
ฉบัับัท่ี่� 3/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 3 กุุมภาพัันธ์์ พั.ศ.2563

 เม่�อวัันที่่� 24 มกุร์าคม 2563 เวัลา 09.00 น. ณ ห้้องคณบัดี่ ชั้ั�น 6 อาคาร์พัร์ะม่�งขวััญกุาร์ศึกุษาไที่ย       

คณบัดี่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร์่เดีชั้ สุชั้่วัะ) และผู้้้ชั้่วัยศาสตร์าจัาร์ย์ สมศร์่ ตร์่ที่่เพันที่ร์์ ห้ัวัห้น้าโคร์งกุาร์กุาร์ศึกุษา 

พั่เศษเพั่ �อพััฒนาควัามสามาร์ถที่างกุาร์เร์่ยนร์้ ้ โร์งเร์่ยนสาธ์่ตจัุฬาลงกุร์ณ์มห้าวั่ที่ยาลัย ฝ่่ายปร์ะถม 

และ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ใจัท่ี่พัย์ ณ สงขลา หั้วัห้น้าภาคว่ัชั้าภาคว่ัชั้าเที่คโนโลย่และส่�อสาร์กุาร์ศึกุษา ได้ีให้้เกุ่ยร์ต่ 

ร์่วัมต้อนร์ับั Mr. Matthew Harrison and Ms. Anthea Naylor Lecturer (Learning Intervention) จัากุ 

Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne, Australia ในโอกุาสท่ี่�พัานักุศึกุษา 

Master of Learning Intervention (Specific Learning Difficulties and Disability ) จัำานวัน 6 คน 

มาฝึ่กุปฏ่ิบััต่งานสอนนักุเร่์ยนท่ี่�ต้องกุาร์ควัามช่ั้วัยเห้ล่อพ่ัเศษร่์วัมกัุบัอาจัาร์ย์สาธ่์ตจุัฬาฯ ณ โร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาลงกุร์ณ์

มห้าว่ัที่ยาลัย เป็นเวัลา 3 สัปดีาห์้ ร์ะห้ว่ัางวัันท่ี่� 6 – 24 มกุร์าคม 2563 โดียกุ่จักุร์ร์มน่� เป็นส่วันห้นึ�งของร์ายว่ัชั้า 

Learning Intervention 2 ตามห้ลักุส้ตร์ของ University of Melbourne



2

 วัันที่่� 27 มกุร์าคม 2563 ณ ห้้องพั้นที่ร์ัพัย์ นพัวังศ์ ณ อยุธ์ยา ชั้ั�น 3 อาคาร์พัร์ะม่�งขวััญกุาร์ศึกุษาไที่ย 

คณะคร์ุศาสตร์์ คณบัดี่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร์่เดีชั้ สุชั้่วัะ) ปร์ะธ์านสาขาวั่ชั้าสุขศึกุษาและพัลศึกุษา 

ภาคว่ัชั้าห้ลักุส้ตร์และกุาร์สอน (ผู้้้ช่ั้วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.สุธ์นะ ต่งศภัท่ี่ย์) คณาจัาร์ย์สาขาว่ัชั้าสุขศึกุษาและพัลศึกุษา 

ภาควั่ชั้าห้ลักุส้ตร์และกุาร์สอน และน่ส่ตคณะคร์ุศาสตร์์ ไดี้ให้้เกุ่ยร์ต่ร์่วัมต้อนร์ับั Professor Dean M. Ravizza, 

Ph.D. จัากุ Salisbury University, USA ในโอกุาสที่่�เดี่นที่างเป็นวั่ที่ยากุร์ในโคร์งกุาร์บัร์ร์ยายเชั้่งปฏิ่บััต่กุาร์

ห้ัวัข้อ “Social Emotional Learning in Health and Physical Education” ให้้แกุ่คณาจัาร์ย์ น่ส่ต 

ศ่ษย์เกุ่าและบัุคคลที่ั�วัไป เพั่�อเป็นกุาร์แลกุเปล่�ยนและเพั่�มพั้นองค์ควัามร์้้ที่างดี้านสุขศึกุษาและพัลศึกุษา และ   

