
 

 

 
 
 
 
 
 
                                         ขอความรวมมือดําเนินการดานการพัสดุ 
  
 

รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวา  ตามที่มหาวทิยาลยัไดนําระบบ CU – ERP มาใชในการดําเนินงานดานการเงนิ  บัญชแีละพัสดุ 
ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐   ซึ่งจะมีการปดระบบพสัดุทุกวนัที่ ๕  ของเดือนถดัไปนั้น  เพือ่ใหการ
ปฏิบัติงานดานการพัสดุสามารถดําเนนิการไดทันกอนทีม่หาวิทยาลยัจะปดระบบในแตละเดือน  จึงขอ
ความรวมมือทุกทานใหดําเนินการดังตอไปนี ้

๑. วางแผนการจดัซื้อ/จัดจาง ของหนวยงานในรอบ ๑ – ๒ เดือน สงพสัดุ ภายในวนัที่ ๒๐ 
ของทุกเดือน 

๒. กรณีโครงการบริการวิชาการ/โครงการศึกษาดูงาน/โครงการอื่น ๆ ใหทาํใบเสนอซือ้/เสนอ
จาง สงหนวยพัสดุ  กอนวนัเริ่มโครงการประมาณ ๑ สัปดาห 

๓. กรณีตองดําเนนิการจัดซื้อ/จดัจางโดยเรงดวน ใหทําใบเสนอซื้อ/เสนอจาง สงหนวยพัสดุ 
ในทนัท ีแตอยางชาที่สุดไมเกินวนัที่ ๒๕ ของแตละเดือน 

หากทานใดไมสามารถดาํเนนิการไดทนัตามกําหนดเวลาขางตนจะไมสามารถเบิกจายเงิน
ได แมจะไดจายเงินไปลวงหนาแลวก็ตาม  เนื่องจากมหาวิทยาลัยปดระบบและคณะไมสามารถ
ทํางานในระบบได  
 

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
ขอเชิญบุคลากรคณะครศุาสตร  

                                 รวมพธิีเปด –ปดกีฬาบุคลากรครั้งที่ ๓๐ 
                          ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ สนามกฬีาจฬุาลงกรณ 
 

         พบกบั          การแขงขนัฟุตบอลนัดชนะเลิศ   การแขงขันกฬีากรฑีา   
                            การแขงขันกีฬาฮาเฮ  พรัอมรับประทานอาหารรวมกนั 

ฉบับที่  ๙   ประจําสัปดาหที่  ๑     วันจันทรที่   ๓   มีนาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

กําหนดการรบัสมัครและสอบคัดเลือก 
ระดับบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร 

ประจําภาคการศกึษาตน  ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
          
 

๑. การสมัคร 
  เปดรับสมัครและกําหนดการสอบ  ครั้งที่  ๓     ดังนี้ 

๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   (หลักสูตรปกติ)      
 -   สาขาวิชาพัฒนศึกษา                        ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันพุธที่   ๑๒   มีนาคม 
                                                                                ๒๕๕๑ 

-  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน      ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   จนถึงวันศุกรที่   ๒๘  มีนาคม 
                                                                  ๒๕๕๑ 
       การสมัครหลักสูตรปกติ    ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครทางอินเทอรเน็ต และสืบคน

ขอมูลประกอบการสมัครไดที่ http://www.grad.chula.ac.th   (เมนู:การรับ สมัครเขาศึกษา)  และสงใบสมัคร
ทางไปรษณีย มายังบัณฑิตวิทยาลัย  (ถือเอาวันที่ ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร)  

 ๑.๒   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   (นอกเวลาราชการ)    
-  สาขาวิชาบริหารการศึกษา                       ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   จนถึงวันที่    ๒๑   มีนาคม 
                                                                 ๒๕๕๑  
-  สาขาวิชานิเทศการศึกษา           ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   จนถึงวันที่   ๒๘   มีนาคม 
                                                                 ๒๕๕๑ 

 ๑.๓   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (นอกเวลาราชการ) 
  -   สาขาวิชาพัฒนศึกษา         ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่     ๑๒    มีนาคม 
                                                                                            ๒๕๕๑ 

-  สาขาวิชาบริหารการศึกษา         ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่     ๒๑    มีนาคม 
                                                                ๒๕๕๑ 

