
ฉบับที่ 22/2561  วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  จัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุงาน 

ประจ�าปี 2561 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต และยังได้

รับเกียรติจาก (ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล) กล่าวอวยพรให้แก่คณาจารย์อีกด้วย 

งานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์เกษียณอายุงาน
ประจ�าปี 2561 
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 โดยในปีนี้มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์และ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เกษียณอายุทั้งหมด 10 ท่าน 

ได้แก่ 

    1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิติวงศ์ 

    2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 

    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ  

    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ชิดมงคล

    5. รองศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ มั่นใจตน  

    6. อาจารย์ ชาญวิทย์ อุปยโส 

    7. อาจารย์ เจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ์   

    8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภคนันท์ ใจงาม 

    9. อาจารย์ มลชุลี อนุรักษ์   

    10. อาจารย์ อรชา พันธุบรรยงก์ 
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 ภายในงานมกีารแสดง “วงครศุาสตร์วาทติ” โดยคณาจารย์คณะครศุาสตร์และโรงเรยีนสาธติจฬุาฯ การแสดง 

“ฟ้อนบายศรสีูข่วัญ” จากโรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม การขับร้องเพลง “ย้อนเวลา” จากโรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ 

ฝ่ายมัธยม การแสดงชุด “ฟ้อนอวยพร” จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์

และดนตรไีทย  จากนัน้ผู้เข้าร่วมงานรับมีการรับชมวดิทีศัน์ และมอบของทีร่ะลกึจากคณบด ีผู้แทนคณาจารย์เกษยีณ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) กล่าวให้ข้อคิด นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์

รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์) กล่าวต้อนรับเข้าสู่สมาคม คณาจารย์ใหม่ได้มอบพวงมาลัยแก่คณาจารย์เกษียณ ก่อนจบงาน

คณาจารย์ตามภาควชิาและคณาจารย์โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ได้มอบของท่ีระลกึและถ่ายรปูหมู่ร่วมกนั บรรยากาศ

ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากน้องสู่พี่ พิธีกรด�าเนินรายการโดย (อาจารย์ ดร. พันตรี ราเชน มีศรี 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิสรา รัตนากร) ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง
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 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการท�างาน 

ประจ�าปี 2561 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและ

มอบของทีร่ะลกึแด่เจ้าหน้าท่ีเกษียณอายกุารท�างาน ในปีนีมี้ผูเ้กษยีณ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวคงคารตัน์ กจิจานนท์, 

นายพจน สืบสาย และสุพจน์ เพชรนุ้ย การจัดงานครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นตั้งใจ มานะบาก

บั่นอุทิศตนเพื่อคณะครุศาสตร์ตลอดอายุการท�างานและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการยกย่องผู้อาวุโส 

ซึง่ท�าคณุประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์มาเป็นระยะเวลายาวนาน ภายในงานมีคณะผูบ้ริหาร, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

และนิสิตที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งยังมีการแสดงร�ากลองยาวสร้าง

ความสนกุสนามภายในงาน แต่ละหน่วยงานได้มอบของทีร่ะลึกแด่ผู้เกษียณ ถ่ายรปูหมู่ และร่วมรบัประทานอาหารเยน็

ร่วมกันท�าให้บรรยากาศเตม็ไปด้วยความอบอุ่นจากน้องสูพ่ี ่ พธิกีรด�าเนนิรายการโดย (นางสาวชณฐัศกิาญ แจ่มแจ้ง)  

ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

งานมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน
ประจ�าปี 2561 
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 เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

จดัแสดงดนตรเีท่ียงวัน คร้ังท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 “ดุรยิประเลง บรรเลงเพลง “โหมโรงมหาฤกษ์

ออกขยะแขยง” บรรเลงโดย วงป่ีพาทย์ผสมเคร่ืองสาย และเพลง “เชดิจนีออกแขกบรเทศ” บรรเลงโดย วงป่ีพาทย์

และวงเครือ่งสาย

ดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

“ดุริยประเลง บรรเลงเพลง “โหมโรงมหาฤกษ์ออกขยะแขยง”
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 เมื่อวันที่ 23 ก.ย 2561 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์อาคาร 1 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมกับ

คณะกรรมการศิษย์เก่าครุศิลป์ จัดงาน “Art/Ed Chula 50++” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้ง

สาขาวิชาฯ โดยมีการท�าบุญเลี้ยงพระ งานพบปะสังสรรค์ การระดมทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา

ของสาขาวชิา และการแสดงนทิรรศการแสดงประวติัของสาขาวชิาและผลงานของศษิย์เก่าทีมี่ส่วนสร้างสรรค์สงัคม

และวงการศึกษา โดยท่านคณบดี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ซึ่งนิทรรศจะจัดแสดง

ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ

Art/Ed Chula 50++ 
ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสาขาวิชาศิลปะศึกษา
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2560 

