดนโยบายและ

ส่งเสริมสนับสนุน แต่ขาดความเป็นเอกภาพ มีความซ�้าซ้อน และต่างคนต่างท�า ขาดความร่วมมือ การเชื่อมโยง 

และใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงควรที่หน่วยงานต่างๆ ควรได้มา

วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันจัดท�าแผนการผลิต อย่างจริงจังต่อไป
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งานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2562

 เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องดวงเดอืน พศิาลบุตร อาคารประชมุสุข อาชวอ�ารงุ กลุ่มภารกจิกจิการนสิติ 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 โดยมี คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ กิจกรรมในงานประกอบด้วยวีดิทัศน์

แนะน�าคณะครุศาสตร์ การบรรยายเร่ือง “ชีวิตการเรียนรู้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดย รองคณบด ี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกลุ) และ(อาจารย์ ดร.สุรศกัดิ ์เก้าเอ้ียน) แนะน�าคณะกรรมการนสิติปรญิญาบณัฑติ 
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และกิจกรรมนิสิตคณะครุศาสตร์ จากนั้นได้รับชมวีดิทัศน์แนะน�าคณาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประชุมสามัญ

ประจ�าปีของชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และได้แยกกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ปกครองได้

พบปะสนทนากับหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาของนิสิต พิธีกรด�าเนินรายการ

โดย อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ และอาจารย์ ชวิน พงษ์ผจญ
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คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
ให้การต้อนรับผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

และคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

 เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ช้ัน 6 อาคารพระม่ิงขวัญฯ คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ  ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส) น�าคณะครูโรงเรียน

สาธิตฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในโอกาสนี้จึงน�าคณะครูเข้าสวัสดีและมอบของที่ระลึก

ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


