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๒

คณะครุศาสตรลงนามขอตกลงรวมกับมูลนิธินวัตกรรมการศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ  คณบด ี  ลงนามขอตกลงโครงการ

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา รวมกับนายประดิษฐ   สินธวณรงค
ประธานมลูนธินิวตักรรมการศกึษา  เมือ่วนัเสารที ่๒๐  มกราคม  ๒๕๕๐  ณ หองประชมุหนา
หองคณบด ี คณะครศุาสตร  จฬุา ฯ

โครงการบรกิารวชิาการดงักลาว เปนความรวมมอืระหวางคณะครศุาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั    และมลูนธินิวตักรรมการศกึษา  ซึง่มกีารบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาโรงเรยีนนวตักรรม
การศกึษาดานตาง ๆ  ดงันี้

๑.  การจดัระบบบรหิารโรงเรยีนและระบบประกนัคณุภาพ
๒.  การจดัทำหลกัสตูร ระบบการจดัการเรยีนการสอนและการนเิทศ
๓.  การกำหนดมาตรฐานบคุลากรและอตัราเงนิเดอืน
๔.  การรบันกัเรยีน
๕.  การคดัเลอืกและเตรยีมบคุลากร
๖.  การพฒันาหลกัสตูรและบคุลากรอยางตอเนือ่ง
๗.  เรือ่งอืน่ ๆ ทีต่กลงเพิม่เตมิ

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.นงลกัษณ   วริชัชยั
ในโอกาสทีไ่ดรบัรางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุอาจารยแบบอยาง ประจำปการศกึษา ๒๕๔๙ โดย
ไดรบัมอบรางวลัดงักลาวจากนายกสภาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั (ศาสตราจารย นายแพทยจรสั
สวุรรณเวลา)  เมือ่วนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๐  ณ หองรบัรอง หอประชมุจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

⌫⌫⌫⌫⌫



๓


ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร  สกุลประเสริฐศรี  นิสิตชั้นปที่

๓ คณะครุศาสตร  ในโอกาสที่ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  จากการแขงขันประดิษฐหมวกดวย
ลกูโปง Balloon  Hat  Competition   จดัโดย บอลลูม อารต เวริคชอ็ป  รวมกบัศนูยการคาเซน็ทรลั พลาซา
พระราม ๓


คณะครุศาสตร มีประกาศ/คำสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้
๑.  ประกาศเรื่อง ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ.๒๕๕๐  ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
"นิสิตผูใดลงทะเบียนเรียนแลว หากตอมาไดยื่นคำรองขอลาออกหรือลาพักการศึกษากอน

วันเปดภาคการศึกษาหรือวันเปดภาคฤดูรอน  เมื่อการลาออกหรือลาพักการศึกษาไดรับอนุมัติจาก
คณบดีคณะที่นิสิตสังกัดแลว ใหดำเนินการคืนเงินคาเลาเรียนหรือคาธรรมเนียมการศึกษา แลวแต
กรณีใหแกนิสิตผูนั้น  เวนแตเปนกรณีที่มีคาใชจายเกี่ยวกับหลักสูตรเกิดขึ้นกอนวันเปดภาค ใหหัก
จำนวนเงินคาใชจายดังกลาวออกจากเงินที่ตองคืนใหแกนิสิต ตามอัตราซึ่งกำหนดไวในประกาศ
ที่ออกโดยคณะกรรมการบริหารของแตละหลักสูตร

ในกรณีที่นิสิตยื่นคำรองขอลาออกหรือลาพักการศึกษาภายหลังกำหนดเวลา ยอมไมมีสิทธิ
ไดรับคืนเงินตาง ๆ ดังกลาว   สำหรับนิสิตที่คางชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหชำระคาธรรมเนียม
การศึกษาที่คางชำระทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  มิเชนนั้น ยอมพน
สถานภาพการเปนนิสิต"

๒.  ประกาศเรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ "ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O -Net) ชวงชัน้ที ่๔  ประจำปการศกึษา ๒๕๔๙"   โดยมหีนาทีใ่นการจดัทำขอมูล
ผูขาดสอบ - เขาสอบ  การตรวจกระดาษคำตอบ และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  รวมทั้ง
ขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓.  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย) คณะครุศาสตร
๔.  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๕.  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัยของคณาจารย

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



เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  รบัมอบหนงัสอืของ SEAMEO  RIHED
ซึง่เปนหนงัสอืดานอดุมศกึษาทีศ่นูย  SEAMEO RIHED  ไดรบัมอบจากรฐับาลสงิคโปรครัง้แรก
เมื่อเริ่มกอตั้งและไดสะสมเพิ่มเติมจนปจจุบันมีอยูทั้งหมดรวม  ๕,๐๙๖ รายการใหแก
คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั   โดยมผีเูขารวมเพือ่เปนเกยีรตใินพธิมีอบหนงัสอื
ครัง้นี ้ไดแก ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพยีรชยั หนึง่ในผกูอตัง้  SEAMEO RIHED ผแูทนจาก
องคการระหวางประเทศทีเ่กีย่วของ ไดแก Southeast Asian  Ministers of Education Organisation
( SEAMEO Secretanat) และ Association of Southeast  Asian institution of Higher Leaning
( ASAHL)  ผแูทนจากสำนกัยทุธศาสตรอดุมศกึษาตางประเทศ สำนกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหหนงัสอืดงักลาวไดใชเปนแหลงศกึษาคนควาแกคณาจารย
และนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจดานการอุดมศึกษา ณ  ศูนยบรรณสารสนเทศ
คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

