
   

  
 
 
 
  

          
                                  

                        เสด็จสูสวรรคาลัยอาลัยลา 
                                   สถิตฟาสถิตในใจนิรันดร 

 
ขอเชิญชาวจุฬา ฯ  และประชาชนทั่วไปรวมลงนามถวายคําอาลัย 

เบื้องหนาพระฉายาลักษณ  สมเด็จพระพีน่างเธอเจาฟากัลยาณวิัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
 ที่หนาหองรับรอง  หอประชุมจุฬา ฯ   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 
                         

      จุฬา ฯ ออกนอกระบบ คุณมีความเหน็อยางไร? 
 
  ตามที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และอยู
ระหวางการตรวจทานรางโดยเจาหนาที่รัฐสภากอนจะสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหนายกรัฐมนตรีนํา
ความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ลงพระปรมาภิไธย จากนั้นสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลเปนกฎหมายของแผนดินสืบไป   
  ดังนั้น ในชวงเวลานี้  ชาวประชาคมจุฬา ฯ  ทุกภาคสวนควรรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
รายละเอียดของรางขอบังคับและรางประกาศที่จะตองออกตามความในรางพ.ร.บ. จุฬา ฯ    เพื่อใหสําเร็จเปนขอบังคับ
และประกาศที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยและประชาคมจุฬา ฯ  เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดนําไป
ประกอบการพิจารณาออกขอบังคับ และประกาศฉบับตาง ๆ  ตอไป   

ฉบับที่  ๒    ประจําสัปดาหที่  ๒     วันจันทรที่   ๑๔   มกราคม ๒๕๕๑    



 ๒

  และเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรางขอบังคับและประกาศดังกลาว
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดใหมีคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประจําหนวยงาน  เพื่อใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากร  ซึ่งคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประจําคณะครุศาสตร คือ 
  ๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ   ตันธนะเดชา  ประธาน 
  ๒.  รองศาสตราจารย วีระชาติ      สวนไพรินทร  กรรมการ 
  ๓.  รองศาสตราจารย ลัดดา           ภูเกียรติ  กรรมการ 
                                ๔.  อาจารย ดร.อุบลวรรณ             หงษวิทยากร  กรรมการ 
                                ๕.  นางรัตติกร                                เอกษมานนท กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของคณะครุศาสตร  จะประสานงานเผยแพรขอมูลการดําเนินการใหคณาจารย  
เจาหนาที่ และนิสิตไดรับทราบ    และหากตองการดูรางขอบังคับและประกาศ สามารถดูไดที่ WWW.chula.ac.th       
  อนึ่ง  รางขอบังคับและประกาศตามรางพ.ร.บ. จุฬา ฯ ..... มีทั้งส้ิน ๖๑  ฉบับ    ซึ่งสามารถดูไดใน
เว็บไซด WWW.chula.ac.th    โดยคลิกหัวขอ รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายลูก (รางขอบังคับและ
ประกาศ)  ตามรางพ.ร.บ. จุฬา ฯ ฉบับใหม   และคลิกที่ ขอ ๕  คิดเห็นอยางไรกับรางกฎหมายลูก  ทั้งนี้มีรางขอบังคับ
และประกาศที่ตองออกอยางเรงดวน จํานวน ๙ ฉบับ   ไดแก ๑) ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล    ๒)ขอบังคับวา
ดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในชวง ๙๐ วันแรก      ๓)  ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการบริหาร
คณะ  สํานักวิชา  หรือวิทยาลัย    ๔)  ขอบังคับเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสภามหาวิทยาลัย       ๕)  ขอบังคับวาดวยสภา
คณาจารย   ๖)  ขอบังคับวาดวยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน      ๗)  ประกาศเรื่องวันเริ่มและวันส้ินป
บัญชีของมหาวิทยาลัย   ๘)  ขอบังคับวดวยหลักเกณฑและวิธรสรรหาอธิการบดี     และ ๙)  ขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ
ของอธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี     
  นอกจากนี้ คณะครุศาสตร  ไดเปดเวทีกําหนดการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางกฎหมายลูก ประกอบรางพ.ร.บ.จุฬา ฯ ฉบับใหม   ณ  หองประชุม ๑๐๖    อาคาร ๒  คณะ
ครุศาสตร  ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑    วันที่  ๑๐  มกราคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
        เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
  ครั้งที่ ๒    วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
     เชิญฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับรางพ.ร.บ.จุฬา ฯ พ.ศ. ......... 
                                                            และรับฟงความคิดเห็น ฯ 
     โดย  อาจารย ณรงคเดช   สรุโฆษิต 