  -  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป    จนถึงวันที่     ๒๑    มีนาคม    
                                                                                            ๒๕๕๑ 
      การสมัครหลักสูตรนอกเวลาราชการ  ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครทางอินเทอรเน็ต ไดที่   
www.edu.chula.ac.th.  (เมนู:การรับสมัครเขาศึกษา) และสมัครดวยตนเองที่สาขาวิชา  หรือสมัครทางไปรษณีย  โดย 
ส่ังจายธนาณัติในนามคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน ๕๐๐ บาท  โปรดสั่งจายปลายทาง  “ปณฝ.
จุฬาลงกรณ”  พรอมกับแนบซองจดหมายจาหนาซองถึงตนเอง ติดแสตมปจํานวนเงิน ๓ บาท สงพรอมกับใบสมัคร  
(ถือเอาวันที่ ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราเปนวันสมัคร) 
          ๑.๔  การสมัครสอบและกําหนดการสอบ  (CU-TEP)   ภาษาองักฤษ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   
www.atc.chula.ac.th 
             (ทั้งนี้ตองนําคะแนนที่ไดมาแสดงภายในกําหนดของสาขาวิชา) 
หมายเหตุ :   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน        วันสอบวิชาเฉพาะสาขาของคณะครุศาสตร       



 ๓

          กิจกรรมดานบริหาร 

      

 ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะหรือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ         ดูไดที่  www.grad.chula.ac.th  และ  
www.edu.chula.ac.th 

    วันปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา   คณะครุศาสตร   
    วันศุกรที่   ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๑    เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.     

                                วันเปดภาคเรียนภาคตน   ปการศึกษา  ๒๕๕๑        
                                                  วันจันทรที่   ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑    
      
 
                                  ขยายเวลารับสมัครศึกษาตอระดับปริญญาเอก  นอกเวลาราชการ 
 
 คณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  ขยายเวลารับสมัครเขาศึกษาตอ ระดับปริญญา
เอก นอกเวลาราชการ  สาขาวิชาสขุศกึษา    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย  สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มกีําหนดการดังนี้  
 วันรับสมัคร   ต้ังแตบัดนี้ ถงึวันพุธที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบ วันศุกรที่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
 สอบขอเขียน   วันศุกรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 ประกาศผลสอบขอเขียน  วันพฤหัสบดีที ่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๑ 
 สอบสัมภาษณ   วันศุกรที่ ๔  เมษายน ๒๕๕๑ 
 ประกาศผล   วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ 
                            ดูรายละเอียดไดที่   www.grad.chula.ac.th  และ   www.edu.chula.ac.th 
 
 
     

   อาจารยไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ดังนี้ 

๑. อาจารย กัลยา  ปริปญญาพร  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 
ต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙   

๒. อาจารย ดร. รังสิพันธ  แข็งขัน  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ต้ังแตวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๔๙ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ  เดชะคุปต  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  ต้ังแตวันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๔๙ 
 



 ๔

               

    กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ     

   รักษาการแทนรองคณบด ี
  ดวย รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการ
บริหาร  ไดรับอนุมัติใหลาพกัผอนประจาํป วนัที ่๒๕ – ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๑   
  ดังนัน้ ในชวงเวลาดังกลาว ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน  รองคณบดีดานวจิัย
และบริการวิชาการ เปนผูรักษาการแทนรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 
           
 
 

  เสวนาหลักสูตรนานาชาต ิ
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมูลนธิิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท)  จัดการเสวนาเรื่อง “การจัดหลักสตูรนานาชาติระดับอุดมศึกษาไทย
ใหมีคุณภาพ”  ในวนัพฤหัสบดีที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๑  ระหวางเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง
ประชุม ๔๐๕ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  กิจกรรมประกอบดวยการปาฐกถานาํ โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  การนําเสนอบทความ  และการเสวนาโดยผูบริหารระดับสูง ตลอดจน
คณาจารยที่เกีย่วของกับการจัดหลักสูตรนานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผูสนใจสมัครเขารวมเสวนาหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Kchuench@chula.ac.th หรือทาง
โทรศัพท ๐๒ – ๒๑๘๒๕๕๑       

      
 
                            กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ   
 

  สัมมนาอนาคตอุดมศึกษาไทย 
     ศูนยเครือขายคลังสมองดานการศึกษา  สาขาวิชาอดุมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา  และนิสิตสาขาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๐  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  จัดสัมมนาหวัขอเรื่อง “อนาคตอุดมศกึษาไทย”  วนัที่ ๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๑  ณ หองสัมมนา ๑ คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  ต้ังแตเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.   
โดยมี อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ (ศาสตราจารย ดร.วิจติร  ศรีสอาน)  ปาฐกถานําเรื่อง 
ทิศทางอุดมศกึษาไทยและมหาวิทยาลยัในกํากับ   การบรรยายและอภิปรายกลุม โดย ศาสตราจารย ดร.
วัลลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา   ดร.สุชาต ิ เมืองแกว   รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  บวรศิริ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา  และผูแทนนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘๒๔๑๗ 



