
ฉบับที่ 5/2562  วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์  อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต 

เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ปุณณรตัน์ พชิญไพบลูย์ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพธิดีงักล่าว ซึง่ไฟฤกษ์นีจ้ะใช้เป็นไฟเพือ่จดุคบเพลงิ

ในพธีิเปิดการแข่งขนักีฬาบคุลากรจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในช่วงเยน็ของวนันี ้ ภายในงานมีตวัแทนคณะ หน่วยงาน 

สถาบันต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
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 เมือ่วนัพธุที ่13 กมุภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม จัดนิทรรศการผลงาน

ศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 หอศิลป์จามจุรีจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของนักเรียน 

อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับความงาม 

ให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ 

เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ประธานในพิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี 

กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทินกร บัวพูล ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ศิลปินที่มาร่วมแสดงผลงานศิลปะและมาร่วมงาน 

คุณแทน โฆษิตพิพัฒน์ บุตรชายอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เคยมาเป็นวิทยากรสอนศิลปะให้แก่นักเรียนใน

โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ Art Learning โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ประถม

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร
ครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ 
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 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ศนูย์บรรณสารสนเทศทางการศกึษา ชัน้ 1 คณะครศุาสตร์ 

จุฬาฯ  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดงาน นทิรรศการ International 

Poster Exhibitions & Symposium จัดโดย สาขาวชิา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 

Korea Institute of Cultural Product & Design 

โดย Professor Dr. Kim Yoonbae (President of Korea 

Institute of Cultural Product & Design) น�าคณาจารย์ 

และนักออกแบบจากประเทศเกาหลีจ�านวน 15 คนมา

ร่วมในการสมัมนาหวัข้อ “Design for a Better Life” 

กับคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา และนิสิตระดับดุษฎี

บัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

International Poster 
Exhibitions & Symposium 
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 ในส่วนของงานนิทรรศการ International Poster Exhibitions จัดแสดงผลงานออกแบบโปสเตอร์ 

ของนักออกแบบจากนานาชาติ จ�านวน 9 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 โปสเตอร์ โดยมีผลงานโปสเตอร์ของ

นักออกแบบจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงด้วย อาทิ เศรษฐพงศ์ โพวาทอง/ สยาม อัตตะริยะ/ 

นนทวัฒน์ เจริญชาศรี/ รักกิจ ควรหาเวช/ พิเชฐ รุจิวรารัตน์/ ยอดขวัญ สวัสดี/ วีรพล เจียมวิสุทธิ์ นิทรรศการ

จัดแสดง ณ ช้ัน 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 14- 18 กุมภาพันธ์ 2562 (เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 8.00-18.00 น.)
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 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษใน หัวข้อเรื่อง 

“Developing Schoolers in a Digital Society: The Concepts of Consumer Economics and 

Media Literacy” โดยมี รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ) กล่าวต้อนรับผู้บรรยายและผู้ฟัง 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Jim Wasserman เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือ Middle Schoolers, 

Meet Media Literacy: How Teachers Can Bring Economics, Media, and Marketing to Life (Media, 

Marketing, & Me)

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ 
หัวข้อเรื่อง “Developing Schoolers in a Digital Society: 
The Concepts of Consumer Economics and Media Literacy” 
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 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาศิลปะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) ผู้ช่วย

คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันต์) คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Associate Professor Chang Hwei-Ian and Associate Professor Szu 

Hsien Li อาจารย์จาก Department of Fine Arts, Tunghai University, Taiwan R.O.C. ในโอกาสได้เดินทาง

มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอน และการผลิตงานสร้างสรรค์ ระหว่างสองสถาบัน

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ผู้ช่วยคณบดี 
คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ให้การต้อนรับ 

Associate Professor Chang Hwei-Ian and Associate Professor Szu Hsien Li 
จาก Department of Fine Arts, Tunghai University, Taiwan R.O.C. 
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 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. ห้อง 501 อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ 

จุฬาฯ  คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ RESEARCH : A way of thinking 

โดย อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ในส่วนของการจัดอบรม Workshop Series: 

Essential for GRADs จะจัดอีกสามครั้ง ในหัวข้อการออกแบบและพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ โปรแกรม Microsoft 

Word บนระบบ iThesis และเทคนิคการอ่านและเขียนบทความวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
RESEARCH : A way of thinking 
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 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) มอบภาพเขียนสีน�้า “อาคารวิจัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 

33 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายสยาม ฉิมบ้านไร่ 

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