ครั้งที่ ๓    วันที่  ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
        เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
 สําหรับเวทีกลางที่มหาวิทยาลัยจัดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับราง
กฎหมายลูก มีกําหนดการ ดังนี้ 

๒๑ มกราคม  ๒๕๕๑  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หองเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร 



 ๓

          

๒๒ มกราคม  ๒๕๕๑  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หองประชุมสี  สิริสิงห  อาคารสมเด็จยา ๙๓   

คณะทันตแพทยศาสตร 
 

๒๓ มกราคม  ๒๕๕๑  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๔ มกราคม  ๒๕๕๑  
                  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข 
                                                อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร   

๒๕ มกราคม  ๒๕๕๑  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หอง ๒๑๒  อาคารมหิตลาธิเบศร  
 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับและราง
ประกาศผาน ๔  ชองทาง   ไดแก 
 ๑.  เว็บไซด WWW.chula.ac.th   ซึ่งจะมีชองใหทานรวมแสดงความคิดเห็นอยูบริเวณตอนทาย
ของรางขอบังคับแตละฉบับ 
 ๒.  คณะกรรมการรับฟงความเห็นของแตละสวนงาน ซึ่งจะทําหนาที่รวบรวมและสรุปความ
คิดเห็นของประชาคมจุฬา ฯ  ที่อยูในสวนงานตาง ๆ 
 ๓.  เวทีรับฟงความคิดเห็นกลางทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นหลายรอบ 
 ๔.  เสนอความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่  สํานักงานสารนิเทศ  สํานักงานมหาวิทยาลัย   

 
 

                                   ชมรมพฤทธาจารย จัดตั้งปนสมาคม แลว 
 
                    ชมรมพฤทธาจารยครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ไดจดทะเบียนเปน  
สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แลว เม่ือวันท่ี ๒๑  ธันวาคม  โดยมี
วัตถุประสงคดังนี ้

๑. เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และนําขอยตุนิั้น ๆ เสนอแกคณะเพื่อเปน 
แนวทางในการบริหารและพฒันาคณะใหกาวหนา  โดยถือหลักความเปนเลิศทางวิชาการ  เนนคุณธรรม
และจริยธรรม 

๒. แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในหมูสมาชิก และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ   



 ๔

       กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  

เพื่อใหทนัตอเหตุการณและความกาวหนาทางวิชาการ 
๓. สงเสริมความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางสมาชิก  โดยใหสมาคมเปนศูนยกลาง 

พบปะสังสรรค และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 
๔. จัดกิจกรรมและเผยแพรความรู  ความชํานาญใหแกอาจารย  นิสิต  นิสิตเกาและสังคม 

ตามความเหมาะสม 
๕. รวมมือกับคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยและองคกรอื่น ๆ ในกจิการอันสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขางตน 
                   มีศาสตราจารยกิตติคุณ คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร  เปนนายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร   
และมีศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  และคณบดีคณะครศุาสตร  เปนท่ีปรึกษา
สมาคม ฯ    
                  ผูที่เคยเปนอาจารยประจํา หรือเปนอาจารยพเิศษของคณะครุศาสตร  ซ่ึงมีอาจารยพิเศษของ
คณะครุศาสตร ซ่ึงมีอายุ ๔๕ ป ขึ้นไปสมัครเปนสมาชิกไดที่  คุณปราณี  หอมจนัทร  โทร. ๐๒ – 
๓๙๑๐๖๘๓   , ๐๒ – ๗๑๒ – ๔๓๔๐        คาลงทะเบียนและบํารุงสมาคมตลอดชีพ ๑,๐๐๐  บาท  หรือ
รายป ๆ ละ ๑๐๐ บาท   
                สํานกังานใหญของสมาคมตัง้อยู  ณ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท   
แขวงวงัใหม     เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
  
 
 
 

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ 
ครุศาสตร นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (คร้ังที่ ๓)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
เงินทุนเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ  จํานวน ๑  โครงการ คือ  โครงการวิจัยเร่ือง “การ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาเลือกเสรี “นักดูนก” ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖  
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม”  มี อาจารยอรชา  พันธุบรรยงก     เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๒๔,๐๐๐  
บาท    
   
 
 
 



 ๕

       กิจกรรมดานบริหาร    
 
 

                 
  แตงตัง้ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาสาํหรับพอแมและทักษะชีวิต 
  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา 

รัตนอุบล  ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพฒันาการศึกษาสําหรับพอแมและทักษะชีวิต 
ต้ังแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑   โดยมีวาระ ๒ ป 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสปัดาหท่ีผานมา ดังนี ้

