
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558  คณะครุศาสตร์ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ สมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ จัดทอดกฐินสามัคคี ณ ส านักสงฆ์
เจโตวิมุตติ (วัดปุาเขาดิน) ในการนี้ ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญเป็นจ านวน 427,099 บาท เครื่องกฐิน
มูลค่า 28,140 บาท     

 
 
 
 
 
 
 
 
 พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง โรงเรียน
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  และโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี   
 

     ฉบับที่ 38/2558 วันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 

พิธีทอดกฐินสามัคคี 
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 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 827  ชั้น 8  อาคารพระมิ่งขวัญฯ  คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  ดังนี้   1) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ 2)  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  
เสรีรัตน์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์  และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หงษ์ศิริวัฒน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะครุศาสตร์ ตามรายละเอียดและตัวบ่งชี้ของ สกอ. (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมิน 4.04 ในระดับดี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ รายตัวบ่งชี้ 
 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ 
ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยรวม n/a n/a n/a n/a n/a 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

>=35% 118 126 93.65% 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3                   ี่
                        

>=50% 70 126 55.56% 3.47 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
กับอาจารย์ประจ า 

+-10% 8.97 300 29.90% 0.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5                                  เกณฑ์ 6 ข้อ - - 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ ์6 ข้อ - - 3 ข้อ (1,4,6) 3.00 

                       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์  
ปีการศึกษา 2557  

 
จุดแข็ง  
 คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์มีวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงมาก สอดคล้องกับเปูาหมายและภารกิจของ
คณะ รวมทั้งกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ง ที่ เน้นการวิจัยขั้นสูง และผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก คณาจารย์ให้ความเป็นกัลยาณมิตรในการฝึกอบรมพัฒนานิสิต ด้วยความเอาใจใส่และให้การช่วยเหลือ
แก่ศิษย์อย่างทั่วถึงและอบอุ่น นอกจากนี้ คณาจารย์ยังร่วมผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในปริม าณที่สูง 
สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของทั้งระดับคณะและสถาบัน นอกจากนี้ คณะ                    
ครุศาสตร์ยังมีโครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดล้อมในคณะที่ร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการท างานและเรียนรู้ 
และมีห้องเรียน ห้องประชุมที่สะดวกเพียงพอ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ควรทบทวนกระบวนการในภาพรวม รวมถึงแบบฟอร์มในการจัดท าและน าไปใช้งานซึ่งแผนกลยุทธ์ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน (มิใช่แผนงบประมาณ) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยควรก าหนด
ตัวชี้วัดทั้งระดับแผน (outputs/outcomes) และระดับกิจกรรม/โครงการ ทั้งการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
การพัฒนานิสิต และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

                          
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ ์6 ข้อ - - 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

>=100,000 บาท 42,331,602 126 335,965.10 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

>=40% 103.80 126 82.38% 5.00 

                                    

ตัวบ่งช้ีที ่3.1                           เกณฑ ์6 ข้อ - - 5 ข้อ (1,3,4,5,6) 4.00 

                                               
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ ์7 ข้อ - - 
6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5.00 

อ       อ                       

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั และ  
เอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ ์7 ข้อ - - 
6 ข้อ 

(1,3,4,5,6,7) 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

เกณฑ ์6 ข้อ - - 
5 ข้อ (1,3,4,5,6) 

4.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.04 (ดี) 
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เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558  ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก) ให้การต้อนรับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ
คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยให้ความสนใจแก่มุมหนังสืออาเซียน วรรณกรรม
เยาวชน และวารสารต่างประเทศเป็นพิเศษ พร้อมกันนี้ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบรายงานการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน” เป็นหนังสือที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร
โรงเรียนฯ เพื่อใช้ในการวางแผนรองรับการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ในวันเดียวกัน คุณโสมนภา ผดุง และคุณสุพินญา สุวรรณรัตน์ บรรณารักษ์ประจ าศูนย์บรรณสารสนเทศ

ทางการศึกษาให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนบพร แสงวณิช อาจารย์ประจ าวิชา 2736101 
INTRODUCTION TO ART EDUCATION ภาควิชาศิลปศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 33 คน โดยให้
ค าแนะน าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนย์บรรณสารฯและอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญต่อ

การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ทักษะด้านสารสนเทศ 
(Information Literacy) 

                                  เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
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เมื่อวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  คณะ         
ครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าธัญญา พาร์ค จัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี “Green Creative 
Camp ปีที่ 2: Thai Kids  คิดไทย ศิลปะไทยแสนสนุก” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ  
อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์   คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา และ
อาจารย์ชัชชวาลย์ สหัสสพาศน์ ศิลปินปูนปั้นโบราณสูตรเมืองเพชร ร่วมเป็นวิทยากรหลัก  โดยมีนิสิตทุนโครงการ
พัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาศิลปศึกษา และนิสิตจิตอาสา สาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นผู้ช่วย
วิทยากร การจัดกิจกรรมนี้คณาจารย์ และนิสิตได้น าความรู้ และทักษะจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ               
ของสาขาวิชามาบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม  

 
ภาพผลงานจากกิจกรรมการสอนศิลปะไทย  
 
 
 
 

       
            

 
 
 
 