๔



เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ  ศาสตราจารย
นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ รองอธิการบดี ใหเกียรติมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็น
การวิจัยตามนโยบายและแผนยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยัและของประเทศ ตลอดจนแหลง
เงนิทนุทีส่นบัสนนุ  ใหแกผูอำนวยการศูนยวิจัยตาง ๆ จำนวน ๓ กลุมใหญ ไดแกหนึ่งกลุม
ศูนยบริการการศึกษา (Centers for Educational Service : CES)   สองกลมุศนูยบรกิารวชิาการ
(Centers for Academic Services : CAS)  และสามกลุมศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา
(Centers for Excellence in Education : CEE)

⌫⌫⌫⌫⌫
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๕



โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม  รบัสมคัรบคุคลทัว่ไปเพือ่คดัเลอืกเขาเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปที ่๑   ปการศกึษา ๒๕๕๐ โดยผสูมคัรจะตองมคีณุสมบตัคิอื เปนผทูีเ่กดิตัง้แตวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๔๓
ถงึวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ เริม่จำหนายใบสมคัรตัง้แตวนัที ่๕ กมุภาพนัธ - ๑๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐
ณ หองการเงนิ  โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม    ในวนัและเวลาราชการ

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดไดที ่โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๗๔๒

  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫

สำนกับรหิารทรพัยากรมนษุย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั แจงวา  ผทูีป่ระสงคจะนำบตุรทีเ่กดิ
ระหวางวนัที ่๑ ธนัวาคม - ๒๕๔๘ ถงึวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  ซึง่อยใูนเกณฑเขาศกึษาในโรงเรยีน
สาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ชัน้ประถมศกึษาปที ่๑  ในปการศกึษา ๒๕๕๕   ทัง้นีส้ามารถกรอกแบบ
ใบแจงความจำนงเพือ่ขอรบัสวสัดกิารการศกึษาสงเคราะหบตุรบคุลากร ตัง้แตวนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ
- ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐  ไดทีห่นวยงานตนสงักดั

คณาจารยและเจาหนาทีค่ณะครศุาสตร    สอบถามรายละเอยีดและรบัแบบฟอรมไดที ่หนวย
สารบรรณ  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ -๒๔๓๓
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จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จดัทำแนวปฏบิตักิารรบันกัเรยีนเขาศกึษาในระดบัชัน้ประ
ถมศกึษาปที ่๑  โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม  ในโครงการสวสัดกิารการศกึษาสงเคราะห
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ประจำปการศกึษา ๒๕๕๐

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดไดที ่สายงานทะเบยีนและบรกิาร  สวนบรหิารงานบคุคล
โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๐๑๘๓

⌦⌦⌦⌦⌦

ตามทีภ่าควชิาหลกัสตูร การสอนและเทคโนโลยกีารศกึษา  เปดขายใบสมคัรและรบัสมคัร
บคุคลเพือ่เขาศกึษาในหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (นอกเวลาราชการ)
ปการศกึษา ๒๕๕๐ในการนีภ้าควชิาขอขยายเวลาการขายใบสมคัรและรบัสมคัร ตัง้แตวนัที ่๒๕
มกราคม - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๐   โดยจำหนายใบสมคัรและรบัสมคัร

วนัจนัทร - วนัศกุร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
วนัเสาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๐๐ หรอืดรูายละเอยีดไดที่
(ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)



๖

ตามทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มนีโยบายสนบัสนนุใหผสูำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกเกดิความ
สนใจทีจ่ะนำศกัยภาพทางวชิาการขัน้สงูมาชวยในการเสรมิสรางความแขง็แกรงทางวชิาการและวจิยั   อนัจะสง
ผลใหการดำเนนิงานตามนโยบายของมหาวทิยาลยัสมัฤทธิผ์ลและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ   ดงันัน้มหาวทิยาลยั
จงึกำหนดหลกัเกณฑการสนบัสนนุทนุหลงัปรญิญาเอก พ.ศ.๒๕๕๐  โดยเนนภาระงานทัง้ดานการเรยีน
การสอนและการวจิยั  และในการเสนอขอทนุทางภาควชิาและผขูอรบัทนุรวมกนัลงนามในแบบเสนอขอรบั
ทนุ และจะตองแนบภาระงานในดานการเรยีนการสอนและการวจิยัของภาควชิามาเพือ่ประกอบการพจิารณา
ของคณะกรรมการ ฯ ดวย  ซึง่การพจิารณาของคณะกรรมการ ฯ จะพจิารณาประโยชนและความจำเปนทีภ่าค
วชิาจะไดเปนหลกั และตองเปนภาควชิาทีเ่ปดสอนหลกัสตูรปรญิญาเอก   ทัง้นีก้ารใหทนุเปนคาตอบแทนราย
เดอืน เดอืนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผสูนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่  สวนสงเสรมิและพฒันาวชิาการ สำนกับรหิาร
วชิาการ อาคารจามจรุ ี๕  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๐๒๓๕  หรอืดรูายละเอยีดไดที่

WWW.academic.chula.ac.th

     

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร
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