
ฉบับที่ 4/2562  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 110 ปีชาตกาล ของศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ในปี พ.ศ. 2563 

ที่จะถึงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม ที่ประชุมคณะท�างานเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้ง

คณะครุศาสตร์ โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธาน และผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ 

รัตนอักษรศิลป์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานดังกล่าวและด�าเนินงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 

เป็นต้นมา และที่ผ่านมาคณะท�างานดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดนิทรรศการภาพวาด

เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ไปแล้วนั้น ได้มีมติเห็นชอบให้คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม

เพื่อเชิดชูเกียรติคุณศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะมีการจัดตั้งกองทุน

ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อสนับสนุนการศึกษา และทุนการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยด้าน

การศึกษา สตรี การพัฒนาสังคม และภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก ๆ 3 – 6 เดือน เพื่อ

วางแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับกิจกรรมต่อไปที่จะด�าเนินการ คือ การประมูลภาพวาดจากนิทรรศการเกี่ยวกับ

ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ และการจัดท�าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ เพื่อน�ารายได้

สมทบกองทุนศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ต่อไป

 อนึ่ง ส�าหรับเป้าหมายการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง

พูนทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมตามปณิธานของท่าน ตลอดจนตั้งใจที่จะเสนอชื่อท่านเป็นบุคคลส�าคัญของ

โลกด้านการศึกษา ในปี พ.ศ. 2603 เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล
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 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 818 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ อดีตคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา 

ชินวรรโณ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ประธานสาขาวิชา

สุขศึกษาและพลศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ กรรมการสภาสถาบัน

การพลศึกษา เข้าศึกษาดูงานที่คณะครุศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและ

บุคลากรทางด้านพลศึกษา และขอบข่ายภารกิจที่เกี่ยวข้อง

กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา 
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 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องชมรมบุคลากร คณะครุศาสตร์  เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตปทุมวัน 

เข้าด�าเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ภายในโรงอาหารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริการและ

จ�าหน่ายอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังได้ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารอีกด้วย 

โดยมี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ (นางกัญญา อุ่นไทยแท้) และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ

เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตปทุมวัน 
เข้าด�าเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ภายในโรงอาหารคณะครุศาสตร์ 
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 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพระมิ่งขวัญการศึกษา 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์จัดโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีรองคณบดี 

(อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน) เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการส�าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ 

“เพิม่ศกัยภาพในตวัคณุด้วยการคดิเชิงนวัตกรรม” โครงการดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นสิิตระดบับัณฑิตศกึษา 

นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต รวมทั้งศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน

โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “เพิ่มศักยภาพในตัวคุณด้วยการคิดเชิงนวัตกรรม”
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 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึก 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง 

นายกสมาคมครศุาสตร์สัมพันธ์ ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดเทศกาลขนมและของขวญัครัง้ที ่29 “ARTED GIFT DOT” 

เวลา 16.45 น. ในโอกาสนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพ และร่วมชมนิทรรศการศิลปะ 

กิจกรรม workshop ภาพพิมพ์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้าที่สร้างสรรค์โดยนิสิตนักศึกษา 

และอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกซื้ออีกมากมาย

 เทศกาลขนมและของขวัญครั้งที่ 29 “ARTED GIFT DOT” จัดระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่

เวลา 16.00-21.00 น. โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะมีการจ�าหน่ายสินค้าโดยนิสิตนักศึกษา workshop ภาพพิมพ์ 

การเดินแบบแฟชั่นโชว์โดยนิสิตและศิษย์เก่า และการแสดงจากวงดนตรีต่าง ๆ

เทศกาลขนมและของขวัญครั้งที่ 29 “ARTED GIFT DOT” 
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 นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัล “Outstanding Award” จาก Citizen Innovation, ประเทศ

สิงคโปร์ และรางวัล 1 เหรียญเงิน จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 

น.ส.ณหทัย อริยวัฒน์วงศ์ นิสิตปี 5 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ได้รับรางวัล  “Outstanding Award” จาก Citizen Innovation, ประเทศสิงคโปร์ และรางวัลเหรียญเงิน จากการ

ประกวด ”รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในกลุ่ม “สร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต” ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 โดยมีพิธีมอบรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2562  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัล “Outstanding Award”

จาก Citizen Innovation, ประเทศสิงคโปร์ 
และรางวัล 1 เหรียญเงิน จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th


