
ฉบับที่ 33/2560  วันจันทร์ที่ 27 พศจิกายน  พ.ศ.2560

 เมือ่วนัที ่22 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ ต้อนรบัคณะผู้บรหิารจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในการประชุม

คณบดีสญัจร ครัง้ที ่ 38/2560 ซ่ึงการต้อนรับเน้นบรรยากาศแนวรักษาส่งเสรมิอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมด้วยนโยบายคณะ

ครศุาสตร์ จฬุาฯ สนับสนุนเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพท่ีดี

การประชมุคณบดสีญัจร ครัง้ท่ี 38/2560
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยคณบดี / ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน (อาจารย์ ดร.รุ ่งระวี สมะวรรธนะ) ได ้รับเชิญจาก Nippon Sport Science (NSSU) 

โดย Prof. Tastuo Araki, Director of International Exchange Centre NSSU & Vice President of the 

FIG Gymnastics for All Committee และ Prof. Dr. Eiko KANEDA, Chairperson of the Department of 

Sports Studies for International Community NSSU ประเทศญี่ปุ่น ในการร่วมมือทางวิชาการและร่วมพิธีลง

นามข้อตกลงความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Nippon Sport Science (NSSU) โดย

ท่านอธิการบดี Prof. KOJI Gushiken ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การร่วมมือทางวิชาการและ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) 
กับมหาวิทยาลัย Nippon Sport 

Science (NSSU)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล) กล่าวต้อนเปิดการ

ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง 

“การวางแผนการเรยีนโปรแกรมเกียรตนิยิม” โดย ผู้ช่วยคณบด ี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า) 

และการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การเรียนและท�าวิจัย” โดย ผู้แทนนิสิตเก่าจากสาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอก

คณิตศาสตร์ (นางสาวนิชดา ค�าลือ) และสาขาวิชาศิลปศึกษา (นางสาวรุ้ง โรจนสัจจา) ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้งนิสิตมีการพัฒนาตนเองด้าน

วิชาการและการวิจัย จัดโดย กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี
โปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program)
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 ครุศาสตร์ จุฬาฯ ระบุชัด การประถมศึกษาไทยที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จแค่ด้านปริมาณแต่ยังอ่อนด้อย

ในด้านคุณภาพ  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องอ�าไพ  สุจริตกุล  สาขาวิชาประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันประถมศึกษา ปี 2560” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช 

สุชีวะ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิด  

สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดงาน “วันประถมศึกษา ปี 2560”
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 ภายในงานมีการจัดปาฐกถาศาสตราจารย์กิตติคุณ 

อ�าไพ สุจริตกุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “การประถมศึกษา: บทเรียน

จากอดีต...เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิตและกรรมการอิสระเพื่อการ

ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีสาระส�าคัญว่า การจัดการประถมศึกษา

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประสบความส�าเร็จในด้านปริมาณ

อย่างมาก อาทิ เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษามากขึ้น 

จ�านวนโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามีเพิ่มขึ้นมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

คุณวุฒิสูงขึ้นและมีจ�านวนมากขึ้น แต่ในทางตรงกันตาม 

การจัดการประถมศึกษาของไทยยังอ่อนด้อยคุณภาพ เห็นได้

จากทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และด้านทักษะทางสติปัญญา

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยตกต�่าอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นหนทางในการปฏิรูปการประถมศึกษาคือเพิ่มโอกาสใน

การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มุ ่งพัฒนาทักษะชีวิตและ

ทักษะกระบวนการที่ส�าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการ

ด�ารงชีวิตในโลกยุคดิจิทัล และส�าหรับสถาบันผลิตครูทั้งหลาย 

ควรเร่งผลิตครูและพัฒนาครูของครูให้มีคุณลักษณะและ

สมรรถนะใหม่ๆ ให้เหมาะสมตามธรรมชาติและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
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 อย่างไรก็ตาม สาระส�าคัญดังกล่าวสอดคล้องกับผลการเสวนาวิชาการ ซึ่งผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองของ

เด็กวัยเรียน ได้แก่ คุณสู่ขวัญ  บูลกุล รศ.ดร.บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ และ ดร.อุไรรัตน์ ส�าเริงวงศ์ โดยวงเสวนาได้หยิบยก

ประเด็นการดูแลบุตรหลานในวัยเรียนภายใต้สังคมยุคดิจิทัลที่มีสิ่งเร้ามากมาย พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ

ธรรมชาติและตัวตนของเด็กประถมศึกษาสมัยนี้ ให้อิสระและให้โอกาสเด็กในการตัดสินใจท�าสิ่งต่างๆ และรับผิดชอบผลของ

การกระท�านั้นด้วยตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองยุคนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการเรียนของลูกที่เนื้อหาสาระทางวิชาการ แต่คาดหวังให้ลูก

นั้นมีทักษะกระบวนการต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาใคร และคาดหวังบุตรหลานให้เป็นคนดี เคารพกฏ

กติกาบ้านเมือง ประเด็นดังกล่าวสะท้อนว่าการจัดการศึกษาให้กับเด็กไทยในยุคนี้ หากมัวแต่มุ่งเน้นการเรียนรู้เนื้อหาสาระหนักๆ 

เน้นการท่องจ�า เน้นการท�าการบ้านและการสอบมากๆ อาจเป็นการศึกษาที่สูญเปล่าได้ เพราะเด็กเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่จ�าเป็นและไม่

ได้น�ามาใช้ในชีวิตจริงได้ ประเด็นสุดท้ายจากการเสวนาคือทัศนคติของครูที่มีต่อเด็กเป็นสิ่งส�าคัญ การมีทัศนคติเชิงบวกกับเด็กใน

ทุกๆ เรื่องจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการพัฒนาตนเองได้ ทัศนคติและค�าพูดของครูนั้นสามารถสร้างและท�าลายคนได้ 

ซึ่งสาระส�าคัญทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อความส�าคัญส�าหรับกลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา ตลอดจนสถาบันผลิตครูประถม

ศึกษาทั่วประเทศ
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 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.00- 09.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วม

กับคณะครุศาสตร์ จัดงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ “60 ปี เพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ” รายได้สนับสนุนการ

สร้างพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โดยมี อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์) นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง) คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ อดีตคณาจารย์

คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน

จ�านวนมาก

งานเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ “60 ปี เพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ”
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 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 3 งานวิจัยและบริการ

วิชาการ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา และ 

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) จัดโครงการ “การออกแบบกิจกรรมบูรณาการ

การเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ สมองกลฝังตัว และ Internet of 

Things” ซึ่งเป็นการออกแบบกิจกรรมบูรณาการ หัวข้อ 

วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว IoT กิจกรรม

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งนิสิตคณะครุศาสตร์ ครูในโครงการฯ 

และครูเครือข่าย ในเร่ืองการจัดการศึกษาที่บูรณาการการ

เรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ สมองกลฝังตัว และ Internet of Things 

ส�าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นประเด็น

ความรู้ที่มีประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศเรื่อง

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และเพื่อให้มีการแลก

เปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

และนิสิตระดับปริญญาศึกษาของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งเครือ

ข่ายโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

“การออกแบบกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ : 
วิทยาศาสตร์ สมองกลฝังตัว และ Internet of Things”
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 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขา

สังคมศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ.2560 จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประชาคม

ครุศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
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 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นิสิตสาขาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดดนตรี

เที่ยงวัน ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เพลงรักต่างยุค ด้วยบทเพลง “ดาวจุฬา” “เสน่หา” “น่ารัก” “ภูมิแพ้กรุงเทพ” 

“พบกันใหม่” และเพลง “ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ”

ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 6  “เพลงรักต่างยุค”
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 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา อดีตคณบดี

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มอบเงินสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่คณะครุศาสตร์ จ�านวน 

109,840 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา 

สุรเศรษฐ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ) และผู้อ�านวยการฝ่าย

บริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) รับมอบเงินสนับสนุน

ผู้บริหารรับมอบเงินบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ
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 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : 

เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0

 สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

“การวดัผล ประเมนิผล และวจัิยสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 26” โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสบืสานสร้างเครอืข่ายและเผยแพร่ผล

งานด้านการวดัผล การประเมนิผล สถติแิละการวจิยัทางการศกึษา พร้อมทัง้ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณาจารย์ นิสิต 

นกัศกึษา และบคุลากรทางการศึกษาของมหาวทิยาลัยต่างๆ ระหว่างวนัที ่5-7 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานขีอนแก่น โฮเทล 

แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ (มค่ีาใช้จ่ายในการลงทะเบยีน)

 คณาจารย์ นกัวิจยั นกัการศกึษา นสิติ นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจเข้าร่วมโครงการประชมุสมัมนาวชิาการดงักล่าว สามารถลง

ทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ hhtp://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร โทร. 082-5890315 E-mail: assessment.kku@gmail.com ต้ังแต่บัดนี้ถึง

วันที่ 12 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


