
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
  
 

 เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๔๙   คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) ไดรวมลงนามในขอบังคับ    
สมาคมคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงเอเชีย - แปซิฟค    (Asia - Pacific Education Deans Association - APEDA) 
 ณ มหาวิทยาลัยฟลิปปนส  กรุงมะนิลา  ประเทศฟลิปปนส   โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเทศตาง ๆ จํานวน  ๖  ประเทศ รวมลงนาม ไดแก ๑.  The University of Sydney  ประเทศออสเตรเลีย  ๒.  Hiroshima  University 
ประเทศญี่ปุน  ๓. Seoul  National University  ประเทศเกาหลี   ๔. The University of Auckland  ประเทศนิวซีแลนด   
๕.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประเทศไทย   ๖. University of the Philippines  ประเทศฟลิปปนส    สําหรับประเทศที่ยังไมรวม 
ลงนามไดแก    University of Malaya   ประเทศมาเลเซีย  และ  Nanyang Technological  University  ประเทศสิงคโปร 
 โดยที่ประชุมคณะคณบดีผูกอตั้งสมาคม ฯ ไดแตงตั้ง Dean - Faculty of Education  จาก The University of Sydney  
เปน President,  Dean - Faculty of Education จาก The University of Auckland เปน Vice President ,     Dean College of Education ,   
University of Philippines เปน Secretary และ Dean , Faculty of Education จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปน  Treasurer   
อานรายละเอียดเพิ่มเติม   Constitution   และ   By-laws    ไดที่  www.edu.chula.ac.th 

     
    
  
 

 คณะครุศาสตร  มีประกาศ/คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี ้
 ๑)   คําส่ังที่  ๒๑๓/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๙   แตงตั้ง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
ฝายประถม   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๒)   คําส่ังที่  ๒๔๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งหัวหนาหนวย  และหัวหนาศูนย  ในสํานักงาน
เลขานุการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม)  (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 

รายปกษ              ฉบับท่ี  ๑๔/๒๕๔๙  วันจันทรท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

ประกาศ/คําสั่ง 

คณบดีคณะครุศาสตร จุฬา ฯ รวมจัดต้ังสมาคมคณบดี 
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงเอเชีย – แปซิฟค 
พรอมกันนี้ไดรับแตงต้ังใหเปนเหรัญญิกสมาคม ฯ 



 ๒

 ๓)   คําส่ังที่  ๒๕๖/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสอนภาษาไทยและ 
วัฒนธรรมไทยในตางประเทศ   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๔)   คําส่ังที่  ๒๕๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมภาษาไทยและ 
วัฒนธรรมไทยแกผูใชภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๕)   คําส่ังที่  ๒๕๘/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการโครงการคลินิกหมอภาษา 
(ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๖)   คําส่ังที่  ๒๕๙/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยสงเสริมการสอน 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๗)   คําส่ังที่  ๒๖๒/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งรองผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสอน 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๘)   คําส่ังที่  ๒๖๖/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานจัดงานทอดกฐิน 
ประจําป  ๒๕๔๙    (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 
 ๙)   คําส่ังที่  ๒๖๗/๒๕๔๙   ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙   แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาศูนยวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมการจัดการความรู   (ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th) 

 
 
 

 คณะครุศาสตร   จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยที่เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ  ในวันพุธที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เวลา  ๑๕.๐๐  น.   ณ หองสัมมนา ๑  อาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา    ซึ่งในปนี้มีคณาจารย 
ที่เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ   จํานวน   ๒๓   ทาน  ดังนี้ 
 
  รายชื่อคณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
  ๑.  ศาสตราจารย อัจฉรา  ชีวพันธ   ๒.  รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ  สัจกุล 

 ๓.  รองศาสตราจารย ดร. ธิดารัตน  บุญนุช  ๔.  รองศาสตราจารย ดร.บุญมี  เณรยอด 
 ๕.  รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  ๖.  รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล 
 ๗.  รองศาสตราจารย นันทิยา  วงศเสรีพิพัฒนา  ๘.  รองศาสตราจารย ประสงค  จันทองจีน 
 ๙.  รองศาสตราจารย สุชาวดี  เอี่ยมอรพรรณ  ๑๐. รองศาสตราจารย พเยาว  ยินดีสุข 

