
      

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
       ฉบับที่  9/2548 

ประจําวนัจนัทรที่   30   พฤษภาคม    พ.ศ. 2548 

ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารยทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ    ดังนี ้

1.  ผูชวยศาสตราจารย   สุปราณี  จิราณรงค    เปน 
รองศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่   25  พฤศจกิายน   2547 
2.   อาจารย  กอบกลุ    พฤกษะวัน   เปน  ผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่   1  ธันวาคม   2547 
3.  อาจารย  พรเทพ    เลศิเทวศิริ   เปน  ผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่   27  ตุลาคม   2547 
4.  อาจารย  สมนึก   ปฏปิทานนท   เปน   ผูชวยศาสตราจารย 

ต้ังแตวันที่   25    เมษายน   2548 
 
 
 

 
 

 
 

      

   ขอแสดงความยินดี 
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     ประชมุคณาจารย 
 ในโอกาสเปดภาคการศึกษา    ประจําปการศึกษา   2548   คณะครุศาสตรขอเชิญคณาจารยทุกทานเขารวมประชุม    
ในวันอังคารที่   31   พฤษภาคม    2548    เวลา   13.00  น.  ณ   หองประชุม  101  อาคาร  3   เพื่อคณาจารย 
จะไดรับทราบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินงานของคณะครุศาสตร    
 

กําหนดการประชุมคณาจารยคณะครศุาสตร 
 

13.00 – 13.30  น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร    
13.30 – 14.00   น.   แนะนําคณาจารยใหม   
14.00 – 15.00  น.   นโยบายการดําเนินงานคณะครุศาสตร   โดย   คณบดี    
15.00 – 15.30  น.   อภิปราย – ซักถาม   

15.30  น.  รับประทานอาหารวาง 
 
 

     การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทคณาจารยประจํา  พ.ศ.  2548 
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา   ไดดํารงตําแหนงมาจะครบวาระในวันที่  18   

กรกฎาคม   2548   เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   วาดวยการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา   จึงมีมติกําหนดใหเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทคณาจารยประจํา 

โดยผูสนใจสมัครรับเลือกตั้งขอรับใบสมัครไดที่  หนวยสารบรรณ   คณะครุศาสตร   หรือสายงานการ
ประชุม  สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย   จุฬา ฯ  และยื่นใบสมัครพรอมรูปถายขนาด   2  นิ้ว  2  รูป  ดวยตนเอง 
ที่สายงานการประชุม   สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  ไดตั้งแตวันที่  1 – 10 มิถุนายน   2548  ในวันและเวลา
ราชการ    ทั้งนี้   ในวันจันทรที ่ 4  กรกฎาคม   2548   เปดทําการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแตเวลา  08.30 – 
15.00  น. 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถลงคะแนนไดตามวันและเวลาที่กําหนดไว   ใหลงคะแนนลวงหนาไดที่หนวยเลือกตั้ง
ประจําของคณะ    โดยมี  3   หนวยเลือกตั้งคือ    หนวยเลือกตั้งประจําคณะครุศาสตร  (อาคารพูนทรัพย นพวงศ   ณ  อยุธยา)   
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  และฝายมัธยม     ไดตั้งแตวันที่  27  มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม   2548    
 

      ขอขยายเวลาการใหบริการจายเงินทดรองราชการ  - งบกลาง 
 ตามที่หนวยการเงินไดมีการใหบริการจายเงินทดรองราชการ – งบกลาง  (คารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตร)   
กรณีวงเงินไมเกิน   5,000  บาท   ใหบุคลากรของคณะทุกวัน  พุธ   เวลา  09.00 – 15.00 น.  นั้น  เนื่องจากมีอาจารยบางทาน 
ติดภาระงานสอนในวันดังกลาวเต็มวันจึงไมสามารถไปใชบริการได   หนวยการเงินจึงแจงขยายเวลาการใหบริการเปน   
2  วันตอสัปดาหคือ   วันอังคารและวันพุธ   เวลา  09.00 – 15.00 น.  และตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน   2548    
หนวยการเงนิเปดใหบริการดานการรับเงนิและจายเงินในชวงเวลาพักเที่ยง  (12.00 – 13.00  น.)  ของทุกวันทําการ 
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     การจดัสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2547 
มหาวิทยาลัยแจงวา  สํานักงาน  ก.พ.ร.   ไดจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2547  (ผลการปฏิบัติงาน

ชวง 1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน   2547)  ใหแกขาราชการและลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน   โดยแบงเงินรางวัล
เปนสองสวน  คือ    

สวนที่   1    (รอยละ  60   ของเงินรางวัล)  จัดสรรใหผูมีสิทธิตามหลักเกณฑทุกคนเทา ๆ   กัน    
สวนที่   2   (รอยละ   40   ของเงินรางวัล)  จัดสรรใหแกคณะ/สถาบันตามผลงานของหนวยงาน  (ผลการประเมิน

ราชการตามขอตกลงภาระงานลวงหนา   และผลงานที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยลงนามกับหนวยงานตนสังกัดตาม
เกณฑของ  ก.พ.ร.)    

ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่   2/2548   เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2548   เห็นชอบกับขอเสนอหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
เงินรางวัลประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2547   และเห็นชอบใหจัดสรรเงินรางวัลในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
เงินนอกงบประมาณแผนดินตามหลักเกณฑเดียวกันกับขาราชการและลูกจางประจําดวย    โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบเงิน
รางวัลที่จัดสรรใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน   สวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินทุนคณะ/สถาบัน   และลูกจาง
เงินนอกงบประมาณแผนดินใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบการจัดสรรเงินรางวัลนั้น 
 ขณะนี้คณะครุศาสตรกําลังเรงดําเนินการในเรื่องดังกลาวสงใหมหาวิทยาลัยเพื่อนําเขาบัญชีเงินเดือนใหแก  
ขาราชการ  ลูกจางประจําเงินงบประมาณแผนดิน   พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน   สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินทุนคณะ/สถาบัน   และลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดิน   เมื่อไดรับคําส่ังจากมหาวิทยาลัยแลวจะรีบดําเนินการจายให
บุคลากรดังกลาวตอไป 
 ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิไดรับจัดสรรเงินรางวัล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2547   ดังนี้ 
 1.   ขาราชการ 
  ขาราชการที่ปฏิบัติงานระหวางวันที่   1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน   2547  (ฐานเงินเดือน  ณ  วันที่   1  
กันยายน    2547) 
  1.1  ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้นขึ้นไป  ทั้งป   (เมษายน  2547,   ตุลาคม  2547) 
  1.2  ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 
  1.3  หักผูบริหาร  ตําแหนง อธิการบดี  รองอธิการบดี   7  คน   คณบดี/ผูอํานวยการ   33    คน 
  1.4  หักผูที่เสียชีวิตกอนวันที่  1  ตุลาคม   2547  ซึ่งไมได  1  ขั้น  ในเดือนเมษายน  2547 
  1.5  หักผูที่โอนไปหลังวันที่  1 กันยายน  2547  ซึ่งไมได 1 ขั้นขึ้นไป ทั้งป  (เมษายน 2547,  ตุลาคม 2547) 
 2.   ลูกจางประจํา  (เงินงบประมาณแผนดิน) 
  ลูกจางประจํา  (งบประมาณแผนดิน)   ที่ปฏิบัติงานระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน  2547  
(ฐานเงินเดือน  ณ  วันที่   1  กันยายน   2547) 

2.1 ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง  1  ขั้นขึ้นไป  ทั้งป  (เมษายน  2547,  ตุลาคม  2547) 
2.2    ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นทุกคน 
2.3    หักผูที่เสียชีวิตกอนวันที่  1  ตุลาคม   2547  ซึ่งไมได  1  ขั้น  ในเดือนเมษายน  2547 
 
 
 



 4

 3.   พนักงานมหาวิทยาลัย 
  3.1   พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  ครบ  12  เดือน   
(ตั้งแตวันที่   1  ตุลาคม   2546  ถึงวันที่   30  กันยายน   2547) 
  3.2   หากพนักงานมหาวิทยาลัยมีการลาออกและบรรจุกลับมาปฏิบัติงานที่สังกัดเดิมจะตองมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานติดตอกันครบ  12  เดือน  ตามขอ  1 
  3.3   พนักงานมหาวิทยาลัยยังคงตองปฏิบัติงานอยูจนถึงวันที่คําส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงิน
รางวัลประจําปมีผล 

3.4   พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมมีประวัติการถูกลงโทษ   หรือไดรับการประเมินอยูในระดับที่ตอง 
ปรับปรุง    และไมไดรับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน   ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2547 
 4.   ลูกจางประจํา  (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) 
  4.1   ลูกจางจะตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  ครบ  12  เดือน   (ตั้งแตวันที่   1  
ตุลาคม   2546  ถึงวันที่   30  กันยายน   2547) 
  4.2.  ลูกจางยังคงตองปฏิบัติงานอยูจนถึงวันที่คําส่ังใหลูกจางเงินนอกงบประมาณแผนดินไดรับเงินรางวัล
ประจําปมีผล 

4.3   ลูกจางตองไดรับการเพิ่มเงินคาจางประจําป    รวม  2  รอบไมนอยกวา  1  ขั้น 
  4.4   ผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นทุกคน 
  4.5   ลูกจางตองไมมีประวัติการถูกลงโทษ 
 

   โครงการออกกําลังกายสมวัย 
 งานบริหารทั่วไป   สํานักงานเลขานุการ    ดวยคณะครุศาสตรจะจัดโครงการออกกําลังกายสมวัยใหแกคณาจารย
และเจาหนาที่สายสนับสนุนในกลุมอายุ   30  - 39  ป    จํานวน   40  คน   กลุมอายุ   40 - 49  ป   จํานวน  40  คน   และ
กลุมอายุ  50 – 59  ป  จํานวน  60  คน    โดยทานตองจัดเวลาไวสําหรับเขารวมการออกกําลังกาย  3  วันตอสัปดาห   ทุกวัน
จันทร    พุธ    และศุกร   เวลา   16.30 – 17.30  น.  หรือเวลา  17.00 – 18.00  น.  ณ  อาคาร   3   คณะครุศาสตร     โดยเริ่ม
วันที่  13  มิถุนายน  - 2  กันยายน  2548  เปนเวลา  3  เดือน   ทั้งนี้   ทานจะไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการดังนี้  คือ 

1.  ไดรับการตรวจสุขภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
1.1  สุขภาพทั่วไป   (น้ําหนัก  สวนสูง  ชีพจร  ความดันโลหิต) รวม  3  ครั้ง 
1.2  สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (เปอรเซ็นตไขมัน   ความจุปอด   ความออนตัว  ความแข็งแรง 

และความอดทนกลามเนื้อ)     
1.3   สารชีวเคมีในเลือด  (Cholesterol , Triglyceride , LDL , HDL) รวม  2  ครั้ง 

2.  ไดรับเส้ือยืดตอบแทนในการออกกําลังกายเมื่อทานเขารวมโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 
3.  ไดรับผลการตรวจสุขภาพพรอมคําอธิบายและแนะนําเปนรายบุคคล 
4.  ไดรับการเอาใจใสดูแลสุขภาพและสรางเสริมสมรรถภาพทางกายตลอดการทดลอง     (รายละเอียดตามโครงการ 

ที่แนบมาพรอมนี้) 
 ขอเชิญคณาจารย   เจาหนาที่สายสนับสนุนที่สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่    หนวยประชาสัมพันธ  ภายใน 
วันที่  3  มิถุนายน   2548    
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   นสิิตคณะครุศาสตรไดรับคัดเลอืกใหเปนนกักิจกรรมดีเดน 
 ประชาคมครุศาสตร   ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ   และนายคัมภีร    วชิรเขื่อนขันธ    
นิสิตภาควิชาหลักสูตร   การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ไดรับรางวัลนักกิจกรรมดีเดน   ประจําปการศึกษา   
2547   จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซึ่งเปนรางวัลสําหรับนิสิตผูที่ทํากิจกรรมในตําแหนงบริหาร   กิจกรรมระดับตาง ๆ  
เปนผูมีความประพฤติดี   กิริยามารยาทสุภาพ   เปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน   เปนแบบอยางที่ดีของนิสิตทั่วไป 
 

   ขอขอบคุณ 
 กองบัญชาการตํารวจนครบาลมีหนังสือขอบคุณชุมนุมศิลปะการแสดงของคณะครุศาสตร    จุฬา ฯ    
ที่ไดใหความรวมมือกับกองบัญชาการตํารวจนครบาล  จัดทําโครงการ  “โรงละคอนนครบาล”   ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกลาว
ไดดําเนินการเสร็จส้ินและสําเร็จลุลวงเรียบรอยแลว 
  

