
ฉบับที่ 9/2560  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม  พ.ศ.2560 

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

เข้าร่วม พธิเีปิดงานกีฬาภายในของบคุลากรจุฬาฯ คร้ังที ่39
ภายใต้ชือ่ “ครุศาสตร์ 60 ปี พลีใจภักดิ์ รักองค์ภูมิพล”

 จากการจัดงานกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 ประจ�าปี 2560  เน้นธีมงาน “ร่วมถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จากใจชาวจุฬาฯ” (การแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์) ที่ประชุมคณะ

กรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดขบวนพาเหรดชื่อ “ครุศาสตร์ 

60 ปี พลีใจภักดิ์ รักองค์ภูมิพล”  โดยมีรายละเอียดและก�าหนดการ ดังนี้

ก�าหนดการ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

...........................................

15.00 น.  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์พร้อมกัน ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

15.15 น. เคลื่อนขบวนพาเหรด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  กลุ่มที่ 1 ขบวนพาเหรด จ�านวน 90 คน

   การแต่งกาย

    ชาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีด�าแขนยาว กางเกงสแล็คด�า รองเท้าหุ้มส้นสีด�า

    หญิง  ชุดไทยจิตรลดา รองเท้าหุ้มส้นสีด�า แต่งหน้า ท�าผมสุภาพ 

     ทุกท่านติดเข็มกลัด รูป ๙ (เลขเก้า) บริเวณหน้าอกด้านซ้าย

  กลุ่มที่ 2 แปรอักษร จ�านวน 100 คน

   การแต่งกาย  ชายและหญิงสวมเสื้อที่ได้รับแจกและกางเกงขายาวสุภาพสีด�า

15.30 น.  กลุ่มที่ 1 ขบวนพาเหรด ตั้งขบวนรอเคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ประตู 7 ล�าดับที่ 19

  กลุ่มที่ 2 แปรอักษร เดินขึ้นบนอัฒจันทร์ นั่งชมขบวนพาเหรด คณะ/สถาบัน/หน่วยงานต่าง ๆ   

   รอก�าหนดการแปรอักษร จากทางมหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดการสัมมนานิสิตหลังฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนิสิตปฏิบัติการสอนดีเด่น นิสิต

ผูผ้ลติและใช้สือ่การเรยีนรู้ดเีด่น โดยมผีูอ้�านวยการศนูย์ประสบการณ์วชิาชพีทางการศกึษา (ผูช่้วยศาสตราจารย์ สันต ิ ศรปีระเสรฐิ) 

กล่าวรายงาน

สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 
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 เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2 - 3 ชั้น 2  อาคารพระ

มิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์  ผู้ช่วยคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  ตันตระรุ่งโรจน์)  

คณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ และผู้สนใจได้ให้การต้อนรับ  Ms Marta Mauri, Country Manager  

จาก EF Education First  ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Improve English”  

ณ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“How to Improve English”
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ภาพโดย : คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2560 รองคณบด ี(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ พลประเสริฐ) กล่าวเปิดโครงการ ครฯุ จฬุาฯ 

เดนิตามรอยเท้าพ่อ โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ทศินา แขมมณ ีให้เกยีรติบรรยายในหวัข้อ “หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการศกึษา” 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุและสบืสานหลกัค�าสอนของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

และเพือ่พฒันาศักยภาพนสิติระดบับัณฑิตศึกษาผ่านการน้อมน�าพระราชด�ารสัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในชีวติประจ�า

วนัและการศกึษา ผูเ้ข้ารับการอบรมในครัง้น้ีมปีระมาณท้ังสิน้ 70 คน จดัโดยคณะกรรมการนสิติบณัฑติศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการ ครุฯ จุฬาฯ เดินตามรอยเท้าพ่อ
หัวข้อ “หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา”
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 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ “CMYK” (CMYK PRINTMAKING EXHIBITION)  โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 

(ครุศิลป์ รุ่น 46) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 – 26 มีนาคม 2560  โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง

นิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ C M Y K ” 
CMYK PRINTMAKING EXHIBITION
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�านโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้และให้ประชาคมจุฬาฯ ในสังกัด ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อ

ต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาการด�าเนินงานที่เอื้อให้จุฬาฯ บรรลุพันธกิจด้วยกระบวนการที่โปร่งใส  

ตลอดจนร่วมพัฒนากิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะจัดโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา 

จังหวัดชลบุรี  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งบทความน�าเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว 

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านอีเมล์ cfr2rmutto@gmail.com ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ท่ี http://ird.rmutto.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณษา บาลโสง มือถือ 086-718 1928, 096-892 2268 

โทรศัพท์ 038-358142 หรือ 038-358201 ต่อ 8508-8510

 ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและ

การท�าเหมืองข้อมูล  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  การท�าเหมือง (Data 

Mining) การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่องานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน วิยากรข้อมูล (Data Science) และการเขียน

ภาษาอาร์ (R Language) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่  31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Learning Center)  อาคารบูรณวิทยากร (อาคาร 27 ชั้น 1) ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งนภา  สวัสดี  โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 2723


