
ฉบับที่ 9/2562  วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2562

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่ม

ดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วม

ตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

102 ป ีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายการศึกษา:
ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย” 

 วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬา กลุ่มภารกิจวิจัย

และบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายการศึกษา: 

ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย” โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน ผู้ร่วม

เสวนาได้แก่

1. ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์  (ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน)

2. ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิรูป (คุณไพบูลย์ นิติตะวัน)

3. ผู้แทนพรรคเพื่อไทย  (คุณนพดล ปัทมะ)

4. ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย   (ดร.พะโยม ชิณวงศ์)
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 และวิพากษ์ “สะท้อนคิดนโยบายการศึกษา” โดย

1. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายฉัตริน จูงฉัตราภรณ์ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2561

 ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นช่วงใกล้วันเลือกตั้ง ท�าให้มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอกให้

ความสนใจเป็นจ�านวนมาก
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 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พริ้นท์เสร็จ” ในการนี้ รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) และคณาจารย์สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ได้ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวด้วย 

 นทิรรศการน้ีจัดข้ึนโดยนสิิตสาขาวชิาศิลปศกึษาชัน้ปีที ่3 (ครศุลิป์ รุน่ 48) โดยผลงานทีจ่ดัแสดงเป็นผลผลติ

จากวชิาภาพพิมพ์ส�าหรับครู และวชิาเลือกในหมวดภาพพมิพ์ อาท ิภาพพมิพ์แกะไม้ ซลิค์สกรีน etching drypoint 

ฯลฯ นิทรรศการจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-4 เมษายน 2562

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พร้ินท์เสร็จ” 
โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 (ครุศิลป์ รุ่น 48) 
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 คณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ “SLOT” (chalk it all) ผลงาน

ออกแบบของ ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019 ผล

งานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 

ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 สยามพารากอน โดยผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
Thailand Green Design Awards 2019

ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-10.00 น. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการค่าย

แนะแนวและเตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยมี นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ ที่ปรึกษาโครงการเป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน ในการนี้คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและ

กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีใจความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “เรียนรู้ในการใช้ชีวิต 

ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น อดใจลดกิจกรรมบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และหัน

มาท�าหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด คือ เรียน และร่วมกิจกรรม เพราะหากเราได้ฝึกฝนตนเองได้ตั้งแต่ขณะนี้ ชีวิตใน

การเรียนมหาวิทยาลัยในวันข้างหน้าก็ไม่ใช่เรื่องยาก” ณ ห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

โครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ�าปีการศึกษา 2561
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 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย

และวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานกิจกรรมครูอาสาสมัคร

สอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 36 ประจ�าปี 2562 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดการอบรม พระกิตติโสภณวิเทศ กล่าวสัมโมทนียกถา ภายในงานมีการจัดเสวนา

ประสาครูอาสาวัดไทยในต่างแดน โดยรองศาสตราจารย์ไขสิริ ปราโมช, รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ 

และผู้แทนมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบเงินสมทบทุนการจัดการอบรม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ โดย อาจารย์

ประเสรฐิ สมบรูณ์สกุล การจัดโครงการดงักล่าวเพือ่เป็นการให้ครอูาสาสมัครมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบังานจิตอาสา 

และเป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีความพร้อมทั้ง

กายและใจในฐานะผู้แทนของครูไทยในต่างแดน

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และฐานกิจกรรม
ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 36 
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 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการแสดงครุศาสตร์คอนเสิร ์ต ครั้งที่ 37 “ชีวิตบรรเลง บทเพลงด�าเนิน” 

โดยเป็นการแสดงของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “ครศุาสตร์คอนเสิร์ต” คือ กจิกรรมการแสดงดนตรขีองนิสติสาขาวชิาดนตรศึีกษา ภาควชิาศิลปะ ดนตรแีละ 

นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจ�าทุก ๆ ปีการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึง พันธกิจ

ในการเผยแพร่ศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอันล�้าค่าให้แก่สาธารณะชน จึงได้จัดการแสดงดนตรีครุศาสตร์คอนเสิร์ต

ครั้งที่ 37 “ชีวิตบรรเลง บทเพลงด�าเนิน”

การแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 37 
“ชีวิตบรรเลง บทเพลงด�าเนิน”
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 การจัดการแสดงในครั้งนี้มุ่งเน้นสอดแทรกเนื้อหาสาระทาง ดนตรีศึกษา และสุนทรียศาสตร์ควบคู่ไปใน

การแสดงดนตรีไทยและสากลของนิสิต มีการน�าเสนอบทเพลงอันหลากหลาย ถ่ายทอดรูปแบบของวิวัฒนาการ

และบริบทของดนตรีตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ มีการแสดงทั้งหมด 8 ชุด ได้แก่

