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  ประชาคมครศุาสตร ขอเชญิคณาจารยและเจาหนาที ่ รวมงานอําลาอาลัยเจาหนาที่ที่
เกษียณอายุราชการ   ดงันี ้
   ๑.   นายกอง      วัลก่ิง 
   ๒.  นางสาวจริยา    บุญเจรญิ 

๓.  นายชอบ    เครงจรงิ 
๔.  นางนิภา           ทรัพยสิงห 
๕.  นายสมบุญ       ฤกษนอก 
๖.  นางเหรี่ย     ทรงสอาด    

โดยกําหนดจดังาน     ในวนัพุธที ่ ๑๐  กนัยายน  ๒๕๕๑     เวลา  ๑๑.๓๐ น.     ณ หองสัมมนา ๑     
คณะครุศาสตร    

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทานไปรวมงานในครั้งนี้  และเพ่ือความเรียบรอยในการ
จัดเตรียมงานตอไป  ขอความกรุณาแจงจาํนวนผูประสงคมารวมงานทีห่นวยประชาสัมพันธ   (๘๒๔๑๗)     
ภายในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑        

 
 

                                                 กําหนดการงานอําลาอาลัย 
๑๑.๓๐ น. ผูบริหารและเจาหนาที่พรอมกันที่ หองสมัมนา ๑ 
๑๑.๔๕ น. คณบดีกลาวแสดงมุทติาจิตและมอบของที่ระลึก 
๑๑.๕๐ น ผูแทนเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการ  กลาวขอบคุณ 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ปดงาน 
 
 

      ฉบับที่  ๒๙   ประจําสัปดาหที่ ๔       วันจันทรที่  ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑    



 ๒

                        กิจกรรมดานบริหาร 
 
 
 
 

  ประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดการประเมนิคณุภาพภายในระดบั 

คณะ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ในวันจันทรท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองศูนยสารนิเทศ อาคารพูนทรัพยฯ (อาคาร ๑)  ในการนี้ ขอเรียนเชิญคณาจารยและเจาหนาที่ 
ทุกทานเขารวมใหการตอนรับคณะผูประเมินฯ  และขอใหภาควิชาฯ/หนวยงาน โปรดเตรียมบุคลากร
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงาน รวมทั้งภาควิชาฯตองเตรียมนิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหพรอมสําหรับกรณีที่คณะกรรมการตองการสัมภาษณและใหขอมูล
เพิ่มเติมจากที่หนวยประกันคุณภาพเตรียมไวแลว  
 
 

  แจงเปล่ียนแปลงวันสุดทายของการเบิกจายงบประมาณกองทุนคณะครุศาสตร ป ๒๕๕๑ 
  งานการเงินและบัญชี แจงวา  เนื่องดวยมหาวิทยาลัย ไดแจงกําหนดวันสุดทายของการ
เบิกจายงบประมาณป ๒๕๕๑  ซ่ึงทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเบิกจายงบประมาณที่คณะ
เคยแจงภาควิชา/หนวยงานไปแลว  คณะจึงขอความรวมมอืทุกภาควิชา/หนวยงานดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สงเอกสารการเบิกจายและสงคืนเงินยืมรองจาย สําหรับคาใชจายทุกรายการที่ 
เกิดขึ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 ๑.๑  รายจายระหวางวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑   
สงงานการเงิน ฯ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ 
   ๑.๒  รายจายระหวางวันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๕๑  สงงานการเงิน ฯ ภายใน
วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๑ 
            ๒.  กรณรีายจายที่จะเกิดขึ้น หลงัวันที ่๘  กันยายน ๒๕๕๑  ใหยืมเงนิรองจายจาก
คณะกอนวันที่ ๘  กันยายน ๒๕๕๑  เพื่อนาํไปใชจายและนําหลักฐานการจายเงินไปคืนเงนิยืมรองจาย
หรือเบิกจายตรงจากงบประมาณ ของหนวยงานในปงบประมาณ ๒๕๕๒  โดยจะตองเบิกจายใหเสร็จส้ิน
ภายในวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
 
 
 
 



 ๓

            กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 

                                 
  ประกาศ/คําส่ัง 
 รักษาราชการแทนคณบด ี
  ดวยคณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริิบรรณพิทักษ)  ไดรับเชิญจาก
มหาวิทยาลัยสารคาม ไปเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในวันที ่๒๕ – ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๑  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จงัหวัดมหาสารคาม 
  ดังนัน้  ในชวงเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดี
ดานแผน งบประมาณและการบรหิาร  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 
 

      แตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ 
  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม (รองศาสตราจารย  
วีระชาต ิ  สวนไพรินทร)  เปนผูรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม อีกตําแหนงหนึง่   ทัง้นีต้ัง้แตวันที ่๑  เมษายน ๒๕๕๑  เปนตนไป โดยมวีาระถึง
วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๑   
 
 
 
   

  ตอนรับคณาจารยจากตางประเทศ 
  
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๕  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  

รองคณบดดีานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  ใหการตอนรับ 
Professor  George  Padavil  จาก Illinois  State  University  ในโอกาสเดินทางมาประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือการจัด Thailand  -  United  States  Symposium  เรื่อง Scholarship  of  Teaching  and  
Learning  ในเดือนตุลาคม ๒๐๐๙  โดยมคีณบดีคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา    มหาวิทยาลับ



 ๔

           กจิกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

มหาสารคาม    ผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหดิล  และผูอํานวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุล
ไบรท)  รวมประชุมหารือดวย 
                 
  
 
 
 
 
 
 และในเวลา  ๑๓.๐๐ น.  ใหการตอนรับ Dr.Laura  Chao-Chin Liao จาก National Chiayi  
University  ประเทศไตหวันในโอกาสเดินทางมาพรอมคณะนักศึกษาเพื่อเยือนคณะครศุาสตร  
                                     
 
 

 ตอนรับคณะคณาจารยและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 

         
 
  เมื่อวันที ่๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๕  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา ใหการตอนรับคณาจารยและนักศึกษา  สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมทางการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในโอกาสมาเยี่ยมชมภาควิชา  โดยมี  
รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกัว่ทุง  เปนวทิยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการความรู
ในการศึกษา”  
 
 



 ๕

              กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

 
 
  

   
 

 ไหวครูดนตรไีทย 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศกึษา  จัดพิธีไหว
ครูดนตรีไทย  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  เพื่อเปนการระลึกพระคณุของครดูนตรีที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูและเพือ่เปนการอนรุกัษสืบสานวัฒนธรรมการไหวครูใหคงอยูสืบไป 

 และเนื่องในป ๒๕๕๑  เปนปที่ศิลปนแหงชาติ อาจารยสุดจิตต  ดุริยประณีต  มีอายุ
ครบ ๘๐ ป  สาขาวิชาดนตรีศึกษา จึงไดจัดพิธีมุทิตาจิตแดคุณครู  เพื่อใหบรรดาลูกศิษยทั้งนสิิตเกา
และนิสิตปจจบัุน รวมกันเฉลิมฉลองและแสดงความกตญัูและเคารพตอคณุครทูัง้สองทานในโอกาส
สําคัญนีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 ๖

                                 นานาขาว 
 
 
 

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจางเหมาจาย 
  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขัน
เปนลูกจางเหมาจาย  ตําแหนงเจาหน าท่ีสํานักงาน (บริหารงานทัว่ไป)    จํานวน ๑ อตัรา    และ
ตําแหนงเจาหนาท่ีสํานกังาน (บุคคล) จํานวน ๑ อตัรา  อตัราคาจางเดือนละ ๘,๘๐๐ บาท   วฒิุ
ปรญิญาตรีหรอืเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางการบรหิาร  พาณิชยศาสตร  กฎหมาย   เศรษฐศาสตร  
คณิตศาสตร  อักษรศาสตร  สถิติ  สงัคมวิทยา  สังคมสงเคราะหศาสตร   วารสารศาสตร   นเิทศศาสตร  
ส่ือสารมวลชน   ศิลปะศาสตรการศึกษา  รัฐศาสตร  ตองมคีวามรูคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ไดแก Excel , 
Microsoft  เปนอยางดี  
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขันขอและยื่นใบสมัครไดที่ หนวยบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  สํานักงานเลขานุการ  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  ตัง้แตวันที ่๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑ ถึง
วันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๑   ในวันและเวลาราชการ  
 

  ขอเชิญเขารับการอบรม 
  สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.)  สังกัดสํานักบริหารและพัฒนาองคความรู 
(องคการมหาชน)  สํานักนายกรัฐมนตรี  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “เปดโลกการอาน 
ดวยนิทานเลาเร่ือง”   ในวันที่ ๕ – ๗  กันยายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ หอง 
Meeting  Room ๑ (Hall ๙)  ศูนยการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๕๖ – ๔๕๖๓ ตอ ๑๑๐ 
 
 
 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

 
 

 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