            ๑๑. รองศาสตราจารย อารณี  อึ้งภากรณ  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐันิภา  คุปรัตน 
           ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิราพร  อัจฉริยโกศล               ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย กันต  อัญชันภาติ 
           ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย จินตนา  วีระไวทยะ                        ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย เปรมฉัตร  แรงขํา 
           ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย พิศมัย  เดนดวงบริพันธ                  ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย มาลินี  เผาพรหม 
           ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย อรพินท  วิบูลยพันธ                        ๒๐. อาจารย ดร.บุญเรือง  เนียมหอม 
                     ๒๑. อาจารยวิวัฒนชัย  สุขทัพภ                                           ๒๒. อาจารยองอาจ   บุญรักษ 
 
    รายชื่ออาจารยอําลาชีวิตราชการ 

๑. อาจารย ศิริรักษ  ศิริวิริยะกุล 

ขอเชิญรวมงานแสดงมุทิตาจิต 



 ๓

 
กําหนดการงานแสดงมุทิตาจิต 

แดคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ณ หองสัมมนา ๑  อาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา   
 
๑๕.๐๐ น. คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ   พรอมกัน  ณ  หอง  ๑๐๖   อาคาร ๒ 
   คณาจารยและแขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ หองสัมมนา ๑ 

 บรรเลงดนตรี   โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 
๑๕.๓๐ น.           คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ  พรอมกัน ณ หองสัมมนา  ๑ 
  คณาจารยรวมรองเพลง "เพชรชมพู" 
๑๕.๔๕ น. คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
๑๕.๕๐ น. การแสดงของโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม  
๑๖.๐๐   น.           วีดิทัศนเชิดชูเกียรติคุณคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ โดย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๖.๑๕ น. มอบชอดอกไม  
   โดย   ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา 
            นายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
            อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  มอบของที่ระลึก 
   โดย    อดีตคณบดี  คณบดี  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
  ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตรกลาวตอนรับ 

คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการเขาสูชมรมพฤทธาจารย 
  ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการกลาวขอคิด 
  มอบดอกไมหรือของที่ระลึก   โดย  คณาจารย 
๑๖.๔๕ น. ขอเชิญรวมรับประทานอาหาร 
  การแสดงของนักเรียนโรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม   ภาควิชา    
   และการบรรเลงดนตรี     โดย    นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
 และในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ณ หองสัมมนา ๑  อาคารพูนทรัพย  
นพวงศ ณ อยุธยา    คณะครุศาสตรจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการและเจาหนาที่ที่โอนยายสังกัด 
รวมทั้งส้ิน   ๕  ทาน   ดังนี้ 
 
    รายชื่อเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการ   
  ๑.  นางผกากรอง     เชิดชู     ๒.  นายศิริ   เลิศรัตน 
  ๓.  นางปยมน   เจริญสุข     ๔.  นางรอง   ดัชนีย 
  



 ๔

    รายชื่อเจาหนาที่ที่โอนยายสังกัด 
  ๑.  นายอนันต   ชูยิ่งสกุลทิพย 
 

กําหนดการงานแสดงมุทิตาจิต 
แดเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการและโอนยายสังกัด 

วันพฤหัสบดีที่   ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ณ หองสัมมนา ๑  อาคารพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา   

 
 ๑๐.๓๐  น. ผูบริหารและเจาหนาที่พรอมกันที่หองสัมมนา  ๑ 
 ๑๐.๓๕  น.         ชมวีดิทัศน 
 ๑๐.๕๕ น. คณบดีกลาวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก 
 ๑๑.๐๐ น. รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  กลาวแสดงมุทิตาจิต 

 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร   กลาวแสดงมุทิตาจิต  
   ประธานชมรมบุคลากร กลาวแสดงมุทิตาจิต 

 . ผูแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ  กลาวขอบคุณ 
 ๑๑.๓๐น. รับประทานอาหาร 
   การแสดง (ถามี)  
   เจาหนาที่รวมกันรองเพลง 
 ๑๓.๐๐ น. ปดงาน 

************************************* 
 
 
 

 คณะครุศาสตรจัดโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสําหรับคณาจารย   ครั้งที่  ๔  ณ  กรุงปกกิ่ง   
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๙   โครงการนี้มีคาใชจายคนละ  ๓๔,๕๐๐  บาท  
(ไมรวมคาวีซา)  ซึ่งคณาจารยจะไดรับการสนับสนุนดังนี้ 

๑) โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสนับสนุนคาใชจายคณาจารยคณะครุศาสตรผูเขารวมโครงการ 
      ทุกคน   ๆ   ละ   ๑๐,๐๐๐   บาท 
๒) คณาจารยเสียคาใชจายเองคนละ  ๒๔,๕๐๐  บาท ทั้งนี้คณาจารยสามารถขอรับการสนับสนุนการเดินทาง  
       จากงบพัฒนาคณาจารยตามสิทธิที่เหลืออยูของแตละทาน  ไดไมเกินคนละ  ๒๒,๑๐๐  บาท 

 
 คณาจารยผูสนใจสมัครเขารวมโครงการไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   ปดรับสมัครวันที่   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙   
หรือเมื่อโครงการเต็ม  (รับ  ๔๐ คน)   สงใบสมัครที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรภี  รุโจปการ   สํานักงานเลขานุการ 
คณะครุศาสตร 
 
 

โครงการศึกษาดูงานสําหรับคณาจารย  ครั้งท่ี   ๔ 



 ๕

การแสดงดนตรีจีน 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเร็ว  ๆ นี้คณะครุศาสตร จุฬาฯ รวมกับ หนวยงานตาง ๆ เชน คณะจิตวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร  สมาคมครุศาสตร
สัมพันธ  สมาคมผูปกครองและครู   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม  ซอนตาสมาคม  มูลนิธิโสสะ  มูลนิธิกตเวทิน  
มูลนิธิกฤตานุสรณ  มูลนิธิวิชาชีพทางการศึกษา  เปนตน  ประชุมเตรียมการจัดงาน “รอยใจเชิญพรชัย  ๘ รอบ ชนมายุวิวัฒน 
ศาสตราจารย ทานผูหญิง พูนทรัพย นพวงศ  ณ  อยุธยา” ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๔๙  ณ  สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  หอง  ๑๐๖  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ  สุทธจิตต)  
และผูชวยคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อาภัสรา  ชินวรรโณ)  ใหการตอนรับนักดนตรีจากกระทรวง 
วัฒนธรรมของกรุงปกกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสทรงครองสิริราชย  ๖๐  ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
โดยแสดงดนตรีจีน  (กูเจิ้ง  เออหู  และปปะ)   ในโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานดนตรีกับนิสิตชั้นปที่ ๑ –  ๔   โดยแสดงวงเครื่องสาย
เครื่องคูเพลงลาวดําเนินทราย  เดี่ยวระนาดเพลงเชิดนอก  และสุดทายเปนการแสดงรวมกันทั้งดนตรีไทยและดนตรีจีน  ในเพลงพระราช
นิพนธ  “สายฝน”  
 
 
 
 
 