ร์่วัมว่ัจััยกัุบัคณาจัาร์ย์และน่ส่ตของสาขาว่ัชั้าสุขศึกุษาและพัลศึกุษา ภาคว่ัชั้าห้ลักุส้ตร์และกุาร์สอน ในร์ะห้ว่ัางวัันท่ี่� 

31 ธั์นวัาคม พั.ศ.2562 ถึงวัันท่ี่� 31 มกุร์าคม พั.ศ.2563

โครงการบรรยายเชิิงปฏิิบัติิการ

หััวข้้อ “Social Emotional Learning 
in Healthand Physical Education”
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 เม่�อวัันท่ี่�  28  มกุร์าคม 2563 ณ ห้้องดีวังเด่ีอน พ่ัศาลบุัตร์ คณะครุ์ศาสตร์์  สาขาว่ัชั้ากุาร์สอนภาษาต่างปร์ะเที่ศ 

ภาควั่ชั้าห้ลักุส้ตร์และกุาร์สอน คณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มห้าวั่ที่ยาลัย โคร์งกุาร์สัมมนากุาร์จััดีกุาร์เร์่ยนร์้้ 

เร่์�อง “Culture and Language Policy: Positioning Australia for its Regional and Global Role” 

โดียม่ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร่์เดีชั้ สุช่ั้วัะ เป็นปร์ะธ์านเปิดีงาน ในกุาร์น่�ได้ีรั์บัเกุ่ยร์ต่จัากุ Professor Joseph Lo 

Bianco , University of Melbourne, Australia ผู้้้เช่ั้�ยวัชั้าญด้ีาน Language and Literacy Education 

เป็นว่ัที่ยากุร์ 

 สัมมนาดีังกุล่าวัจััดีขึ�นเพั่�อให้้ผู้้้เข้าร์่วัมโคร์งกุาร์พััฒนาตนเองในเชั้่งวั่ชั้าชั้่พัในดี้านกุาร์สอนโดียใชั้้เน่�อห้า 

เพั่�อนำาไปส้่กุาร์เร์่ยนร์้้ และที่ำาให้้ผู้้้เข้าร์่วัมโคร์งกุาร์สามาร์ถนำาควัามร์้้ในดี้านกุาร์สอนภาษาอังกุฤษไปใชั้้อย่างม่

ปร์ะส่ที่ธ์่ภาพั ม่น่ส่ตคณะคร์ุศาสตร์์ ศ่ษย์เกุ่า คณาจัาร์ย์ คร์้ผู้้้สอนภาษาอังกุฤษ บัุคลากุร์ภายในและภายนอกุ 

ให้้ควัามสนใจัเป็นจัำานวันมากุ

โครงการสััมมนาการจััดการเรียนร้้
เร่�อง “Culture and Language Policy:
Positioning Australia for its Regional and Global Role”
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 เม่�อวัันอาที่่ตย์ที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2563 เวัลา 05.00-08.30 น. จััดีโดียคณะคร์ุศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์มห้าวั่ที่ยาลัย 

ในกุาร์น่� ศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.บััณฑิ่ต เอ่�ออาภร์ณ์ อธ์่กุาร์บัดี่ เป็นปร์ะธ์านปล่อยตัวักุาร์แข่งขัน งานเดี่น-วั่�ง EDU 

CU RUN 2020 ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร์่เดีชั้ สุชั้่วัะ กุล่าวัร์ายงาน โดียม่คณาจัาร์ย์อาวัุโส คณาจัาร์ย์ปัจัจัุบััน 

ศ่ษย์เกุ่า ศ่ษย์ปัจัจัุบััน นักุเร์่ยนโร์งเร์่ยนสาธ์่ตจัุฬาฯ บัุคลากุร์ภายในและภายนอกุ นักุวั่�ง ร์วัมถึงดีาร์าเซเลป 

ร์่วัมงานที่ั�งส่�นเกุ่อบั 2,000 คน  

งานเดิน-วิ�ง EDU CU RUN 2020
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 กุาร์จััดีงานคร์ั�งน่�เป็นกุาร์เที่่ดีพัร์ะเกุ่ยร์ต่พัร์ะบัาที่สมเดี็จัพัร์ะปร์เมนที่ร์ร์ามาธ์่บัดี่ศร์่ส่นที่ร์มห้าวัชั้่ร์าลงกุร์ฯ 