 ๕

 บรรยายทรัพยสินทางปญญา 
 

            
 
        เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา   ๑๑.๓๐ น.  ณ หอง ๑๐๖ อาคาร ๒      ศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑการศึกษา จัดการบรรยาย เรื่อง “การสรางทรัพยสนิทางปญญาไมยากอยางที่คิด”   
วิทยากร ประกอบดวย  รองศาสตราจารย สุพร  ชัยเดชสุริยะ        ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ตันธนะ
เดชา    และ   ดร.สุวิมล   ธนะผลเลิศ 
        โดยกลาวถึงในเรื่องรายละเอียดของทรัพยสินทางปญญา   ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์  พรอม
ทั้งยกตัวอยางคําขอรับสิทธบัิตร/อนุสิทธบัิตร  และรายละเอียดการประดิษฐ 
 

   อบรมพฒันาครู 
       

     
 
             เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา   ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชมุ
สุข อาชวอาํรุง       ศูนยพฒันาการเรียนรูและวิชาชีพครู    สาขาวิชาการศึกษาวทิยาศาสตร   กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมัธยม และกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรโรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   รวมกับ สํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัย (สกว.)  และศูนยการเรยีนรู



 ๖

วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร (LESA)  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
ดาราศาสตร และวิทยาศาสตรโลก ครั้งที่ ๒  การอบรมเรื่อง “การใชแผนที่ดาวและซอฟแวร
ทองฟาจาํลองในหองเรียน”        โดยมี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเรียนรูและวชิาชีพครู  
(รองศาสตราจารย สิริพนัธุ  สุวรรณมรรคา)  เปนประธานในพิธีเปดการอบรม   
 

                               
               

 การอบรมดังกลาว จะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตร
โลก ไดขยายประสบการณและมีความรูความเขาใจในการประดิษฐส่ือการสอน  การลงโปรแกรมและ
เรียนรูคําสั่งพื้นฐาน  การบูรณาการ  เรียนรูดาราศาสตร  ดวยแผนที่ดาวประกอบซอฟตแวรทองฟา
จําลอง       
    

   ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๑ 
 

    
 
    เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๕๐๒ อาคารประชุมสุข อาชว
อํารุง   ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย 
ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ จัดปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๕๑  โดยมี 



 ๗

              นานาขาว 

 

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทย ฯ (รองศาสตราจารย ไขสิริ  ปราโมช ณ อยุธยา)  กลาว
แนะนําโครงการ  ขอปฏิบัติตาง ๆ และแนะนําวัดไทยในสหรัฐอเมริกา    มีอาจารยเปรม  สวนสมุทร และ
อาจารยธนยศ  พุทธพงศ รวมใหการแนะนํา  
 
                                                  
 

   อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลัยมหิดล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร
ที่ ๗  “การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนา”  ระหวางวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ณ สถาบนัประชากรและสงัคม   
  ผูสนใจสมัครเขาอบรมติดตอไดที่ โทร ๐๒ – ๔๔๑๐๒๐๑ ตอ ๑๐๘  ภายในวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๑   สําหรับขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดได และเขารวมอบรมไดโดย
ไมถือเปนวันลา เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
 
 
   

ขอเชิญรวมกิจกรรมของคณะ 
              ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑   คณะครุศาสตร กําหนดใหมีกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี ้ 

 
ประชุมคณาจารยทั้งคณะ    

                                               วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   
                 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
   
           รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   
                  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                                โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                                วนัอาทิตยที ่๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท       
                  (การแตงกาย สาํหรับผูหญิงนุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
   
           ขอเรียนเชิญคณาจารยทกุทานรวมกิจกรรมดังกลาว 



 ๘

 

 
                                                  
 
                             ครูคือแสงทองสองสวาง  ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของนักเรียน 

  
          รางวัลชนะเลิศ คําขวัญภาษาจีน  

                         นางสาวพัชริดา  วรพงษดี    ม.๕/๕     
                         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๔ 
             เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 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 


