
ฉบับที่ 14/2561  วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวชิาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” คร้ังที ่5  

หวัข้อ “สะบดัลายเส้น เล่นดนตรี เพ่ิมคุณภาพชวีไีด้อย่างไร” มวัีตถปุระสงค์ เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การแลกเปลีย่น

แนวคิดและประสบการณ์ โดยจุดประกายให้แก่ผู้ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับ คนที่เรียนมาทางสายศิลป์ หรือ สายดนตรี 

เขามีวถิใีนการเลอืกศึกษา เลือกเรียน เลือกท�าส่ิงท่ีเขารกัได้อย่างไร  การทีจ่บครมูา จ�าเป็นต้องเป็น “คร”ู ในห้องเรียน

เท่านัน้หรือไม่ ครสูายอาชพี ครูภาคสนามจริงคืออะไร โดยได้รบัเกียรตจิาก คณุ ชชัวาล ปกุหตุ Brand Director  จบการศกึษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ  รองคณบดีและอาจารย์

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  คุณ เจษฎา สุขทรามร (โอ๋ Sepia) EDU32 Musical Director & TV 

Producer  ด�าเนินรายการโดย ดร. พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU30  และ ดร. พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33

การเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ครั้งที่ 5
หัวข้อ “สะบัดลายเส้น เล่นดนตรี เพิ่มคุณภาพชีวีได้อย่างไร” 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านจิตสาธารณะและการจดัการสิง่ของเหลือใช้
ส�าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์” ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 ฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจิตสาธารณะ

และการจัดการสิ่งของเหลือใช้ส�าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการและสาย

วิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินการด้านจิตสาธารณะ และการจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์จาก

มูลนิธิฉือจี้ โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้  คือ สถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย  โรงพยาบาลฉือจี้ไทเป ศูนย์รีไซ

เคิ้ลขยะ บริษัท Da Ai Techonlogy ศาลาจิ้งซือ (พิพิธภัณธ์ฉือจี้) มหาวิทยาลัยฉือจี้ สถานธรรมสมนารามจิ้งซือ 

และอนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซ็น  ในการนี้ คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) รองคณบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชิโนกุล)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดิลก  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 

(นางรตัตกิร เอกษมานนท์) และผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์  รตันอกัษรศลิป์) ร่วมเดนิทางในครัง้นีด้้วย
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 ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา ระหว่างวันที่ 22-24 และ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ สถาน

ปฏิบัติธรรม ต้นบุญธรรมสถาน ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนิสิตเข้าร่วมจ�านวน 200 คน โดยมี ผู้อ�านวยการ

ศูนย์พัฒนานิสิต (อาจารย์ ดร.อุไรวาส ธ�ารงอรรถ) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อภิชาติ  พลประเสริฐ) และคณะกรรมการศูนย์พัฒนานิสิตมาร่วมดูแลการจัดกิจรรมในครั้งนี้

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา 
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ผูบ้ริหารมอบภาพผลงานของนสิติคณะครุศาสตร์
เพือ่แสดงความยนิด ีในโอกาสวนัครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพ

วาดสีน�้าแก่รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักวิทยทรัพยากร (รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม) เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาส�านักงานวิทยทรัพยากร โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร 

เอกจริยกร นิสิตช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
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 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล) เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นเวลา 08.45 น. ท่านคณบดีคณะ มอบภาพวาดสีน�้าแก่ 

(อาจารย์สวัสดิ์ จงกล)และคณะผู ้บริหารหอประวัติจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปีของการเปิดใช้ตึก

จักรพงษ์ และครบรอบ 30 ปี แห่งการจัดตั้งหอประวัติจุฬาลงกรณ์ จากนั้นเวลา 09.00 น.ท่านคณบดี 

มอบภาพวาดสีน�้าแก่กรรมการผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ (รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ผู้ช่วยคณบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ และ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช) มอบภาพวาดสนี�า้แก่คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ป่ินรชัฎ์ กาญจนษัฐิติ) 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 85 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา


