
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
 
 
 
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยกีารศกึษา (อาจารยววิัฒนชยั  
สุขทัพภ)  ในฐานะประธานโครงการจัดนิทรรศการและจัดทําวีดิทัศน
หนึ่งในโครงการยอยของงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ปคณะครุศาสตร  
รวมเฉลิมฉลอง ๙๐ ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และ ๑๑๕ ป
การฝกหัดครูไทย  เปดเผยวา  โครงการจัดนิทรรศการและจัดทาํ
วีดิทัศน เปนโครงการเพื่อแสดงถึงวิวฒันาการของการฝกหัดครูไทย 
จนกอกาํเนิดเปนทีม่าของคณะครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
ใหเห็นประจกัษถึงความกาวหนาในศักยภาพของคณะครุศาสตร 
อันเปนสวนรวม ซ่ึงมสีวนในการกาํหนดทิศทางการศึกษาของ
ประเทศไมวาในดานการสรางบุคลากรทางการศึกษา ดานการศึกษาคนควาวิจยั วทิยาการดาน
การศึกษา  มุงหมายใหประชาคมของชาติมีคุณภาพและคุณธรรมสามารถพฒันาชาติบานเมือง
ไปไดทุก ๆ ทาง   โดยรปูแบบในสวนของนิทรรศการจะแสดงประวัติและผลงานของคณาจารย 
ศิษยเกาเกียรติยศ รวมถงึผลงานในทกุดาน ทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  ในลักษณะ Life 
Exhibition  และสามารถเคลื่อนยายได   สําหรับในสวนของวดิีทัศนจะมีเนื้อหาประวัติ  ความ
เปนมาและปณิธาน ภารกจิ ของคณะ ฯ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทศัน  ดวย  ทั้งนีข้อมูล
ในการจัดทํานิทรรศการและวีดิทศันกาํลังอยูในชวงการรวบรวมขอมูล 
 หากทานใดมีขอมูลอันเปนประโยชนและเหมาะสมที่จะใชในงานหาทศวรรษคณะครุศาสตร 
สามารถเสนอขอมูลไดที่  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยกีารศึกษา  โทร. ๐๒-๒๑๘–๒๕๓๙ ถึง ๔๐  
 
 
 
 
  

โครงการจัดนิทรรศการและจัดทําวีดิทัศนเผยแพรวิวัฒนาการ 
ในรอบหาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ 

ฉบับที่  ๑๕   ประจําสัปดาหที่  ๓   เดือนเมษายน  ๒๕๕๐ 
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‡   ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรพัย นพวงศ ฯ   ไดรับเลือกเปนผูสูงอายตัุวอยาง 
  
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีแด  ศาสตราจารย  
ทานผูหญิงพนูทรัพย   นพวงศ ณ  อยุธยา  ไดรบัการประกาศ
เกียรติคุณยกยองใหเปนผูสูงอายุตัวอยางประจําป  ๒๕๔๙  ของ
สมาคมคลงัปญญาอาวโุสแหงประเทศไทย    โดยพิจารณาจาก
ผูสูงอายุที่ไดทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ   
 ทั้งนี้ สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย  จะจัด
พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณดังกลาวในวนัเสารที่ ๒๘ เมษายน  
๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุมจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม (ชั้น ๕)   กระทรวงแรงงาน   โดย ฯพณฯ พลเอก
พิจิตร  กุลละวณิชย องคมนตรี เปนผูมอบ 
 
 
‡   คณาจารยไดรับแตงต้ังเปนศาสตราภิชาน 
 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ไดแตงต้ังให
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  
วิรัชชยั  และ รองศาสตราจารย ดร.
ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา  เปน
ศาสตราภิชาน กองทนุคณะครุศาสตร 
ระยะเวลา ๑ ป  ต้ังแตวันที่ ๑  
มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๑   

 
 
 
 
 
 

คนดีคนเกง 
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‡   ศึกษาดูงานการศกึษาและวัฒนธรรมสําหรับผูบริหาร ครัง้ที่ ๒ 
 คณะครุศาสตร    จัดโครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาและวฒันธรรมสําหรับผูบริหาร  
คณะครุศาสตร   ครั้งที่   ๒  ณ ประเทศสาธารณรัฐตุรก ี ระหวางวันที ่๑ – ๗   เมษายน ๒๕๕๐   
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารคณะครศุาสตร มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกบัการศึกษา  
ศิลปวัฒนธรรม และภูมศิาสตรในประเทศสาธารณรัฐตุรกี    ผูเขารวมโครงการประกอบดวย 
คณะกรรมการประจาํคณะครุศาสตร   และผูชวยคณบดี/รองผูอํานวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
ฝายประถมและฝายมธัยม จํานวน ๔๐   คน   
 การศึกษาดูงานครั้งนี้  ไดแบงกลุมดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมออกเปน ๖ กลุม 
เพื่อศึกษาดูงานสถาบันตาง ๆ  ดังนี้ กลุมหนึ่ง IZMIR   OZEL   CAMLARALTI  LISESI    กลุมสอง IZMIR   
EKONOMI   UNIVERSITESI     กลุมสาม   GALATASARAY   LISESI   กลุมส่ี   GALATASARAY   UNIVERSITY        

กลุมหา   ISTANBUL   UNIVERSITY     และกลุมหก   ศิลปวัฒนธรรม   โดยผูศึกษาดูงานไดขอมูลอันเปน
ประโยชนในดานการเรียน   การสอน   และการบริหาร    เกิดความเขาใจ   ซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาการบริหารคณะครุศาสตรในพันธกิจทุกดาน คือดานการจัดการศึกษา  การวิจัย  
การบริการและการทํานุศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งเสริมสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
คณาจารย คณะครุศาสตร จุฬา ฯ กับกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี   ซ่ึงคณะไป
ศึกษาดูงานจะไดนําเสนอใหผูสนใจรับทราบตอไป   
    
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
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‡    ขอขอบคุณ 
 รองศาสตราจารย ม.ล.อัจจมิา  เกิดผล  ขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาทีท่กุทาน  ที่ได
สงหรีดเคารพศพและรวมพธิีสวดพระอภธิรรม พล.ต.ต.ม.ร.ว.พงศสุระ  เทวกุล  (บิดา) ระหวางวนัที ่๙ – 
๑๖ เมษายน ๒๕๕๐  ณ ศาลากลางน้ํา วัดเทพศิรินทราวาส   
 
‡     การจัดสอนวิชา cybertools for research ในรูป web – based course  
 โครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบวท.)  จัดสอนวิชา cybertools for 
research ในรูป web – based course  ระหวางวนัที ่๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.  ณ คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๐๑ – ๕๑๐๕   หรือ WWW.learn.in.th   
 
‡    ขอเชิญเขารับการอบรม 
 -  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวทิยาลยัมหิดล  กําหนดจัดการอบรมระยะสั้น หลกัสูตร
การศึกษาวิจยัทางประชากรและสังคม เร่ือง “การวิจัยเชงิปริมาณ” ระหวางวนัที ่๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐  
ณ สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  จ.นครปฐม 
 -  ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจยั จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร ดังนี ้

๑. หลักสูตร “การวิจัยประเมนิโครงการ”  วนัที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
  ณ โรงแรมอลิซาเบธ  สะพานควาย กทม. 

๒. หลักสูตร “การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัยทางสงัคมศาสตร”  วนัที่ ๒๑ – ๒๕ 
 พฤษภาคม ๒๕๕๐  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจยั  โทร. ๐๒ – ๕๐๓ – ๗๖๓๑  
 
 “ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

นานาขาว 


