
ฉบับที่ 12/2562  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม

ประชุมคณบดคีณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กลุ่ม 16 สถาบัน) ครั้งที่ 2/2562 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิรเิดช สชีุวะ) และคณะผู้ปฏิบตังิานและผู้สนบัสนนุโครงการตามพระราชด�าร ิฯ เข้าเฝ้า ฯ และพระราชทานเลีย้ง

อาหารกลางวนั ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติรลดา โครงการในพระราชด�าร ิฯ 

ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ 28 และโครงการค่ายแนะแนวและเตรียมความพร้อม เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานวโรกาสให้ คณบดี คณะผู้ปฏิบัติงาน

และผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชด�าริฯ
เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
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 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมงานสัมมนาคณะกรรมการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ 

ชดุท่ี 24 (2562 - 2564) ในวันเสาร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมภุเขางาม จังหวัดนครนายก 

ซึ่งจัดโดยสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการประชุมกลุ่มกรรมการแต่ละฝ่าย อาทิ กิจกรรม

นสิติเก่าสมัพนัธ์ กจิกรรมพิเศษ กิจกรรมหารายได้ กจิกรรมวชิาการ / งานประชาสมัพนัธ์ / งานปฏคิม / ทะเบยีน / 

พิธีการ ได้มีการระดมความคิดและร่วมกันอภิปรายผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนของสมาคมครุศาสตร์

สัมมนาคณะกรรมการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
ชุดที่ 24 (2562 - 2564) 
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ประชาคมคณะครศุาสตร์ขอแสดงความยนิดีกบั
คณาจารย์คณะครุศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัลการการเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม
ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส

 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมในงาน 47th International Exhibition of 

Inventions Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส จ�านวน 5 ผลงาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 

พ.ศ. 2562
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 ทั้งนี้ผลงานทั้ง 5 ผลงาน ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ Special Prize 1 รางวัลจากประเทศจีน โดย

มีรายละเอียดดังนี้

	 เหรียญเงิน

1. Smart GamI & Smart Sensors : Mobile laboratory for 21st century learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

2. My Money Blueprint: Kids Saving Box & Saving Application

ผู้ประดิษฐ์ : ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ และ รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

	 เหรียญทองแดง

3. iChat Smart : Gamification wearable tracking tool for digital learners

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

4. iJourney CU Smart Tool Kit

ผู้ประดิษฐ์ : รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และรศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

5. Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education 

ผูป้ระดิษฐ์ : รศ.ดร.เนาวนติย์ สงคราม ผศ.ดร.อนิทริา พรมพนัธ์ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณุรตัตกิร เอกษมานนท์ 

และ ว่าที่ร้อยตรี ชัชริทร์ เลิศยศบดินดร์

    นอกจากน้ีผลงาน Khon-bot: INNOVATION for STEAM Education ยังได้รับรางวัล Special Priz จากประเทศจีนด้วย
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โครงการคุรุปัญญา: การประชุมวิชาการด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรีบัณฑิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
Education Undergraduate Symposium to Enhance the 
Research Excellence (EUS)

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา 

(ฝ่ายวิชาการ) คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการคุรุปัญญา: การประชุมวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี

บัณฑิตเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย Education Undergraduate Symposium to Enhance the 

Research Excellence (EUS) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท�าวิจัยในชั้นเรียน 

เพิ่มศักยภาพในการน�าเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน คณาจารย์ 

และผู้สนใจ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถา เรื่อง 

“การวิจัยกับความเป็นครูมืออาชีพ”	 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครู...ผู้เขียน

อนาคตให้ประเทศ”	 โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ จากนั้นเป็นการน�าเสนอผลงานวิชาการ อาทิ 
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• การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร 

• การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สุมาลี ชีโนกุล 

• การจัดการเรียนรู้สักคมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล 

• การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สลา สามิภักดิ์ 

• การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1-2 โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่ม

• การจัดการเรียนรู้เพื่อสังคมทั้งมวล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

• การจัดการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์

 งานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นิสิต

นักศึกษาครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และควรค่าแก่การเข้าสู่ปีที่ 10 ของโปรแกรมเกียรตินิยมของคณะครุศาสตร์
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 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) พร้อมด้วยอดีตคณาจารย์ 

คณาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ร่วมงาน “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยนิเทศฯ สัมพันธ์ 

2562” เพื่อให้นิสิตบัณฑิตศึกษา รดน�้าขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ จัดโดย นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศ

การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา

“สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยนิเทศฯ สัมพันธ์ 2562”
สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้น�าทางการศึกษา
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 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ส่งเสริมการ

สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ จัดงาน 

“36 ปี คืนสู่เหย้าชาวเด็กวัด: จากจิตศรัทธา ครูอาสาครุจุฬาฯ – วัดไทย โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม

ไทยในต่างประเทศ โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน พระกิตติโสภณวิเทศ กล่าว

สัมโมทนียกถา และถวายผ้าป่ามหากุศล ในโอกาสครบ 36 ปี โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่าง

ประเทศ มอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์ แก่โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ และ

มอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ ครูอาสาสมัคร รุ่นที่ 35 และครูประจ�าการ ปี พ.ศ.2560 นอกจากนี้ยัง

