
ฉบับที่ 35/2560  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  

 ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์  

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์  

จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย  ในที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย(ทปอ.) เมื่อ วันที่ ๒๖ พ.ย ที่ผ่านมา นั้น  

 ในการนี ้ เมือ่วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ได้มพีธิี

ประกาศเกยีรติคณุดังกล่าว โดยได้รับเกยีรติจากท่านองคมนตรี 

พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ ซึง่เป็นประธานในพธิมีอบเข็มทองค�า

และใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ 

โดยจดัขึน้ทีส่ถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)
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 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ  คณบดี ร่วมงานแถลงข่าวกับ ส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การน�าผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเข้าร่วมประกวด

และจัดนิทรรศการในเวทีนานาชาติ 2 เวที ได้แก่  1) งาน “Seoul International Invention Fair 2017” 

(SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ 2) งาน 

“2017 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2017) ระหว่างวันที่ 8 - 10 

ธันวาคม 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

 โดยเวทีการประกวด SIIL 2017 ที่สาธารณรัฐเกาหลี  ผลงาน “ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ” ของ

เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล Grand Prize 

หรือรางวัลชนะเลิศ

วช. แถลงผลส�าเร็จจากการน�าผลงานวิจัยและ

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนานาชาติ
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 ทั้งนี้ วช. ได้น�าผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดจ�านวน 101 ผลงาน จาก 20 

หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีผลงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 600 ผลงาน 

จาก 33 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ได้รับรางวัล Grand Prize หรือรางวัลชนะเลิศ

จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “เฟรชทูจอย” (Fresh 2 Joy) ของศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลงาน “ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ” ของเด็กหญิงสุพิชญาณ์ 

เหมรัญช์โรจน์ และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีผลงานของไทยได้รางวัล

เหรียญทองจ�านวน 56 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 18 ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง 23 ผลงาน และรางวัลพิเศษ 

(Special Prize) 22 รางวัล ขณะที่เวทีการประกวด KIDE 2017 ที่เมืองเกาสง ไต้หวัน มีผลงานที่ได้รางวัล

เหรียญทอง 5 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special 

Prize) จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 8 รางวัล

 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะท�างานผศ. ดร เกริก ภิรมย์โสภา 

ผลงานส่ิงประดษิฐ์ หุน่ยนต์แบบมปีฎสัิมพันธ์เพ่ือการเรยีนรู้เชงิรกุ :Interactive Robot Interactive Learning ,IRAL 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
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 เมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2560 ณ ทองสมบูรณ์คลับ 

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต 

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญา

บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีท่ี 5 จ�านวน 

355 คน คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประธานสาขา

วิชา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 5 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 

ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตครุศาสตร์และ

การเป็นสมาชิกวิชาชีพครู เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ

ความผูกพันระหว่างนิสิตกับนิสิต นิสิตกับคณาจารย์นิสิตกับ

คณะครุศาสตร์ และนิสิตกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม

ทั้งเพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจในการก้าวสู่ความส�าเร็จในวิชาชีพ 

โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี เป็น

ประธานในพิธีเปิด และมอบโอวาท กิจกรรมประกอบด้วย 

การบรรยายพิเศษ กิจกรรม “เสียงสะท้อนจากนิสิตคณะ

ครุศาสตร์” โดย คณาจารย์และนิสิตแต่ละสาขาวิชา กิจกรรม 

“สนทนาตามประสาพี่น้องครุศาสตร์” โดยสมาคมครุศาสตร์

สัมพันธ์ และกิจกรรมการบายศรี และการแสดงของคณาจารย์

และนิสิต

ปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560
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 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สันติ ศรีประเสริฐ) ประธานกล่าวเปิดการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2560 จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาตนเองเข้าสู่วิชาชีพครูในมุมมองของผู้บริหาร” 

โดย นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา และนางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ�านวย

การโรงเรียนวัดหนัง ด�าเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล

การสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
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 เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) ร่วมงานกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2561 

“สาธิตจุฬาฯ อ�าลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ” ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม การแสดงจัดได้อย่างน่ารักๆ 

จากนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม 6 งานจัดได้รื่นเริง สุขสันต์ และพร้อมทั้งมีสาระของบทเพลงผ่านการแสดง

ทุกชุด 

 ในการนี้ มีอดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับ อาทิ รศ.นิรมล สวัสดิบุตร 

ผศ.รัชดา สุตรา รศ.ลินจง อินทรัมพรรย์ รศ.สมจิต ชิวปรีชา รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ รศ.สุปราณี จิราณรงค์ รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ

“สาธิตจุฬาฯ อ�าลาปีไก่ ก้าวใหม่ปีจอ”

ขอขอบคุณภาพ จากหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
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 วนัจนัทร์ที ่18 ธนัวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สชุวีะ คณบดคีณะครุศาสตร์  ผูช่้วยศาสตราจารย์

ทินกร  บัวพูล ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม  และอาจารย์พรพรหม  ชัยฉัตรพรสุข ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” โดยเป็นการ

แข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้ง 

21 สถาบัน ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม

กีฬาสาธิตสามัคคคี ครั้งที่ 42

“อินทนิลเกมส์”
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 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(นางรัตติกร  เอกษมานนท์) และนิสิตคณะครุศาสตร์ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ดร.ปณิธาน จันทองจีน 

(บุตรรองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ จันทองจีน อดีตอาจารย์คณะครุศาสตร์) จ�านวน 100,000 บาท 

(หน่ึงแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งกองทุน “จันทองจีน” โดยจะน�าดอกผลและสมทบรายปีมอบเป็นทุนการศึกษา

ให้นิสิตคณะครุศาสตร์ ปีละ 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 

คณบดีและรองคณบดี
รับมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ
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 จากนั้นรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ และผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร เอกษมานนท์) รับมอบเงินบริจาคจาก

ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนสร้างพิพิธภัณฑ์อาคารพูนทรัพย์ 

นพวงศ์ ณ อยุธยา จ�านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
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 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจ�านงนุช ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมสาธิต

ศึกษา มอบเสื้อเพ้นท์ จ�านวน 171 ตัว และแก้วเพ้นท์ จ�านวน 125 ใบ เพื่อให้นิสิตคณะครุศาสตร์น�าไปมอบนักเรียน

ในการออกค่ายกลางปี 2560 โดยมี รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) หัวหน้านิสิต และ

นิสิตผู้จัดค่าย เป็นผู้แทนรับมอบ

รองคณบดีรับมอบเสื้อเพ้นท์และแก้วเพ้นท์
เพื่อให้นิสิตน�าไปมอบให้นักเรียนในการออกค่ายกลางปี 2560
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 เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร 

อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง ภารกิจงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ “จัดตรวจสุขภาพประจ�าปี 2560” ให้แก่

ผู้บริหาร คณาจารย์ อดีตคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์จัดตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี 2560
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 สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมสัมมนา

วิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล 

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานสร้างเครือข่ายและ

เผยแพร่ผลงานด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติและการวิจัยทางการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)  

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา

วิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ hhtp://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26 หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร โทร. 082-5890315 E-mail: 

assessment.kku@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