พัร์ะวัช่ั้ร์เกุล้าเจ้ัาอย้่หั้วั เจัร่์ญพัร์ะชั้นมพัร์ร์ษา 68 พัร์ร์ษา อ่กุทัี่�งนำาเง่นร์ายได้ีห้ลังหั้กุค่าใช้ั้จ่ัายสนับัสนุนกุาร์จััดีตั�ง 

พ่ัพ่ัธ์ภัณฑ์ิและพััฒนาว่ัชั้ากุาร์คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ และเป็นกุาร์ส่งเสร่์ม สนับัสนุนให้้ศ่ษย์เกุ่า นักุเร่์ยน น่ส่ต บุัคลากุร์

และปร์ะชั้าชั้นทัี่�วัไปได้ีออกุกุำาลังกุายเพ่ั�อสุขภาพั ถึงแม้จัะม่ปัญห้าเร่์�องค่าฝุ่่นละออง pm 2.5 แต่เม่�อกุาร์แข่งขันเร่์�มขึ�น  

บัร์ร์ยากุาศเป็นใจั ที่ำาให้้ทีุ่กุอย่างลงตัวั ซึ�งที่ำาให้้กุาร์แข่งขันคร์ั�งน่�ปร์ะสบัควัามสำาเร์็จัมากุทีุ่กุฝ่่ายที่ำาห้น้าที่่�กุัน 

อย่างเต็มกุำาลังควัามสามาร์ถ ที่่�สำาคัญคบัเพัล่งของคณะคร์ุศาสตร์์คร์ั�งน่�จัะสวั่างไสวัไม่ไดี้ห้ากุขาดีเชั้่�อเพัล่งสำาคัญ 

ขอขอบัคุณ ปร์ะธ์านจััดีกุาร์แข่งขัน ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.บััญชั้า ชั้ลาภ่ร์มย์ อดี่ตคณบัดี่คณะคร์ุศาสตร์์ 

สมาคมครุ์ศาสตร์์สัมพัันธ์์ ชั้มร์มสายสัมพัันธ์์ผู้้้ปกุคร์องและคณาจัาร์ย์คณะครุ์ศาสตร์์ โร์งเร่์ยนสาธ่์ตจุัฬาฯ ทัี่�งสองแห่้ง 

กุร์ร์มกุาร์จััดีกุาร์แข่งขัน บุัคลากุร์คณะครุ์ศาสตร์์ ผู้้้สนับัสนุนและร่์วัมบัร่์จัาคทุี่นที่รั์พัย์ ของอุปโภคบัร่์โภค ศ้นย์กุ่ฬา

แห่้งจุัฬาลงกุร์ณ์มห้าว่ัที่ยาลัย ผู้้้สนับัสนุนทัี่�งภาครั์ฐและเอกุชั้น และอ่กุห้ลาย ๆ ห้น่วัยงานทัี่�งภายในและภายนอกุ 

จุัฬาลงกุร์ณ์มห้าว่ัที่ยาลัย ท่ี่�ที่ำาให้้งานเด่ีน-ว่ั�งดัีงกุล่าวัปร์ะสบัควัามสำาเร็์จัด้ีวัยด่ี  กุาร์ท่ี่�ม่คนออกุมาที่ำากุ่จักุร์ร์มร์วัม 

กุันถึง 2,000 คน ที่ั�งคนวั่�งและผู้้้ต่ดีตาม ตลอดีจันอาสาสมัคร์ ภาพัที่่�ออกุไปจัะชั้่วัยสร์้างควัามร์ักุสามัคค่ 

ของทีุ่กุคน ที่ำาให้้มั�นใจัวั่า คณะคร์ุศาสตร์์ ยังเป็นศ้นย์ร์วัมของคณาจัาร์ย์ ศ่ษย์เกุ่า และศ่ษย์ปัจัจัุบััน ตลอดีไป
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 เม่�อวัันที่่� 28 มกุร์าคม 2563 ณ ห้อปร์ะชัุ้มให้ญ่ ศ้นย์วััฒนธ์ร์ร์มแห้่งปร์ะเที่ศไที่ย  ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ศ่ร์่เดีชั้ สุชั้่วัะ คณบัดี่ ร์่วัมงานคร์ุศาสตร์์คอนเส่ร์์ตคร์ั�งที่่� 38 “ครุุศาสตรุ์คอนเสิรุ์ต ครุ้�งที่่� 38 Sound of 

inspiration ดนตรุ่ในว้ันน้�น ฉ้ันในว้ันน่�” จััดีโดีย น่ส่ตสาขาว่ัชั้าดีนตร่์ศึกุษา ภาคว่ัชั้าศ่ลปะ ดีนตร่์และ นาฏิศ่ลป์ศึกุษา 

คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลงกุร์ณ์มห้าว่ัที่ยาลัย

 ครุ์ศาสตร์์คอนเส่ร์์ต ครั์�งท่ี่� 38 “ Sound of inspiration ดีนตร่์ในวัันนั�น ฉันในวัันน่�” มุ่งเน้นท่ี่�กุาร์สอดีแที่ร์กุ

เน่�อห้าเกุ่�ยวักุับัสาร์ะที่างดีนตร์่ศึกุษา เสร์่มสร์้างปร์ะสบักุาร์ณ์สุนที่ร์่ยะแกุ่ผู้้้ชั้ม และม่จัุดีมุ่งห้มายเพั่�อสร์้าง    

แร์งบัันดีาลใจัให้้ผู้้้ชั้มผู้่านเส้นที่างดีนตร์่ซึ�งม่กุาร์แสดีงออกุห้ลายร์้ปแบับัและห้ลายร์ะดีับั โดียจัะม่กุาร์กุำาห้นดี 

เน่�อห้าของบัที่เพัลงให้้ม่ควัามสอดีคล้องกัุนทัี่�งที่างฝ่่ายดีนตร่์ไที่ยและดีนตร่์สากุล

ครุศาสัติร์คอนเสิัร์ติ ครั�งทีี่� 38
“Sound of inspiration ดนติรีในวันนั�น ฉัันในวันนี�” 
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 กุาร์ดีำาเน่นเน่�อเร่์�องจัะกุล่าวัถึง Mr. X เด็ีกุห้นุ่ม

ผู้้ ้ที่่ �เคยไดี้ร์ ับัชั้มคร์ุศาสตร์์คอนเส่ร์ ์ตคร์ั �งกุ่อนแล้วั        

เกุ่ดีควัามปร์ะทัี่บัใจัในดีนตร่์และตั�งใจัท่ี่�จัะหั้ดีเล่นดีนตร่์

อย่างจัร่์งจััง เร่์�มจัากุกุาร์ฝึ่กุหั้ดีตั�งแต่ขั�นต้น ม่โอกุาสได้ี

สมัคร์เข้าชั้มร์มดีนตร์่และไดี้แสดีงผู้ลงานในงานห้นึ�ง 

แต่ Mr.X ก็ุได้ีพับักัุบัควัามผู่้ดีห้วัังและอุปสร์ร์คมากุมาย 

แต่ถึงอย่างนั �นกุ็ยังม่ผู้้ ้ที่่ �มองเห้็นถึงควัามตั �งใจัและ 

ศักุยภาพัที่างดี้านดีนตร์่ของ Mr.X จัึงไดี้พัาให้้ Mr.X 

ไปเปิดีโลกุที่างดีนตร์่และพัาไปชั้มกุาร์แสดีงที่่�ดี่มากุ

ชุั้ดีห้นึ�ง ที่ำาให้้ Mr.X ปร์ะทัี่บัใจัและมุ่งมั�นท่ี่�จัะเข้าศึกุษา

ต่อในด้ีานดีนตร่์ศึกุษาอย่างจัร่์งจััง เม่�อเข้ามาเร่์ยนก็ุได้ี

นำาองค์ควัามร์้้ที่างดี้านดีนตร์่ศึกุษาและปร์ะสบักุาร์ณ์

ที่างดีนตร์่ที่่�ไดี้ร์ับัมาสร์้างสร์ร์ค์ผู้ลงานจันที่ำาให้้ไดี้ร์ับั

กุาร์ยอมร์ับั ปร์ะสบัควัามสำาเร์็จัในชั้่วั่ต และไดี้ส่งต่อ 

แร์งบัันดีาลใจัให้้กุับัใคร์ห้ลาย ๆ   คนที่่�ไดี้ร์ับัชั้มผู้ลงาน 

นั�น
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 วัันท่ี่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ Event Hall 102-104 ศ้นย์น่ที่ร์ร์ศกุาร์และกุาร์ปร์ะชุั้มไบัเที่ค บัางนา กุรุ์งเที่พัฯ 