  ภาพกิจกรรมการวาดภาพบนก าแพงในสัปดาห์สุดท้าย  โดยน าภาพผลงานศิลปะไทยที่เด็กวาดในกิจกรรม 

ครั้งก่อน ๆ  มาออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

  

 

                                  Green Creative Camp ปีที่ 2 
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ประชาคมครุศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จารุวรรณ  ตันจันทร์พงศ์  สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
ฝุายมัธยม  ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “เครื่องตรวจนับและฝึกหัดการดันพื้นเพื่อช่วยส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ” ของนายธนวิทย์ ช่วยบ ารุงและคณะ ในโอกาสได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี/ปวส.  จากการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่  15  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2558  โดยจะมีพิธีรับมอบรางวัล พร้อมน าผลงาน        
มาแสดง ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน  2558  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี    
  

                                            อาจารย์ได้รับรางวัล 
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เนื่องจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล จะครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ           

ในเดือนพฤษภาคม 2559  ในการนี้ สภาคณาจารย์จุฬาฯ ได้รวบรวมความคิดเห็นและรายชื่อจากประชาคมจุฬาฯ 
และเสนอชื่อ (ในนามสภาคณาจารย์) ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ที่แต่งตั้งโดยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้มี
สิทธิเสนอ “ความคิดเห็น  คุณลักษณะที่เหมาะสม และชื่อ” ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  จะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ซี  3  ขึ้นไป หรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ ระดับตั้งแต่ P7 (หรือเทียบเท่า)  ซึ่งการลงคะแนนจะมีสองรอบ ดังนี้ 

 
การลงคะแนนรอบแรก 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00-15.00 น. โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ซี 3 ขึ้นไป รวมถึงคณาจารย์

และบุคลากรสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ระดับไม่ต่ ากว่า P7 หรือเทียบเท่า ท าการเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีไม่เกิน 3 ชื่อ ณ คูหาประจ าหน่วยของตน 

หลังจากท่ีมีการนับคะแนนแล้ว คณะกรรมการด าเนินการขอรับความคิดเห็นฯ สภาคณาจารย์จะน ารายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 6 อันดับแรก (รวมแล้วไม่เกิน 6 คน) มาเรียงล าดับตามตัวอักษร และเข้าสู่การแสดง
วิสัยทัศน์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

 
การลงคะแนนรอบสอง 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. โดยให้บุคลากรกลุ่มเดิม (ในขั้นตอนที่ 1)  พิจารณา

จากรายชื่อสูงสุด 6 อันดับในรอบแรกนั้น โดยรอบที่ 2 นี้ จะได้เสนอชื่อได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น  ณ คูหาประจ าหน่วย
ของตน   

 
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเสนอชื่อได้ตามวัน เวลา ข้างต้น ทางสภาคณาจารย์จะให้ผู้ประสานงานของ

หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ส่งแบบเสนอชื่อรอบแรก (สีชมพู) มีตราประทับนูน ไปยังอีเมล์ของท่าน  ซึ่งต้องมีที่อยู่อีเมล์ของจุฬาฯ

เท่านั้น ให้มีสิทธิเสนอชื่อได้ และขอให้ท่านส่งกลับมายังสภาคณาจารย์ที่ E-mail:  
facultysenate@chula.ac.th  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 จนถึงเวลา 16.00 น 

2. ส่งแบบเสนอชื่อรอบที่สอง (สีเหลือง) มีตราประทับนูนไปยังอีเมล์ของท่าน ซึ่งต้องมีที่อยู่ E-mail:           
ของจุฬาฯ เท่านั้น ให้มีสิทธิเสนอชื่อได้ และขอให้ท่านส่งกลับมายังสภาคณาจารย์ที่ E-mail: 
facultysenate@chula.ac.th  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2558 จนถึงเวลา 16.00 น 
 
 

อย่าลืม วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
พร้อมใจกันเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนที่ 17 ของจุฬาฯ 

 
 
 

 

การสรรหาอธิการบดีจุฬาฯ 
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    ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559               
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยน าเสนอในการ
ประชุมดังกล่าว สามารถส่งผลงานและลงทะเบียนได้ทาง http://www.surf.su.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย 
 
   ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ใน         
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 5-2 ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับ ได้ที่ E-mail: 
parinya.kla@dpu.ac.th   โทรสาร 02-580-0064   ภายในวันศุกร์ที่  27  พฤศจิกายน  2558 และสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิจัย โทร. 02-9547300 ต่อ 431, 528, 633  
 
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 30 
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559           
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิทยานิพนธ์และ
ผลงานน าเสนอในการประชุมดังกล่าว สามารถส่งผลงานและลงทะเบียนได้ทาง E-mail : edtech30.5015@gmail.com 
หรือ http://edtech30.weebly.com/ และสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ คุณวิชชุดา  สมจิต โทร. 055-962413, 055 962417 
และส่งแบบตอบรับได้ที่โทรสาร 055 962402 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจ าปี 2559” 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ  “มสธ.วิจัย 
ประจ าปี 2559” เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันศุกร์ที่  8 เมษายน 2559  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยน าเสนอ 
ในการประชุมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝุายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7588-9 หรือ 
ทาง E-mail: inthira.nak@stou.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ของรัฐ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 
 
 

                                                   ข่าวน่าสนใจ 
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