งาน “รอยใจเชิญพรชัย  ๘ รอบ ชนมายุวิวัฒน ฯ” 
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คณะครุศาสตร รวมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประถมศึกษา ระดับชาติ  ประจําป  ๒๕๔๙ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) เปนประธานในพิธีเปดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประถมศึกษา  
ระดับชาติ ประจําป  ๒๕๔๙  ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย  บริษัท  ทรู  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  
และครุศาสตร จุฬา ฯ รวมกันจัด โดยกลาววาการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรเปนการสงเสริมการพัฒนาอนาคตของชาติ 
ใหสามารถพัฒนานวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน  ซึ่งถือวาเหมาะสมในยุคนี้ที่เปนยุคสังคมฐานความรู สังคมในอนาคต 
ความรูจะเปนพลังที่สําคัญในการแขงขันและสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นจะใชพลังสมองมากกวาเครื่องจักร อันไดแก พลังการเรียนรู   
พลังการคิด และพลังสรางสรรคนวัตกรรม  การจัดการประกวดโครงงานจึงเปนการนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม และการจด 
สิทธิบัตรทางปญญาในอนาคต  ถือวาเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกถึงความรู  ความสามารถทาง 
วิทยาศาสตร  เปนการสงเสริมใหโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ มีความกระตือรือรนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดวยการสรางความรู  พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร  เปนการวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ นับเปนการศึกษาอยางแทจริง  
นอกจากนี้ครูก็ไดเปนผูปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง เพราะเปนผูสงเสริมนักเรียนใหกลาคิดกลาทดลอง ความสําเร็จของโครงการนี้ 
นอกจากครูแลวยังมี พอ แม ผูปกครอง นักเรียน  โรงเรียน ชุมชน  องคกร หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  และภูมิปญญาทองถิ่น 
ลวนแตมีพลังสําคัญในการสงเสริมทั้งส้ิน   เปนส่ิงที่ยากกวาการเรียนการสอนทั่วไป   จึงขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนในการชวย 
ใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จ 
 

  
 

 คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  
(บุคคล)   จํานวน  ๑   อัตรา   วุฒิปริญญาตรีทางการบริหาร  การจัดการ  พาณิชยศาสตร  เศรษฐศาสตร   คอมพิวเตอรการศึกษา  
มนุษยศาสตร  อักษรศาสตร  ศิลปะศาสตร  สามารถใชคอมพ ฯ โปรแกรม  MS WORD, EXCEL  POWERPOINT  และ  
INTERNET  ได 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย  สํานักงานเลขานุการ  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๓๓   ไดตั้งแตบัดนี้ – ๘  กันยายน  ๒๕๔๙ ในวันและเวลาราชการ   
 

รับสมัครงาน 



 ๗

                     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุม ๔๐๑ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  ภาควิชา 
นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  จัดประชุมคณาจารยภาควิชาพรอมทั้งจัดบรรยายพิเศษ   และ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อวางแผนกําลังคนของหลักสูตร  โดยไดรับเกียรติจาก 
ผูชวยอธิการบดี  รองศาสตราจารย  ดร. พสุ  เดชะรินทร  เปนวิทยากร  ไดชี้แนะใหเห็นความจําเปนในการวางแผนกําลังคน 
ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห   SWOT :  S  (Strengths )  = จุดแข็ง   W  (Weaknesses )=  จุดออน  O  (Opportunities ) 
= โอกาส  และ  T  (Threats ) =  ภาวะคุกคาม   ของหลักสูตรที่เปดสอนจะเปนเครื่องมือสําคัญใหสามารถวางแผนบุคลากร 
ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญเขารวมรับฟงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สอนอยางไร 
ใหเกิดคุณธรรม  จริยธรรม และสันติสุข”  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ณ   หอง  ๑๐๑   
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
     สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา   ขอเชิญเขารวม 
รับฟงการนําเสนอโครงการศึกษาดูงานอุดมศึกษาในประเทศโปรตุเกสและสเปน   ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๙   
เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง  ๑๐๖  อาคาร  ๒  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญเขาฟงการอภิปราย 
เกี่ยวกับการศึกษาดูงานการจดัการศึกษาสําหรับเด็ก  ณ  ประเทศเนเธอรแลนด  เบลเยี่ยม  และฝรั่งเศส  ในวันที่ 
๒๕ สิงหาคม  ๒๕๔๙   เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ  หองสัมมนา  ๑  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
     สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร  ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  ขอเชิญเขารวมรับฟง 
การสัมมนาวิชาการ  เรื่อง แนวทางและแนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน    
ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุมนานาชาติ  ๔๐๕  อาคารประชุมสุข   
อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
 
