
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
 
 รองคณบดีดานกจิการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วทิยา ไลทอง) ใน
ฐานะประธานโครงการศิษยเกาเกยีรติยศ      เปดเผยวาสืบเนื่องจากทีค่ณะ
ครุศาสตร      ไดจัดโครงการงานเฉลิมฉลอง  ๕๐  ปคณะครุศาสตร  รวม
เฉลิมฉลอง  ๙๐  ป จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  และ ๑๑๕ ปการฝกหัดครูไทย 
ในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนาคณะครุศาสตร วันที ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐    
เพื่อเปนการยกยองและใหกาํลังใจศิษยเกาคณะครุศาสตรที่ทําคุณประโยชน
ตอวิชาชพี   และสังคมรวมทั้งเปนการเผยแพรเกียรติคุณของคณะครุศาสตร 
จุฬา ฯ จึงถอืโอกาสนี้จัดโครงการศิษยเกาเกยีรติยศ  โดยคัดเลือกศิษยที่
ประสบความสําเร็จสูงสุดในหนาที่การงานหรือมีผลงานเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในระดับชาติและนานาชาติ หรือทําคุณประโยชนใหแกคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
สังคมและประเทศชาต ิ ใหเปนศิษยเกาเกยีรติยศ ประจาํป ๒๕๕๐   ทัง้นี้ไดแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ๑ ชุด 
เพื่อดําเนินการคัดเลือกตามกรอบคุณสมบัติศิษยเกาเกยีรติยศในประกาศคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เร่ือง การ
คัดเลือกศิษยเกาเกยีรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๙   และกําหนดแนวทางหาขอมูลของศิษยเกาที่สมควรเสนอใหไดรับ
การพิจารณาคัดเลือก    ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการ  โดยเปดรับการเสนอชื่อศิษยเกาที่สมควรไดรับ
การคัดเลือกเปนศิษยเกาเกยีรติยศ ประจาํป ๒๕๕๐   ต้ังแตบัดนี้จนถงึวนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐   ผูที่
ไดรับการคัดเลอืกเปนศษิยเกาเกียรตยิศ จะไดรับการประกาศเกียรติคุณในวนัคลายวนัสถาปนาคณะครุศาสตร  
ครบรอบ ๕๐ ป  ในวนัที ่ ๑๐   กรกฎาคม  ๒๕๕๐     

ทั้งนี้สามารถดรูายละเอียดการเสนอชื่อศิษยเกาเกียรติยศและดาวนโหลดแบบเสนอชื่อศิษยเกา
เกียรติยศ   ประจําป   ๒๕๕๐  ที่  WWW.edu.chula.ac.th 

 
 
 

๕  ทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ   ประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ

ฉบับที่  ๑๓   ประจําสัปดาหที่  ๑   เดือนเมษายน  ๒๕๕๐ 



 ๒

 
 
 

‡  แตงต้ังผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม 
 ตามที่ผูชวยศาสตราจารย สมนึก ปฏิทานนท ผูอํานวยการดานบริหาร และอาจารยพศิาล แจมจรัสศรี 
ผูชวยผูอํานวยการดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   โรงเรยีนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม   ไดขอลาออกจากตําแหนง  
และลาออกจากราชการ  ตามลําดับนั้น  คณะครุศาสตรจึงแตงตั้งอาจารย สุพัตรา อุตมัง เปนผูชวย
ผูอํานวยการดานบริหาร และอาจารย มยุเรศ  รอดทอง  เปนผูชวยผูอํานวยการดานวริัชกิจและ
กิจการพิเศษ  โรงเรยีนสาธิตจฬุาฯ ฝายมัธยม  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  โดยมวีาระถงึวนัที่ ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๒ 

(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
‡   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินศูนยบริการวิชาการจิรายุ – พูนทรัพย จ.ระยอง 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 
๓. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการรานอาหารหาดาวเพื่อสุขภาพ  (เพิม่เติม) 

                                               (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 

ขอเชิญคณาจารย   เจาหนาที่   และนิสิต 
รวมอวยพรวันสงกรานตแด  

ศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ    ณ  อยุธยา 
ณ   บานสุขุมวิท   ๑๐๑ 

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๒    เมษายน   ๒๕๕๐ 
เวลา  ๑๐.๓๐  น. 

 
(มีรถออกหนาอาคารพูนทรัพย ฯ  เวลา  ๑๐.๐๐  น.) 



 ๓

 
 
 
 
‡    กิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  ๓๐ - ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข 

อาชวอํารุง  คณะครุศาสตรรวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ   จัดโครงการอบรมเรื่อง   “กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรเนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับชวงชัน้ที ่ ๒  และ  ๓” 
 การจัดอบรมครั้งนี้แบงผูเขาอบรมออกเปน ๒ รุน  ๆ ละ  ๓๕๐  คน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดรูแนวใหม  ๆ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรตลอดจนพฒันาครู
คณิตศาสตรใหมีทกัษะการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ   
 
      
 
 
‡   การสมัครเปนสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําระเบยีบ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพื่อครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐  และวาดวยการ
ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพือ่นครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐  โดยมีสาระสําคัญ คือ ผูที่สมัครเปนสมาชกิ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ตองมอีายุไมเกนิสามสิบหาป
บริบูรณ นับถงึวนัสมัคร และตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาทีอ่ยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

๑. ครู 
๒. คณาจารย 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

นานาขาว 



 ๔

๓. ผูบริหารสถานศึกษา 
๔. ผูบริหารการศกึษา 
๕. บุคลากรทางการศึกษาอืน่ 
๖. ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา หรือ 
๗. เปนสมาชิกคุรุสภา 
ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกใหสมัครดวยตนเองที่สํานกังานคณะกรรมการ สกสค. (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)   

เลขที่ ๑๒๘/๑  ถนนราชสีมา  แขวงดุสิต  กทม. โทร. ๐๒ – ๒๘๒๙๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
 
‡   อบรมคอมพิวเตอร 
 สถาบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชงิปฏิบัติการหลกัสูตร ดังนี ้  

๑. หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน 
๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะความสามารถดานคอมพวิเตอรยุคใหมดวยมาตรฐาน 

ICLD 
๓. หลักสูตรการสรางชุดการเรียนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
๔. หลักสูตรผูดูแลระบบเครือขายคอมพวิเตอร 

ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  ๐๒ – ๓๕๔ – ๘๒๕๔ - ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

“ 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 