คณบัด่ี (ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร่์เดีชั้ สุช่ั้วัะ) และร์องคณบัด่ี (ผู้้้ช่ั้วัยศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.อรุ์ณ่ ห้งษ์ศ่ร่์วััฒน์) 

ร่์วัมแสดีงควัามยน่ด่ีกัุบัคณาจัาร์ย์ และน่ส่ต คณะครุ์ศาสตร์์ ท่ี่�ได้ีรั์บัร์างวััล ในงาน วัันนักุปร์ะด่ีษฐ์ ปร์ะจัำาปี 2563 

จััดีโดีย สำานักุงานกุาร์ว่ัจััยแห่้งชั้าต่ (วัชั้.)

คณบดี และรองคณบดี (ผู้้้ชิ่วยศาสัติราจัารย์ ดร.อรุณี หังษ์์ศิริวัฒน์) 
ร่วมแสัดงความยินดีกับคณาจัารย์ และนิสัิติ คณะครุศาสัติร์
ที่ี�ได้รับรางวัลในงาน วันนักประดิษ์ฐ์์ ประจัำาปี 2563 
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 ในกุาร์น่�ม่คณาจัาร์ย์ น่ส่ต ได้ีรั์บัร์างวััล ดัีงน่�  ร์างวััลนักุว่ัจััยด่ีเด่ีนแห่้งชั้าต่ (สาขากุาร์ศึกุษา) ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ท่ี่ศนา แขมมณ่ ร์างวััลผู้ลงานปร์ะด่ีษฐ์ค่ดีค้น จัำานวัน 5 เร่์�อง ดัีงน่�  (1) ผู้ลงานเร่์�อง “SUK.tools : นวััตกุร์ร์มกุาร์ 

เร่์ยนร้้์ท่ี่�ส่งเสร่์มควัามค่ดีสร้์างสร์ร์ค์ด้ีวัยเคร่์�องม่อเล่าเร่์�องด่ีจ่ัทัี่ล” โดีย นางสาวัพ่ัมพ์ัปร์ะภา พัาลพ่ัาย ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดีร์.ปร์ะกุอบั กุร์ณ่กุ่จั ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.จ่ันตว่ัร์์ คล้ายสังข์  (2) ผู้ลงานเร่์�อง “CU Deep Smart Tool Kit : เร่์ยนร้้์ 

โลกุกุว้ัางอย่างสร้์างสร์ร์ค์ผู่้านเลนส์” โดีย ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.จ่ันตว่ัร์์ คล้ายสังข์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.เนาวัน่ตย์ 

สงคร์าม (3) ผู้ลงานเร์่ �อง “Smart Gaml & Smart Sensors : ห้้องปฏิ่บััต่กุาร์เคล่ �อนที่่ �สำาห้ร์ับัผู้้ ้เร์่ยนใน

ศตวัร์ร์ษท่ี่� 21” โดีย ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ปร์ะกุอบั กุร์ณ่กุ่จั ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.จ่ันตว่ัร์์ คล้ายสังข์   (4) ผู้ลงานเร่์�อง 

“iChat Smart : อุปกุร์ณ์เที่คโนโลย่สวัมใส่เพ่ั�อกุาร์ต่ดีตามกุาร์เร่์ยนร้้์ด้ีวัยแนวัค่ดีเกุมม่ฟิิเคชัั้�นสำาห้รั์บัผู้้้เร่์ยนร้้์ 

ยุคด่ีจ่ัทัี่ล” โดีย ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.จ่ันตว่ัร์์ คล้ายสังข์ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ปร์ะกุอบั กุร์ณ่กุ่จั  (5) ผู้ลงานเร่์�อง 

“ฟิ.ฟัินแข็งแร์ง : ชุั้ดีส่�อกุาร์สอนเพ่ั�อส่งเสร่์มกุาร์รั์กุษาสุขภาพัในช่ั้องปากุด้ีวัยสมาร์์ตโฟิสเอ็นโดีไมโคร์สโคป” โดีย 

ศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.จ่ันตนา สร์ายุที่ธ์พ่ัทัี่กุษ์ ดีร์.สร่์ญญา ร์อดีพ่ัพััฒน์ ศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.สนอง เอกุส่ที่ธ่์� นายปร่์นที่ร์ แจ้ังที่ว่ั

 ร์างวััลว่ัที่ยาน่พันธ์์ ปร์ะจัำาปีงบัปร์ะมาณ 2563 ร์ะดัีบัด่ี ได้ีแกุ่ ว่ัที่ยาน่พันธ์์ เร่์�อง “กุาร์พััฒนากุาร์ที่ดีสอบัแ

บับัปรั์บัเห้มาะแบับัห้ลายขั�นตอนด้ีวัยคอมพ่ัวัเตอร์์ เพ่ั�อวััดีสมร์ร์ถนะควัามร้้์ว่ัชั้าช่ั้พัพัหุ้ม่ต่ของคร้์ช่ั้างอุตสาห้กุร์ร์ม” 

โดีย ดีร์.สุกัุญญา บุัญศร่์ และผู้ลงาน “นวััตกุร์ร์มเพ่ั�อให้้ควัามร้้์และส่งเสร่์มกุาร์ท่ี่องเท่ี่�ยวั จัังห้วััดีน่าน คัที่ธ์นกุุมาร์ชั้าดีกุ” 

โดียนายสุชั้าต่ อ่�มสำาร์าญ น่ส่ตปี 5 สาขาว่ัชั้าศ่ลปะศึกุษา คณะครุ์ศาสตร์์
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 เม่�อวัันที่่� 30 มกุร์าคม 2563 ณ คณะวั่ที่ยาศาสตร์์ จัุฬาลงกุร์ณ์ 

มห้าว่ัที่ยาลัย ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.ศ่ร่์เดีชั้ สุช่ั้วัะ คณบัด่ี มอบัภาพัวัาดีส่นำ�า 

“อาคารุช่ีวัวิัที่ยาและเคม่ี” แด่ี ศาสตร์าจัาร์ย์ ดีร์.พัลกุฤษณ์ แสงวัณ่ชั้ 

และคณะผู้้้บัร่์ห้าร์คณะว่ัที่ยาศาสตร์์ ในโอกุาสคร์บัร์อบั 103 ปี โดียภาพัวัาดี

ส่นำ�าดัีงกุล่าวัเป็นผู้ลงานของนางสาวัธ์ณมฬ วังษา น่ส่ตชัั้�นปีท่ี่� 3 สาขาว่ัชั้า 

ศ่ลปศึกุษา ภาคว่ัชั้าศ่ลปะ ดีนตร่์และนาฏิศ่ลป์ศึกุษา คณะครุ์ศาสตร์์

 แร์งบัันดีาลใจั : ภาพัเข่ยนส่นำ�าคณะวั่ที่ยาศาสตร์์ ดี่ฉันเคยไปที่่�

คณะว่ัที่ยาศาสตร์์แล้วัห้ลายครั์�ง ร้้์สึกุปร์ะทัี่บัใจัควัามร่์มร่์�นของต้นไม้ ดีอกุไม้

และกุาร์จััดีแผู้นผัู้งตึกุอาคาร์ของท่ี่�น่� ตอนเล่อกุมุมเข่ยนภาพัน่� ด่ีฉันเด่ีนวัน

ห้ลายร์อบัเพ่ั�อเล่อกุมุมท่ี่�ด่ีฉันเห็้นว่ัาด่ีท่ี่�สุดีนั�น ก็ุค่อมุมท่ี่�ด่ีฉันเล่อกุเข่ยนออกุมา 

เพัร์าะมุมน่� แสดีงให้้ที่ร์าบัว่ัาท่ี่�น่�ค่อคณะว่ัที่ยาศาสตร์์ ม่ดีอกุไม้ส่ชั้มพ้ักัุบั 

ต้นไม้ส่เข่ยวัตัดีกัุนสวัยงาม มองด้ีแล้วัร้้์สึกุสบัายและสวัยงาม

คณบดีมอบภาพผู้ลงานข้องนิสิัติคณะครุศาสัติร์
เพ่�อแสัดงความยินดีในโอกาสัวันครบรอบสัถาปนาฯ ข้องหัน่วยงานต่ิาง ๆ


