
ฉบับที่ 31/2560  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มาเป็นประธานในพิธีไหว้

ครูดนตรีไทยและพิธีมุทิตาจิตครูสุรางค์  ดุริยพันธุ์  และขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ) มาให้ก�าลังใจและเป็นประธานในพิธีสวดมนต์เย็นไหว้ครูดนตรีในวันนี้ 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและพิธีมุทิตาจิตครูสุรางค์ดุริยพันธุ์
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 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-18.30 น. 

ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

กรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาบัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความ

รู้ และการจัดท�าแผนการจัดการความรู้ (KM) ให้กับกรรมการ

นิสิตฝ่ายต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูล กระบวนการจัดการความรู้ ไปสู่

การปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลได้ รวมถึงสามารถเขียนโครงการ

และจัดท�าแผนการจัดการความรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.สิรพินัธุ ์สวุรรณมรรคา เป็นวิทยากร ลักษณะการจัดกิจกรรม

เป็นการอบรม การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู ่ในองค์กรซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น

ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถสูงสุด

การจัดการความรู้และการจัดท�าแผนการจัดการความรู้(KM)
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 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดแถลงข่าว เดิน – วิ่งการกุศล

เพือ่สุขภาพ “60 ปีสีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมี 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาจารย์ ชัยธวัชว์ ไทยง) ประธานจัดงาน ฯ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติ ศรีประเสริฐ) และผู้แทนฝ่ายด�าเนินงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล) ร่วมแถลงข่าว 

พร้อมด้วยการแสดง ปอม ปอม เชียร์ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ

นิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

แถลงข่าวเดิน–วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ

“60ปีสีเพลิงเถลิงศตวรรษจุฬาฯ”
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ดนตรเีทีย่งวันครัง้ที่5“ร่วมสมยัยคุใหม่พาเพลิน”

 เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจิกายน 2560 นสิิตสาขาวชิาดนตรศีกึษา ภาควิชาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา คณะ

ครศุาสตร์ จดักจิกรรมดนตรีเท่ียงวนั  คร้ังท่ี  5 “ร่วมสมัย ยคุใหม่พาเพลนิ”  โดยการแสดงครัง้นีป้ระกอบด้วย

  1. เพลงร�ากลองยาว     2. เพลงเเขกเชญิเจ้า  

  3. เพลงค�าหวาน   4. เพลงมยรุาภริมย์ 

  5. เพลงสีนวล     6. เพลงลาวดวงเดอืน
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 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและดูงาน โครงการ DSIL Fablab @School ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนนวัตกรรม

แห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีรักษาการแทนผู้อ�านวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ผู้อ�านวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) และคณะครูให้การต้อนรับ 

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์จุฬาฯเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและดูงาน

โครงการDSILFablab@Schoolณโรงเรียนดรุณสิกขาลัย



6

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าภาพ 2 รัชกาล แก่ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี 

มณีภัคธร) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันภาษา โดยภาพดังกล่าว

เป็นผลงานของนางสาววโรชา แซ่โง้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

มอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพือ่แสดงความยนิดีในโอกาสวนัครบรอบสถาปนาฯของหน่วยงานต่างๆ
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 นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศประเภท อุดมศึกษา/ ปวส. จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน

ทดแทน ปีที่ 5 หัวข้อ “มีพลังงาน มีความสุข” จัดโดยกระทรวงพลังงาน (ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท และได้ทุนเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560) พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

โดยผลงานจะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลแกรนด์ พระราม 9

ประชาคมครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัล
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 กลุม่ภารกจิวิจยัและบรกิารวชิาการ ขอเชญิชวนคณาจารย์คณะครศุาสตร์ส่งข้อเสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัเงินสนบัสนุน

โครงการ ปีงบประมาณ 2561 โดยจัดสรรเงินทุนจากเงินรายได้คณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของหน่วยงาน 

โครงการวิจัยทั่วไปไม่จ�ากัดหัวข้อ โครงการวิจัยในชั้นเรียน และเงินอุดหนุนผู้ช่วยวิจัยซึ่งเงินอุดหนุนการวิจัยแยกเป็นดังนี้

 1. โครงการวิจัยหน่วยงาน โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท

 2. โครงการวิจัยทั่วไปไม่จ�ากัดหัวข้อ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

 3. โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการละไม่เกิน  50,000 บาท

 คณาจารย์ผู้สนใจติดต่อขอแบบฟอร์ม และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน จ�านวน  3 ชุด ได้ที่กลุ่มภารกิจ

วิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02-218-2567 

ต่อ 6720-22 โทรสาร 02-218-2425 หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของคณะที่ http://www.edu.chula.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


