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     ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร 
 

  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงวา ขณะนี้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศอยูระหวางปรับปรุงระบบ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากรใหมีความทันสมัยมากขึ้น  โดยการดําเนินการดังกลาวจําเปน
จะตองหยุดการทํางานของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนการชั่วคราว  ระหวางเวลา ๐๐.๐๐ 
– ๐๓.๐๐ น.  วันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๑  (เที่ยงคืนถึงตีสาม คืนวันเสารท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ระหวางหยุดการทํางานของระบบ ฯ นั้น  จะไมมีอีเมลฉบับใหม ๆ เขามา  อีเมลที่ถูกสงเขา 
มาในระหวางที่ระบบ ฯ หยุดทํางานจะถูกสงไปยังผูใชหลังจากที่ระบบ ฯ กลับมาทํางานเปนปกติ 

๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะยายอีเมลและ address  book  ทั้งหมดของผูใชไปยังระบบ 
ใหม 

๓. เมื่อระบบ ฯ กลับมาทํางานเปนปกติ  อีเมลใหมจะไปที่ระบบ ฯ ใหมเทานั้น บุคลากรจะ 
สามารถใชระบบเว็บเมลไดที่ https://webmail.it.chula.ac.th/   

๔. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะเก็บรักษาอีเมลในระบบ ฯ เดิมไวถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
โดยผูใชสามารถดูอีเมลในระบบเดิมไดที่  https://webmail2.it.chula.ac.th/  (อีเมลฉบับใหมจะไมเขามา
ที่ระบบนี้ตั้งแตวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑)   

๕. ผูที่ใชเว็บเมลควรจะตองติดตั้ง Certificate ของมหาวิทยาลัย โดยไปที่ 
https://www.it.chula.ac.th/document/cuca.crt 

๖. ผูใชที่อานอีเมลผาน client ตัวอื่น ๆ  เชน Thunderbird  หรือ Outlook Express หรือ MS 
Outlook  เปนตน  โปรดตรวจสอบคาตาง ๆ ในโปรแกรม  ดังนี้ 
       Incoming mail  (pop3) = pop.it.chula.ac.th 
       Incoming mail  (imap) = imap.it.chula.ac.th 

      Outgoing mail  (smtp) = smtp.it.chula.ac.th 
 ๗.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนิสิตจะไมไดรับผลกระทบใด  ๆ  

      ฉบับที่  ๓๕   ประจําสัปดาหที่ ๕      วันจันทรที่  ๒๙   กันยายน  ๒๕๕๑    



 ๒

              กิจกรรมดานบริหาร 

           กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 พิธีวางพวงมาลา 
 

                  
 
 

  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๕๑    เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ สถูปพระราชสรีรางคาร ฯ วัด
ปทุมวนารามราชวรวิหาร    ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป  (รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน  
พิชญไพบูลย)   เลขานุการคณะ (นางรัตติกร  เอกษมานนท)  และหัวหนางาน  รวมถวายราช
สักการะ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาส “วันมหิดล”  อันเปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   

 
 
 

 
 
  การรับซองสรรหาคณบดีคณะครศุาสตร 

ดวย สายงานการประชุม สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ไดจัดสงเอกสารในการสรรหา 
คณบดีคณะครุศาสตรใหกับคณาจารย     ขาราชการ ระดับ ๓ ข้ึนไป และพนักงานมหาวิทยาลัย P๗ ข้ึน
ไป    ซึ่งคณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดสงเอกสารใหกับคณาจารยและเจาหนาที่บางสวนแลว  สําหรับ



 ๓

               นานาขาว 

ผูที่ยังไมไดรับเอกสารดังกลาว  สามารถมาลงนามรับเอกสารดวยตนเอง   ไดที่สํานักงานเลขานุการคณะ
ครุศาสตร   จนถึงวันที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
  
    คณะครุศาสตร จัดทอดผาปาการศึกษา 
  คณะครุศาสตร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ     สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร    สมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญ
รวมทอดผาปาการศึกษาโครงการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย    
โดยพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย  (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมมโม  )  เมตตาเปนองค
ประธานฝายสงฆ    ในวันอังคารที่   ๑๘    พฤศจิกายน    ๒๕๕๑    เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ วัด
อัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  ซึ่งการทําบุญเพื่อสนับสนุนการศึกษานับเปนการทําบุญ
อันย่ิงใหญ 
  
 
 
  
 

  คูมือ RMF & LTF แฝดคูสวย ชวยประหยัดภาษ ี
สายงานสวัสดิการ  จัดทําหนังสือ   คูมือ RMF & LTF แฝดคูสวย ชวยประหยัดภาษี  มี

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินทีใ่หผลตอบแทนมากกวาเงินฝากดวยกองทุนรวม  และสิทธิ
ประโยชนทางภาษีของ RMF & LTF  ซึ่งจะเปนประโยชนกับบุคลากร รวมถึงผูที่สนใจและตองการ
เริ่มตนบรหิารเงินของตนเองอยางเหมาะสมตอไป   

ผูสนใจตดิตอขอรับหนังสือไดที ่สายงานสวัสดิการ อาคารจามจุรี ๕ ชัน้ ๕  หรือศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมไดที ่www.thaimutualfund.com 
 
                   ระวังภัยใกลตัว!!!!! 
 เนื่องจากปจจุบันมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง   ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ซ่ึงทําใหมีโจร
ผูรายชุกชุม  เพ่ือความไมประมาทตอชีวิตและทรัพยสินของเราและคนที่เรารัก   ชาวจุฬา ฯ จึงควรรวมแรงรวมใจกัน
สอดสองดูแล เปนหูเปนตาใหกันและกัน  เพ่ิมความระแวดระวังในการดําเนินชีวิตมากข้ึน “การรูเทาทัน”  จึง
เปนสิ่งจําเปนและเมื่อพบเหตุการณที่ไมปกติ  ชาวจุฬา ฯ ควรระมัดระวังและดําเนินการ ดังนี้ 

• อยาวางของมีคาทิ้งไวตามสถานที่ตางๆ  เชน โรงอาหาร  หองบรรยาย  หองปฏิบัติการ  หอง
ทํางาน  (ที่ไมไดล็อคประตู)  และภายในรถยนต 



 ๔

• แจงรปภ. ทันที เมื่อพบเหตุการณไมปกติเหลานี ้
- บุคคล กลุมคนหรือเหตุการณผิดสังเกตที่นาสงสัยวาอาจจะทําใหเกิดเหตุ 

รายแรง 
- พบวัตถุตองสงสัยควรแจงบุคคลรอบขางรับทราบ อยาเปด อยาแตะตอง 

อยาเขาใกล 
• หากมีเหตุรายเกิดข้ึนพยายามจดรายละเอียด  ตําหนิรูปพรรณ  เครื่องแตงกายของ 

คนรายและยานพาหนะของคนราย 
• พยายามหลีกเลี่ยงการเขา – ออก และเดินทางโดยรอบมหาวทิยาลัยในยามวิกาล 
• หากมีเหตุรายเกิดข้ึน  และมีผูบาดเจ็บ ชวยเหลือนําสงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 
CU  Emergency  Line 

แจงเหตุดวนเหตุราย 
                                                         โทร.  0-2 218-0000 

สถานีตํารวจปทุมวัน 0-2234-5678 หรือ 191 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 0-2256-4000,0-2256-4333 

 
 
 
 
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 