   ปฐมนิเทศนสิิตใหมระดับปริญญาบัณฑิต     ปการศึกษา    2548 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2548  เวลา    10.00 น.   ณ  หองประชุม  101  อาคาร  3  คณบดี  (รองศาสตราจารย  
ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)     เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม  ระดับปริญญาบัณฑิต   ปการศึกษา   2548  
พรอมกลาวตอนรับ   และแนะนําหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต   โดยมีประเด็นสําคัญคือ  มีความยินดีเปนอยางยิ่งกับนิสิต
ใหมดวยเหตุผล  2  ประการคือ  ประการที่หนึ่ง  นิสิตไดเขามาศึกษาในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซึ่งเปน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ดานครุศึกษาที่มีคุณภาพชั้นแนวหนาของไทยที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ    ประการที่
สอง   นิสิตกําลังเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพที่มีความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติเปนครูในมิติใหม   ซึ่งมีครูหลายรูปแบบ  เชน  
ครูพอแม   ครูโรงเรียน   ครูมวลชน   ครูธรรมชาติ     หากดํารงตนเปนครูที่ดีก็จะเปนที่รัก   ที่นับถือ  ศรัทธา  และเปนที่พึ่งของ
คนรอบขาง   นอกจากนี้   คณบดียังไดฝากในเรื่องเอกลักษณและวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เรื่องเครื่องแตงกาย   
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และเรื่องการทํากิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย   ซึ่งมีระบบใหนิสิตเรียนรูและพัฒนาตนเอง   ใหอยูในระเบียบที่สังคมไทย
ยอมรับ   “การที่เปนนิสิตใหมคณะครุศาสตรเปนเรื่องที่นายินดี   นิสิตควรดีใจที่ไดเรียน   เปาหมายสูงสุดอยูที่
สามารถจะทําประโยชนใหมนุษยชาติทั้งตัวเองและประเทศชาติ”    คณบดีกลาว 
 หลังจากนั้นเปนการอภปิรายเรื่อง  “ชีวิตการศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  โดย  รองคณบดีดานหลักสูตร
และการสอน  (รองศาสตราจารย   ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   กลาวถึง  เรื่องการเตรียมตัวเขาศึกษาในคณะครุศาสตร  นิสิต
จะตองเตรียมตัวดานการเรียน/กจิกรรม   ดานบุคลิกภาพ   ดานจติใจ   โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาซึ่งจะตองรูจักแบงเวลาระหวาง
การเรียนและกิจกรรมใหถูกตอง    รวมทั้งนําความสามารถพิเศษขนาดตนเองออกมาใชดวย  นอกจากนี้   ผูชวยคณบดีดาน
กิจการนิสิต  (อาจารย  ดร. วรรณี   เจตจํานงนุช)    ยังไดแนะนํามหาวิทยาลยั   แนะนําคณะครุศาสตรเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ
และทุนตาง ๆ   รวมทั้งยังมีบัณฑิตใหม   ปการศึกษา   2547   นางสาวมยุรี    ปทมกชกร  และหัวหนานิสิต  (นายเอกชัย    
วิเศษศรี)   ไดกลาวแนะนําถึงชีวติการเรียนและการเขารวมกิจกรรมใหแกนิสิตใหมดวย    โดยมี   อาจารย   ดร. วีระเทพ    
ปทุมเจริญวัฒนา  ดําเนินการอภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

      มอบทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เมื่อวันที่   25  พฤษภาคม   2548  เวลา  10.00 น.  ณ  หองคณบดี  รองคณบดีดานกิจการนิสิตรักษาราชการแทน
คณบดี  (รองศาสตราจารย   ดร. กรรณิการ  สัจกุล)  ผูชวยคณบดีดานกิจการนิสิต   (ผูชวยศาสตราจารย  วิทยา   ไลทอง)   
เลขานุการคณะ  (นางรัตติกร   เอกษมานนท)    หัวหนาหนวยกิจการนิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ   (นายสมพร    สืบสาย)    
รับมอบเงินจํานวน    306,000   บาท   จาก  รองศาสตราจารย  วิบูลเพ็ญ    ชัยปานี      เพื่อเปนทุนการศึกษาแกนิสิต 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยที่เรียนดีและประพฤติดี   ปละ  3  ทุน  ตั้งแตป  พ.ศ. 2548  และส้ินสุดลงในป  พ.ศ. 2553   เปนเวลา  6  ป 
 อนึ่ง  ทุนดังกลาวเปนเจตจํานงของ  นางสาวจินตนา    ชัยปาณี    ขาราชการบํานาญคณะครุศาสตร    
ซึ่งไดถึงแกกรรมและเคยปรารภวาปรารถนาที่จะมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตในคณะครุศาสตร 
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       อบรมการเขียนผลงานวิชาการ  