ได้ชมการแสดงครูอาสาพิพิธ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการแสดงโดยคณะครูอาสา ที่มีเนื้อหาถึงความเป็นไทยด้วย

“36 ปี คนืสูเ่หย้าชาวเด็กวัด: จากจติศรัทธา ครูอาสาครจุุฬาฯ – วดัไทย 
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
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 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย	“ธมฺมา	กาเล	:	ธรรมตามกาล” โดยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผลผลิตจาก
ทุนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปิน: นายขจรศักดิ์ รุ่งสุริยัน, นายเฉลิมพล บุญยัง และนายณัฐพล ศรีใจ
 นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์
จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย
“ธมฺมา กาเล : ธรรมตามกาล”
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 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณบดี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการประกวด
หนังสั้น (Short Film) ประจ�าปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างคน” ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา7 แห่ง (1) มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5) มหาวิทยาลัยนเรศวร 6) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ 7) มหาวิทยาลัยทักษิณ) กับเลขาธิการคุรุสภา
 สืบเนื่องจากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด�าเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ประเภทหนังสั้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นครู ประจ�าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนกัให้แก่ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา และผูเ้ตรียมเข้าสูวิ่ชาชีพ
ทางการศึกษา (นิสิต นักศึกษาครู) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณผ่านหนังสั้น รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ

การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจ�าปี 2562 

หัวข้อ “ครูสร้างคน”
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 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศสถาน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์คณะกรรมการกิจการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานนิทรรศการฝ่ายพัฒนาสังคม

และบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน นิทรรศการดังกล่าวจัด

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านตามุยและกระบวนการท�าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนตลอดช่วง

ปีที่ผ่านมา นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศสถาน คณะครุศาสตร์ ใน

การน้ีมีศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ รองคณบดี (อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และอาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

นิทรรศการฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน์คณะกรรมการกิจการนิสิตปริญญาบัณฑิต



15



16

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับส�านักวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดนิทรรศการ Art&3Rs ภายใต้โครงการ “รูปแบบการ

สอนศิลปะของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตตามแนวคิดการบูรณาการการจัดการของเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์” 

โดยมผีูอ้�านวยการส�านกังานวทิยทรพัยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) กล่าวต้อนรบั คณบด ี(รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้

ความคดิสร้างสรรค์ในการเขียนแผนการสอน สร้างสือ่การสอน รวมถงึทดลองสอนและจดัการเรยีรูผ่้านกจิกรรมศลิปะ  

 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตสามารถถน�าความรู ้ไปต่อยอดและพัฒนางานด้านศิลปะจากวัสดุเหลือ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก 

ในการส่งบตุรหลานก�าลังพลท่ีก�าลังศึกษาอยูร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา เข้ารบัการเรยีนรูใ้นหวัข้อดังกล่าว 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความรู้แก่นิสิตจนสามารถถ่ายทอด

ต่อยอดการจัดการของเหลือใช้ได้

นิทรรศการ Art&3Rs 
ภายใต้โครงการ “รูปแบบการสอนศิลปะของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ตามแนวคิดการบูรณาการการจัดการของเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์”



17



18

 เมือ่วนัพธุที ่ 24 เมษายน 2562 สาขาวชิาศิลปศกึษา ได้จัดการสอบน�าเสนอโครงการการศึกษาศลิปะภายใต้

การนิเทศ ขึ้น ณ โถงชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยผลงานที่นิสิตน�าเสนอเป็น

ผลผลิตจากการใช้กระบวนการวิจัยศึกษาและพัฒนางานสร้างสรรค์ ทางศิลปะ และงานออกแบบ ที่ด�าเนินการ

ในปีการศกึษาที ่4 โดยมอีาจารย์สาขาวชิาศิลปศึกษาเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ การสอบน�าเสนอผลงานในครัง้นี้

มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปศึกษา จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ อ.ดร.ณัฐธิดา ธีรนาทสิน และ อ.สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ ร่วมประเมินผลงานและให้

ข้อเสนอแนะแก่นสิิต ผลงานจากโครงการการศึกษาศิลปะภายใต้การนเิทศ ประจ�าปีการศึกษา 2561 ก�าลงัจดัแสดง

อยู่ในนิทรรศการ “You are what you art” ณ ลานชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาฯ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. 

โดยนทิรรศการนีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุการจดัจากโครงการเปิดการเรยีนรูสู่้โลกกว้าง โดย งานบรกิารวิชาการและหลกัสตูร 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “You are what you art”
โครงการการศึกษาศิลปะภายใต ้การนิเทศ
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คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพเขียนสีน�้า “กังหันลม”	

แก่ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี) เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี

แห่งการสถาปนา โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนางสาวชุติมา อัศวเลิศพลากร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา 
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 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพเขียนสีน�้า “อาคาร

คณะสัตวแพทยศาสตร์” แก่รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 

ดร.วรพันธุ์ ณ สงขลา) เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปีแห่งการสถาปนาคณะ โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงาน

ของนางสาวชุติมา อัศวเลิศพลากร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบจวบเหมาะ จุฬาฯคณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพเขียนสีน�้า “อาคารวิศิษฐ์	ประจวบจวบเหมาะ” แก่ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยสังคม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสถาบัน โดยภาพ

เขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ศึกษา


