
ฉบับที่ 16/2562  วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

 เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2562 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวเปิดโครงการเสวนาวิชาการ 

“สีเพลิง สร้าง สุข” ปี 2 เรื่อง “การศึกษากับธุรกิจเพื่อสังคม : การสร้างโอกาสแก่คนพิการ” โดยได้รับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี (อดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สมศรี ตรีทิเพนทร์ (อาจารย์ประจ�าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม) และ นางสาวกาญจนา ผิวงาม (ศูนย์การศึกษา

พิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ร่วมเป็นวิทยากร ด�าเนินการเสวนาโดย: ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ EDU 30 และ

ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33 จัดโดย กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

สีเพลิง สร้าง สุข ปี 2
เรื่อง “การศึกษากับธุรกิจเพื่อสังคม : การสร้างโอกาสแก่คนพิการ”
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 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล 

อนันตวรสกุล น�า Professor Swee-Hin Toh ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัย Alberta ประเทศ Canada ซึ่ง

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานองค์กร World Council for Curriculum & Instruction (WCCI) เข้าพบคณบดี 

(รศ.ดร. ศริเิดช สชุวีะ) และรองคณบด ี(รศ.ดร. สมุาลี ชโินกลุ) ในโอกาสทีไ่ด้รบัเชญิเป็นวทิยากรในการประชมุเชิงปฏิบติั

การหัวข้อ Creating A Culture of Peace in English Classrooms ให้กับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 

รายวิชา 2725364 การวิเคราะห์หลักสูตรและภาษาอังกฤษ และนิสิตเก่า จ�านวน 36 คน ระหว่างวันที่ 16-17 

พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ส�านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ 

คณบดี  รองคณบดี และคณาจารยภ์าควิชาหลักสูตร และการสอน
ให้การต้อนรับ Professor Swee-Hin Toh ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
มหาวิทยาลัย Alberta ประเทศ Canada และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานองค์กร 
World Council for Curriculum & Instruction (WCCI) 
ในโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Creating A Culture of 
Peace in English Classrooms” ให้กับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 
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 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะ

ครุศาสตร์ องค์กร WCCI และศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข 

ตันตระรุ่งโรจน์) และอาจารย์ ดร.เส้า ลี่หมิน อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ให้การต้อนรับ Assistant Professor Hui Kuei (Alice) Hsieh, Ph.D., General 

Competence Center Director of International Collaboration Affairs Section, National Penghu 

University of Science and Technology, Taiwan ในโอกาสที่มาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ว่ามีความประสงค์จะปรึกษาหารือกับคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือใน

การท�าวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

คณบดี  หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ให้การต้อนรับ Assistant Professor Hui Kuei (Alice) Hsieh,

Ph.D., General Competence Center Director of International Collaboration Affairs 

Section, National Penghu University of Science and Technology, Taiwan
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 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์

สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้สาขาวิชาได้คัดเลือกผลงาน

จากวชิา “การศกึษาศลิปะภายใต้การนิเทศ” (Supervised Study in Art) ของนิสติชัน้ปีท่ี 4 ประจ�าปีการศกึษา 

2561 จ�านวน 3 ช้ินร่วมจดัแสดงด้วย โดยนสิติเจ้าของผลงานได้แก่ นางสาวไปรมากร  มีชืน่, นายพงศกร กสานตกิลุ 

และนายสชุาต ิอิม่ส�าราญ นทิรรศการนีจั้ดแสดงงานศลิปกรรมของนสิติ นกัศึกษาระดับอดุมศกึษา จากมหาวิทยาลยั

ทั้งสิ้น 42 แห่ง ทั่วประเทศไทย รวมผลงานทั้งสิ้นกว่า 150 ชิ้น โดยจะแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ถนนราชด�าเนิน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (หอศิลป์ปิดท�าการวันพุธ)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2562 
การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art)
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การใช้งานโปรแกรมน�าเสนอ Power Point 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร 

 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุ ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมน�าเสนอ Power Point เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร” โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประกอบ กรณีกิจ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสามารถในการสืบค้นภาพที่ใช้ในงาน

น�าเสนอทีถ่กูลขิสทิธิ ์ และเข้าใจเก่ียวกบัสัญญาอนญุาตครีเอทฟีคอมมอนส์ทีถู่กต้องในการน�าเสนอและออกแบบงาน

ให้มีความน่าสนใจ 
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้า 

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” แก่ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ) 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายอมรพงศ์ สายเสน นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

รองคณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพเขียนสีน�้า 

“ส�านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ” แก่ ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยทรัพยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม) 

และรองผู้อ�านวยการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช) เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี แห่งวันคล้ายวัน

สถาปนาส�านักงานวิทยทรัพยากร โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายภูธเนตร ศรีโยธา นิสิตชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
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 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพเขียนสีน�้า 

“อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 2” แก่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เดชวรสินสกุล) เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 106 ปี แห่งวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาพเขียนสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของ

นายสยาม ฉิมบ้านไร่ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