การแสดงชุดที่ 1 วงปี่พาทย์ไม้นวม 

 เพลงระบ�าแม่งู

การแสดงชุดที่ 2 วงขับร้องประสานเสียง 

 เพลง Un Elefante – Traditional Latin American arr. Scott Reimer 

 เพลง Wana Baraka – Traditional Kenyan arr. Shawn Kirchner 

 เพลง Leron, Leron Sinta – Traditional Filipino arr. Saunder Choi

การแสดงชุดที่ 3 ประชันวงปี่พาทย์เสภา 

 เพลง จระเข้หางยาว 3 ชั้น

การแสดงชุดที่ 4 วง Symphonic Band 

 เพลง Bangkok Fantasia – วานิช โปตะวนิช

การแสดงชุดที่ 5 วง String Ensemble 

 เพลง St. Paul’s Suite Op. 29 no. 2 I. Jig – Gustav Holst

การแสดงชุดที่ 6 วง String Ensemble และแคนวง

 เพลง A Parallel World of Lao Pan arr. อภิสิทธิ์ วงศ์ค้าคล่อง

การแสดงชุดที่ 7 เดี่ยวจะเข้หมู่ รับร้องวงเครื่องสาย 

 เพลงมุล่ง ขับร้องและบรรเลงโดย อาจารย์สุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

การแสดงชุดที่ 8 วง Bigband

 เพลง Rhapsody in Blue – George Gershwin arr. Gordon Goodwin
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 เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หน่วยบัญชาการป้องกนัภยัทางอากาศ กองทพับก (นปอ.) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ 

หน่วยบญัชาการป้องกนัภัยทางอากาศ กองทัพบก (นปอ.) จัดโครงการรปูแบบการสอนศลิปะของนสิติระดบัปรญิญา

บัณฑิตตามแนวคิดการบูรณาการการจัดการของเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์ให้กับบุตรหลานก�าลังพลของหน่วย นปอ.

การจัดอบรมดงักล่าว เป็นส่วนหนึง่ของรายวชิาวธีิวทิยาการสอนศิลปศกึษา คณะครศุาสตร์ จฬุาฯ ซ่ึงเป็นรายวิชาที่

เกีย่วข้องกับการฝึกทักษะของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตในการสอนศิลปะส�าหรับเด็กระดับต่าง ๆ  เพื่อให้นิสิตระดับ

โครงการรูปแบบการสอนศิลปะของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ตามแนวคิดการบูรณาการการจัดการของเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์

โดยสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ นปอ.
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ปริญญาบัณฑิตได้ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนการสอน สร้างสื่อการสอน รวมถึงได้ทดลอง

สอนและจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะในลักษณะของการบูรณาการแนวคิด 3Rs คือ Reuse Reduce Recycle 

ส�าหรับเด็กทุกระดับ ผ่านการรวบรวมความรู้และทักษะที่นิสิตเรียนมาเป็นระยะเวลา ๔ ปี มาประยุกต์ใช้ในจัดการ

เรียนการสอนศิลปะส�าหรับเด็กทุกระดับ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการสอนศิลปะของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ

 การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นแนวคิดในการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักการน�าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อไป สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด

และพัฒนางานด้านศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านต่าง ๆ เชงิสร้างสรรค์ ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาถงึระดบัมัธยมศึกษา เป็นการปลูกฝังและถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม

ได้เห็นคุณค่า เกิดการเรียนรู้ ผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดี เห็นคุณค่าในการรักษา

สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน สังคม และโลก ปลูกฝังให้เห็นความส�าคัญของการน�าวัสดุ

เหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเรื่อง 3Rs คือ Reuse Reduce Recycle

 ทั้งนี้ ผลงานศิลปะที่ได้จากการน�าวัสดุเหลือใช้จะได้น�ามาจัดนิทรรศการที่คณะครุศาสตร์ โดยจะมีพิธีเปิด

นิทรรศการวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. และจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ CU Saraburi Open House 

เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยมีนาย

แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดแสดง

นทิรรศการเรือ่ง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผสมผสานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

ในการจดัการศึกษาในระบบของโรงเรียนในพ้ืนท่ีต�าบลห้วยแห้ง และต�าบลตาลเดีย่ว อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี 

โดย คณาจารย์จากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้กลุ ่มภารกิจบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์

การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

โครงการ CU Saraburi Open House เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี  
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การบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูล C2F แผนงานสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก ภายใต้กองทุนโครงการ 

“สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” 

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย 

พัฒนาและนวัตกรรม (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาบรรยายและ

แลกเปลี่ยนข้อมูล C2F แผนงานสนับสนุน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติระดับโลก ภายใต้กองทุนโครงการ 

“สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ให้แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร น�ากระเช้าผลไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิด อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายก

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม ของทุกปี

คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ร่วมอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง 
นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
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 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.วรงค์ศรี แสงบรรจง ประธานกรรมการ

โรงเรียนกวดวิชา Math Talent by Dr.Ying ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 44 จ�านวนเงิน 100,000 บาท 

ทุนดังกล่าวจะมอบให้กับนิสิตปริญญาตรีที่ผลการเรียนอยู่ในระดับดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อไป

คณบดี คณะครุศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารสถาบัน 3 ช้ัน 5 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ รองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้า “ตึกอาคารสถาบัน 3” แก่ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจวณิชย์) เนื่องในโอกาสครบรอบ 

33 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ โดยภาพสีน�้าดังกล่าว

เป็นผลงานของนายจิตติณัฐ มาดี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


