
ฉบับที่ 14/2560  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน  พ.ศ.2560

 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 คณบดี

คณะครุศาสตร์ (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแถลงข่าวกับ 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดร.พสุ โลหารชุน) ใน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยระบบ

การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง 

“Start Up ไทย Spring Up Thailand 2017” 

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ประกอบการและผู้

สนใจทั่วไปด้านการเปลี่ยนของโครงสร้างเศรษฐกิจ

แบบดั้งเดิมสู ่รูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ (Digital 

Transformation) นโยบายของรัฐบาล เรื่อง 

ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการรับรู ้และกระตุ้นกลุ่ม

เป ้าหมายให ้ เรียนรู ้ความเป ็นผู ้ประกอบการใหม ่

ผ่านระบบการเรียนรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์

“Start Up ไทย Spring Up Thailand 2017”
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดงาน 

“สนทนาเสริมความรู้ เพลิงชมพูครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองงาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวาร” ในโอกาส

ครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับทั้งนิสิตเก่า 

นิสิตปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป โดยหวังใจให้ผู้ร่วมงานได้เกิดการเสริมต่อความรู้ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวิทยากรสองท่าน ท่านแรก คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณยุพิน พิธกุล ปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งนับเป็น

“สนทนาเสริมความรู้ 
เพลิงชมพูครูคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1”
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หน่ึงในผู้มีบทบาทส�าคัญต่อวงการการศึกษาคณิตศาสตร์ของ

ชาติ ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์มาสนทนา บรรยาย เกี่ยวกับ

การผลิตครูคณิตศาสตร์ในยุคก่อร่างสร้างคณะฯ และถ่ายทอด

ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการ

ใช้บทเพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ วิทยากรท่านที่สอง คือ 

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี บรรยายในหัวข้อ

อิสรภาพทางการเงินของคุณครูคณิตศาสตร์ เพื่อฉายภาพให้ผู้

ฟังได้ตระหนักถึงพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น และความ

จ�าเป็นของการออมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว โดยใช้ความรู้ด้าน

คณิตศาสตร์การเงิน เพื่อการวางแผนการด�าเนินชีวิตและด�ารง

ชีวิตครูได้อย่างมีคุณภาพนับต้ังแต่เร่ิมก้าวแรกเข้าสู่ชีวิตการ

ท�างาน จนตราบสิ้นกรรม
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 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สาขาวิชาพัฒนศึกษา และภาควิชานโยบาย การจัดและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา 

จัดโครงการเสวนาทางวิชา เรื่อง “นโยบายการฝึกหัดครูไทย ร่องรอย (ต่อ) ที่ต่อ (ไม่) ติด” ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และน�าเสนอแนวทางการปฏรูิปการฝึกหัดครไูทย โดยมี ศาสตราภชิาน ดร.กรรณกิาร์ สจักลุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชืน่ชนก โควนิท์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์นววรรณ วุฒฑะกุล เป็นวิทยากร การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต และนักการศึกษา 

จากหลายสถาบันกว่า 60 คน เข้าร่วมฟังเสวนา ถามค�าถาม และเสนอความเห็นด้วยความสนใจ

นโยบายการฝึกหัดครูไทย
ร่องรอย (ต่อ) ที่ต่อ (ไม่) ติด
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ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ได้รับรางวัล

 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก 

ผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าปี 2560 ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่ 1 เมษายน 2560 เสนอชื่อโดยส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
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 รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประกอบ กรณีกิจ ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์

ในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับทุน

สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดเต็มจ�านวนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

45th International Exhibition 
of Inventions of Geneva
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 ทั้งนี้ได้น�าผลงานเข้าร่วมการประกวด 4 ผลงาน ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 

เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เหรียญทอง : Smart Location-based Mobile Application 
    ผู้ประดิษฐ์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ 

   และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ

 2. เหรียญเงิน : Multicultural Virtual World
    ผู้ประดิษฐ์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

 3. เหรียญทองแดง : Smart U-Learning System
    ผู้ประดิษฐ์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ 

   และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ

 4. เหรียญทองแดง : Banknote iMagnifier Mobile Application 
    ผู้ประดิษฐ์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ   รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 

   และ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์



8

 1. รองชนะเลิศอันดับสาม  “ทีมไฟเย็น” มีผู้เล่น คือ 

  - นายไชยา ลิขิตสารวิทย์

  - นายภัทรพณ ติดตารัมย์

  - นายปริญญา ขาวผ่อง

  - นายเอกรินทร์ บุญอ่วม

 2. รองชนะเลิศอันดับสาม  ประเภทคู่ทั่วไป 

  - นายปริญญา ขาวผ่องคู่กับนายเอกรินทร์ บุญอ่วม

 3. รองชนะเลิศอันดับสาม  ประเภทชายเดี่ยวมือ 2 

  - นายเอกรินทร์ บุญอ่วม

ผลการแข่งขันสนุกเกอร์
จากงานกีฬาบุคลากร จุฬาฯ ครั้งที่ 39 ประจ�าปี 2560

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


