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 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีแถลงข่าว

โครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ“Prominent Women in the ASEAN Community” A Celebration of 

the 110th birth Anniversary of Thanphuying Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya โดย คณบดีคณะ

ครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) และรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์) ซึ่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ–ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรซอนต้าประเทศไทย จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเพื่อร่วมเชิดชูเกียรติ

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

“Prominent Women in the ASEAN Community”
A Celebration of the 110th birth Anniversary of Thanphuying Poonsapaya Navawongs Na Ayudhaya
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ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะที่เป็นสตรีที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการศึกษา

ให้เป็นที่รู้จักและยกย่องในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN ) โดยจะน�ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการขอรับการยกย่องเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลกจากยูเนสโก หลังจากการแถลงข่าวท่านคณบดีได้รับมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติจาก 3 

หน่วยงานได้แก่ มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ–ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ มูลนิธิกตเวทิน

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรซอนต้าประเทศไทย ซึ่งโครงการประชุมวิชาการนานาชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 13 

กรกฎาคม 2561
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แถลงข่าวโครงการ “ครุศาสตร์สุจริต” 
โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เครือข่ายสุจริตไทย

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.กิตติคุณ ดร.อ�าไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์จัดงาน

แถลงข่าวเปิดโครงการ “ครุศาสตร์สุจริต” สุจริตไทย โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) คณบดี 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คุณกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสุจริตไทย และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ 

เลขาธิการเครือข่ายสุจริตไทย ได้ร่วมแถลงข่าวด้วย โดยกิจกรรมแรกที่โครงการจัด คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “ความสุจริต” โดยจะจัดอบรมให้กับบุคคลากรของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 

กรกฎาคม 2561 นี้
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 เมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2561 คณบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.ศริเิดช สชุวีะ) กล่าวต้อนรับผูเ้ข้าร่วมการเสวนา

ทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” เรื่อง “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น อาจารย์วรนันท์ 

ประเสริฐเมธ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษามูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 

ประธานสาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา คณะครศุาสตร์ จฬุา ฯ เป็นวทิยากร ด�าเนนิรายการโดย ดร. พมิลพรรณ บรุพรัตน์ 

EDU30 และ ดร. พธูสิรี รัตนกาฬ EDU 33

การเสวนาทางวิชาการ  “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา” 

เรื่อง “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย”
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 อดีตคณบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) มอบเงินจ�านวน 

50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่รักษาการแทนรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) 

พร้อมด้วยผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิสรา รัตนากร) และหัวหน้า

กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต (นายพจน สืบสาย) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยเงินดังกล่าวจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษา

ส�าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 จ�านวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
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  และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สุนทราณู บริจาคเงิน 15,000 บาท เพื่อเป็น

ทุนการศึกษา จ�านวน 1 ทุน โดยใช้ชื่อทุน “นายแพทย์ดุสิต-ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล สุนทราณู” และ 

บรจิาคเงนิ 9,000 บาท สมทบดอกเบีย้ทุน “เทียม-ทองอยู่ กาญจนจาร”ี ทีมี่อยู ่6,000 บาท รวมเป็น 15,000 บาท 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาอีก 1 ทุน และนางสาวจรูญ เขียวดอกน้อย บริจาคเงินเพื่อสมทบเงินต้นทุน “สายหยุด เขียว

ดอกน้อย” จ�านวน 10,000 บาท และสมทบดอกเบี้ยทุน 600 บาท รวมเป็น 10,600 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ โดยมีอดีตรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) รับมอบทุนการ

ศึกษาดังกล่าว
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) มอบ

ภาพเขียนสีน�้า “อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน” แก่ รองผู้อ�านวยการศูนย์กีฬาฯ (อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์) 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงาน

ของนางสาววโรชา แซ่โง้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 

ผู้บริหารมอบภาพผลงานของนิสิตคณะครุศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ



9

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. รองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) 

มอบภาพเขียนสีน�้า แก่ คณบดีคณะจิตวิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ ีสุทธิวรรณ) เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนาคณะจิตวิทยา โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายมณฑล แซ่ตั้ง นิสิตชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จากนั้นเวลา 08.50 น. รองคณบดีมอบภาพวาดสีน�้า 

แก่ คณบดคีณะนเิทศศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาต สถาปิตานนท์) เนือ่งในโอกาสครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนา

คณะนิเทศศาสตร์ โดยภาพดังกล่าวเป็นผลงานของนายนภัทร เอกจริยกร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 