 

เชิญรวมฟงการอภิปราย/สัมมนา 

การวิเคราะห    



 ๘

ขาวสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 

 
 
 

 งานการเงินและบัญชี  แจงวา  ขณะนี้ใกลส้ินปงบประมาณ  ๒๕๔๙  แลว  หนวยพัสดุจะตองรีบดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 
และสงเรื่องใหงานการเงิน ฯ  เบิกเงินใหเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙  จึงขอความรวมมือภาควิชา/หนวยงาน ดังนี้ 
 -  สงใบเสนอซื้อ/จางใหหนวยพัสดุ     ภายในวันที่    ๘    กันยายน   ๒๕๔๙ 
 -  สงเรื่องขออนุมัติใชเงินใหงานการเงิน ฯ    ภายในวันที่    ๘    กันยายน   ๒๕๔๙ 
 -  สงหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว   
    หรือหลักฐานการเบิกเงินตามรายการที่ไดรับอนุมัติไวแลว / หรือที่ยืมรองจายจากคณะไปใหงานการเงิน ฯ  ภายในวันที่ 
๒๒  กันยายน   ๒๕๔๙ 
 
 
  สาธิตประถมจัดแขงขันตอบปญหา 
  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ขอเชิญชมการแขงขันตอบปญหา  “ทองไปในประเทศอาคันตุกะ   
งานพระราชพิธีในหลวงทรงครองราชยครบ  ๖๐  ป”  ของนักเรียนระดับ ป.๕ – ป. ๖    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน  เพ ื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  เปนผูมีหูตากวางไกล  
มีความรอบรูเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ  ๒๕  ประเทศที่มีพระประมุขและราชวงศ เสด็จมารวมงานพระราชพิธี  นอกจากนี้ยังเปน 
การรวมกันประชาสัมพันธงานพระราชพิธีครั้งยิ่งใหญในประวัติศาสตรของประเทศชาติ  และยังเปนการสงเสริมความสัมพันธ 
อันดีระหวางโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถมกับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน  โดยจะจัดการ 
แขงขันในวันที ่ ๘  กันยายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐. ณ บริเวณสนาม  ๓ โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
  ศุกรสโมสร  และดนตรใีนสวน 
  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ขอเชิญชมรายการ   “ศุกรสโมสร”  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหคณาจารย  เจาหนาที่  
บุคลากร  ผูปกครองและชุมชนชาวจุฬา ฯ  ไดพักผอนหยอนใจทุกวันศุกรที่  ๒ หรือ  ๓  ของเดือน  ในรูปแบบสาระบันเทิง 
ที่หลากหลาย เชน  รอง รํา  เตน  เลนดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล  การแสดงพื้นบานและนานาชาติ  ฯลฯ   
  รายการ “ดนตรีในสวน”  เปนเวทีเพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทางดานดนตรีและเพิ่มพูนประสบการณ 
ใหพรอมกอนที่จะกาวไปสูในระดับสูงตอไป   ทั้ง  ๒  รายการจัดพรอมกันระหวางเวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ เวทีสนาม  ๓  
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ดังนี้    วันศุกรที่   ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๔๙   วันศุกรที่   ๒๒  กันยายน   ๒๕๔๙ 
วันศุกรที่   ๑๗  พฤศจิกายน   ๒๕๔๙   วันศุกรที่   ๑  ธันวาคม   ๒๕๔๘    วันศุกรที่   ๑๒  มกราคม   ๒๕๕๐  และวันศุกรที่ 
๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐      อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 

  
 
 
 
 
 

การเบิกจายเงินงบประมาณ  ป ๒๕๔๙ 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายปกษภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   กําหนดออกวันจันทรที่    
    ๒  และ  ๔  ของเดือน 
     วัตถุประสงค        :    ๑. เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรม 
         สําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                             ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                 ๓.  เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗   โทรสาร   ๐ – ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘ 