 
 เมื่อวันที่  17   พฤษภาคม   2548   เวลา  09.30  น.   ณ  หอง  407   คณะครุศาสตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  เรื่อง   “การเขยีนผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงชํานาญการ”   โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย   
ดร.พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานในพิธี   พรอมทั้งบรรยายเรื่อง  “ผลงานวิชาการ :  คืออะไรและทําอยางไร”    
จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง  “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงชํานาญการ”   โดย  ผูอํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและคณะ   และในวันที่  18  พฤษภาคม   2548   เวลา  13.00 – 14.00 น.   เปนการบรรยายเรื่อง  
“ประสบการณในการทําผลงานวิชาการ  :   ดานโสตทัศนศึกษา”     โดยนางนัยนา  หนูจันทรแกว  (นักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษาชํานาญการ)   การบรรยายเรื่อง   “ประสบการณในการทําผลงานวิชาการ  :  ดานบรรณารักษ”    
โดย  นางสาวสุวิมล   ธนะผลเลิศ  (บรรณารักษชํานาญการ)  และเรื่อง  “ประสบการณในการทาํผลงานวิชาการ  :    
ดานงานบริหารทั่วไป”  โดย  นางดวงพร   เบี้ยวไขมุก    (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ)    
 และในวันที่  26  พฤษภาคม  2548  เวลา   13.00 – 14.00 น.  เปนการบรรยายเรื่อง  “ประสบการณในทําผลงาน
วิชาการ  :  ดานงานนโยบายและแผน   ดานครูปฏิบัติการ และดานการเงินและบัญชี”   โดยนางศิรินาถ  ทัพแสง  
(เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  และผูอํานวยการสวนประกันคุณภาพ) นางพรทิพย  ปรีชา  (ครูชํานาญการ)    
นางกรรณิการ   สามพี่นอง  (เลขานุการคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    และนางพรรณี   สมิธินันท   (นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ)   ตามลําดับ 
 
 

   โครงการเสริมความรูใหกับบุตรพนักงาน  ธอส. 
สํานักงานกิจการนิสิต  คณะครุศาสตร   รวมกับ  ฝายสื่อสารองคกร    ธนาคารอาคารสงเคราะห  (สํานักงานใหญ)   

จัดกิจกรรมเพือ่เสริมความรูใหกับบุตรของพนักงานในชวงปดภาคเรียน    โดยใหนิสิต  20   คน  รวมกันรับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมสรางสรรค  เริ่มตั้งแตการรางหลักการและเหตุผล   เสนอรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่จะเปนประโยชนตอเยาวชน  
โครงการนี้ไดดําเนินการไปแลวตั้งแตวันที่   28  มีนาคม -  29  เมษายน   2548    มีบุตรพนักงานอายุตั้งแต  3  -11  ป  
เขารวมโครงการทั้งส้ิน  120  คน     ซึ่งการประเมินผลประสบความสําเร็จอยางมาก 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

    นกัเรยีนไดรับรางวลั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ  นายธีระเดช  กิตติภัสสร  ม.5/3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ    
ฝายมัธยม   ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททมี  (ไดเหรียญทอง)  และไดรับเหรียญทองประเภทบุคคล   ในการ 
เขารวมแขงขัน  SEAMEO   Mathematics   Olympiad  :  คณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ   (ระดับทวีปอาเซียน)   
ครั้งที่   3  ระหวางวันที่  16  – 20  พฤษภาคม  2548  ณ   ศูนยเรคแซม   ประเทศมาเลเซีย    
 

   ชุดหนงัสือสงเสริมความรูดานการออมและการลงทุน 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)   จัดพิมพหนังสือชุดความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออมและการลงทุน   
เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปไดเล็งเห็นความสําคัญของการออมเงิน และเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การลงทุนที่ดี  ตลอดจนเปนเครื่องมือในการรณรงคใหเปนประโยชนของการวางแผนการเงินของตนเอง   อันจะเปนรากฐาน
ไปสูการดํารงชีวิตหลังเกษียณอยางมีคุณภาพ  หนังสือชุดดังกลาวประกอบดวย   เงินทองตองวางแผน   เรื่องนารูจาก  กบข. 
และเกร็ดการออม 
 หนวยงานหรือสมาชิก  กบข.. ที่สนใจติดตอขอรับหนังสือดังกลาวและสอบถามรายละเอียดไดที่   www. 
member@qpf.or.th   หรือที่    ศูนยบริการขอมูลสมาชิก   กบข.  โทร. 1179   www. qpf.or.th    ซึ่ง  กบข. จะดําเนินการจัดสง
ใหสมาชิกโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 

     4   มิถุนายน    2548      
ขอเชิญคณาจารยเขารวมงานสายสัมพนัธ 

ระหวางบานกับมหาวิทยาลัย 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     วัตถุประสงค        :       1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
            โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนาํเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  