ณ ห้องพนูทรพัย์ นพวงศ์ ณ อยธุยา โดยม ีคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรเิดช สุชวีะ) เป็นประธานกล่าวแสดงความยนิดี 

ในปีการศกึษา 2560 มนีสิติส�าเรจ็การศกึษา 612 คน แบ่งเป็น ระดบัปรญิญาบัณฑิต จ�านวน 345 คน ระดบับัณฑติศกึษา 

จ�านวน 206 คน ระดับดุษฎีบัณฑิต จ�านวน 61 คน ในการนี้มีคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ กรรมการ

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ กรรมการชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2560 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และงานแผนจัดการการประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิชัย เสวกงาม) ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 

คณะกรรมการประกอบด้วย

การประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
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 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย  ประธานกรรมการ

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร   กรรมการ

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์  กรรมการ

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ

 โดยคณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผล วิเคราะห์รายงานการประเมิน

ตนเองจากหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทน

นิสิตทุกระดับ และบุคลากร ซึ่งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการได้ 4.85 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุม 605 

ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
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 เมือ่วนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้อง 702 ช้ัน 7 อาคารประชุมสุขอาชวอ�ารุง 

รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า) และ

ผูช่้วยคณบดี (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตนัตระรุง่โรจน์) 

ได้ให้การต้อนรบัผูอ้�านวยการบรหิาร (ผูช่้วยศาสตราจารย์

เบญจวรรณ อบุลศร)ี และคณะจากมลูนธิิการศึกษาไทย-

อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วม

โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกัน 

เพือ่เป็นครสูอนวชิาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในภูมิภาค โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ภายใต้ชื่อโครงการ 

2018 Fulbright English Teaching Assistantship 

(ETA) ซึ่งในปีนี้มีผู้รับทุนจ�านวน 15 คน เดินทางมารับ

การอบรมในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2018 Fulbright 
English Teaching Assistantship 
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 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องกมลพร 1-3 โรงแรมสุโกศล รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ 

สายฟ้า) ร่วมงานแถลงข่าว EDUCA 2018 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 และ

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ภายในงานแถลงข่าวมีการจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “โลก Disruptive กับ 

คุณค่าของครู” และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ด้วย งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

EDUCA 2018 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 

“โลก Disruptive กับ คุณค่าของครู”
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 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ.ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย รองคณบดี 

(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) ประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในสังกัดคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

คณะครุศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดกิจกรรมของชมรม แบบฟอร์ม การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

และนโยบายคณะครุศาสตร์ เรื่อง การบูรณาการกิจกรรมของชมรม

ประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในสังกัดคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต 

เรื่อง “การบูรณาการกิจกรรมของชมรม”
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 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดี (รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เปิดงานโครงการเสวนาวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” ในหัวข้อ: การศึกษาเพื่อพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปล่ียนแปลง ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ (นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชวีะ) อดตีนายกรัฐมนตรีไทย คนท่ี 27 (รองศาสตราจารย์ ดร.เมธนิ ีวงศ์วานชิ รัมภกาภรณ์) ประธานหลกัสูตร

การศึกษาเพื่อความเป็นผู้ประกอบการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์) อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

 การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ ผลการวิจัย

และนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม รวมทั้งเป็นการชี้น�าและเป็นที่พึ่งทางการศึกษาให้กับประเทศ

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

“สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” 
ในหัวข้อ: การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ในโลกของการเปลี่ยนแปลง
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 พิธีกรด�าเนินรายการโดย (ดร.พิมณพรรณ บุรพรัตน์) ผู้อ�านวยการโรงเรียนวณลักษณ์และกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็กคิดโซน และ (ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ) ผู้อ�านวยการไอเอเบิลอะเคเดมีและกรรมการผู้บริหาร 

บจ.ซี ทู ซัคเซส
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 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ�ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศกึษา 2561 โดยม ีคณบดี (รองศาสตรจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวเปิดการสมัมนา และมอบเกียรตบิตัรนิสติ

ปฏิบัติการสอนดีเด่น นิสิตผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น มีการสัมมนากลุ่มย่อยโดยแบ่งนิสิตเป็น 16 กลุ่มย่อย

ตามวิชาเอก อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ถอดบทเรียนชีวิตครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

“หลักคิด หลักปฏิบัติและอุดมการณ์ของความเป็นครู” โดยวิทยากร ทั้งหมด 11 ท่าน ได้แก่ 

สัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2561
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 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ตันตระเสนีย์  2. อาจารย์ยุวดี  นุชทรัพย์

 3. อาจารย์มัลลิกา  ยอดนารี    4. อาจารย์บ�ารุง  พาทยกุล

 5. อาจารย์อ�าไพพรรณ  น้อยหนูจตุรัส   6. อาจารย์ปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง

 7. รองศาสตราจารย์ลัดดา  ภู่เกียรติ   8. อาจารย์กุลนิษฐ์  เบญจวรรณ

 9. อาจารย์อรทัย  ปิยะพิเชษฐกุล   10. อาจารย์นเรศ  เหมนาไลย

 11. อาจารย์พงษ์เกษียร  บัวสุวรรณ 

 ในการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิตกับวิทยากรซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น 

และมีผู้แทนนิสิตของแต่ละสาขาวิชาได้สรุปและอภิปรายผลร่วมกัน จากนั้นมีผู้แทนนิสิตมอบพวงมาลัยแด่วิทยากร

เพื่อเป็นการขอบคุณ และผู้แทนนิสิตกล่าวขอบคุณครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ปิดการสัมมนา 

โดย ผู้อ�านวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ) ด�าเนินรายการ

โดย อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
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 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องอ�าไพ สุจริตกุล 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร

เพ่ือเสริมศักยภาพและสร้างความสุขในการท�างาน 

เรือ่ง “ฝึกจติพชิิตกายและใจ สร้างความสุขสดใสแบบองค์

รวม” โดยม ีคณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชวีะ) 

กล่าวเปิดงาน การสัมมนาดังกล่าวได้รบัเกยีรตจิากท่าน

วิทยากร (พระอาจารย์ธวัชชัย ธัม์มทีโป) (พระอาจารย์

สุพจน์ สทธาธิโก) และ (แพทย์หญิง ทันตแพทย์หญิง 

อัญชญา แย้มสุคนธ์) ที่กรุณามาถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ

เรือ่ง “ฝึกจิตพิชิตกายและใจ สร้างความสุขสดใส

แบบองค์รวม” ในการสมัมนาบุคลากรคณะครศุาสตร์ 

เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความสุขในการท�างาน 

สัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความสุขในการท�างาน 
เรื่อง “ฝึกจิตพิชิตกายและใจ สร้างความสุขสดใสแบบองค์รวม” 
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โดยน�าหลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาด้านการฝึกจติให้ตัง้ม่ัน มีปัญญาเหน็ตามความเป็นจรงิ ช่วยสร้าง

เสรมิสขุภาพจติให้สมบรูณ์ มาบรูณาการร่วมกบัความรูท้างวทิยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่เพ่ือดแูลร่างกายให้สขุภาพ

พลานามยัแขง็แรงสมบรูณ์ เป็นความสมบรูณ์พร้อมทัง้กายและใจทีย่่อมจะน�ามาซึง่ความสุขในการด�าเนนิชวิีตและการ

ท�างานเป็นการเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานร่วมกนัของคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ภายใต้บรรยากาศการท�างานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) ในการบรรยายมีการฝึกปฏิบัติ

เพื่อฝึกจิต ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก พิธีกรด�าเนินรายการโดย 

(นางสาวชณัฐศิกาญ แจ่มแจ้ง)
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 เมือ่วนัที ่3 ตุลาคม 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สชุวีะ) น�าคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

คณะครุศาสตร์ ร่วมเปิดโครงการ “สุขใจเมื่อได้แบ่งปัน” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะครุศาสตร์จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

ผูด้้อยโอกาส โดยร่วมกนับริจาคส่ิงของท่ีไม่ได้ใช้แล้วแต่อยูใ่นสภาพทีส่ามารถใช้งานได้ มาจัดจ�าหน่ายเพือ่น�ารายได้ไป

สร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทางคณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ

ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย และอุดหนุนสินค้าได้ที่ห้องสุขใจ ชั้น 1 อาคารพระ

มิ่งขวัญการศึกษาไทย เยื้องห้องชมรมอาจารย์ เวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันท�าการ

โครงการ
 “สุขใจเมื่อได้แบ่งปัน”
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจุลจักรพงษ์ 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบภาพวาด

สีน�้าแก่ คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ทิลดิสร์ 

รุง่เรอืงกจิไกร) และคณะผูบ้รหิาร เนือ่งในโอกาสครบรอบ 48 ปี 

วนัคล้ายวนัสถาปนาสภาคณาจารย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จากนั้นเวลา 09.00 น. ณ อาคารสถาบัน 2 คณบดีได้มอบ

ภาพสีน�้าแก่ (ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช) คณบดี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เนื่องในโอกาสครบรอบ 

11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

โดยภาพสีน�้าดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร 

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรี

และนาฏศิลป์ศึกษา

คณบดีมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ
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 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบภาพวาดสีน�้าแก่ 

คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ศาสตราจารย์ สุวบุญ จิรชาญชัย) เนื่องในโอกาสครบรอบวัน 30 ปี 

แห่งการสถาปนาสถาบันวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพสีน�้าดังกล่าว

เป็นผลงานของนายสยาม ฉิมบ้านไร่นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