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของภาควิชาหลักสูตร 
การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
              ๒.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชพีครู 
                      ๓.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศนูยพัฒนาการเรียนรูและวิชาชีพครู 
                      ๔.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจยัและพัฒนาจิตปญญาศกึษา 
              ๕.    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหลักสูตร
การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
              ๖.    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นประจําคณะเกี่ยวกับรางขอบังคับและ
ประกาศตามรางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...................... 
              ๗.   คําสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตกรณีแตงกายผิดระเบียบ    
            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

   ตอนรับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยเครือขายการพัฒนาวชิาชีพอาจารยและ
องคกรระดับอดุมศึกษา (ควอท.)  ไดเชิญ   Prof. Nancy   Chism  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการ
องคกรและการพัฒนาการเรียนการสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อชวยปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยระดับอุดมศึกษา    การพัฒนาเครือขายวิชาชพี
อาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษา และการจัดต้ังหนวยสงเสริมประสิทธภิาพการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเปนระยะเวลา ๔ เดือน  ต้ังแตเดือนมกราคม – เมษายน 
๒๕๕๑     โดยในชวงเวลาดังกลาว  สํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ขอความรวมมือใหคณะ 
ครุศาสตร   จัดสถานที่ใหผูเชี่ยวชาญเพือ่การปฏิบัติงานดังกลาว  โดยจะประจาํอยูที่หองศนูยความ
เปนเลศิทางวิชาการ    
 



 ๖

       กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ  

   สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร จุฬา ฯ จัดทัศนศึกษา 
 สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  จัดทัศนศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชม
มหกรรมปนทรายโลก    ตลาด ๑๐๐ ป  และนมัสการหลวงพอโสธร    รับประทานอาหารอรอย  รถบัส
ปรับอากาศ     คาใชจายคนละ  ๖๐๐ บาท  (รวมคาอาหาร)         รถออกจากบริเวณขางสระวายน้ําและ
ธรรมสถาน จุฬา ฯ วันที่ ๔ กุมภาพนัธ ๒๕๕๑   เวลา ๐๗.๐๐ น.  กลับถึงจุฬา ฯ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
 สมัครไดที่ รองศาสตราจารย รุจิระ  สุภรณไพบูลย  โทร. ๐๘๑ – ๘๖๐๘๓๗๔  หรือ   
คุณปราณี  หอมจันทร  โทร. ๐๒ – ๓๙๑๐๖๘๓   , ๐๒ – ๗๑๒ – ๔๓๔๐ 
   
   

                 
        
     การดูแลเด็ก Autism 

  เมื่อวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๕๑    เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๕   
อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  และรองคณบดี
ดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควนิท)  ใหการตอนรับและฟงการ
บรรยายเรื่อง การดูแลเดก็ Autism  ซึ่งบรรยายโดย Dr.Benjamin  Handen  ศาสตราจารยดาน  
Psychiatry  แหง University  of  Pittsburgh  School  of  Medicine   มีคณาจารยของคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนพอแมผูปกครองเด็ก Autism และแพทยจากโรงพยาบาลที่
เกี่ยวของเขาฟง 
 

          
 
 
 
 
 
 



 ๗

          ระเบียบนารู 

คะแนนคุณธรรม กับ แอดมชิช่ัน เกี่ยวของอยางไร ? 
เชิญหาคําตอบไดที่การสัมมนาทางวิชาการ 

“คุณธรรมนําความรู  มิติใหมสูแอดมิชชัน่  แคฝนหรือความจริง” 
วิทยากรรวมสัมมนา 

ผูชวยศาสตราจารย ศรีจันทร  พันธุพานชิ (โรงเรียนสาธติ ฯ ปทุมวัน) 
                             ดร.กมลวรรณ  ตังธนกานนท  (ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ) 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๗  มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
 ณ หอง ๔๐๕ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารงุ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 

 
 

 
ตอนรับปใหม  ๒๕๕๑ 

เชิญชวนคณาจารยบุคลากรและนิสิตซื้อหนังสือและของที่ระลึก 
ลดราคาหนงัสอืตําราและของที่ระลึก ๑๐ – ๕๐  % 

ตลอดเดือนมกราคม  ๒๕๕๑ 
ท่ีศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาคารประชุมสุข   อาชวอํารงุ    ชั้นลาง 
โทรศัพท –โทรสาร    ๐๒ - ๒๑๘๒๕๒๙ 

 
 
 
 
 

    แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงาน  
          ณ ตางประเทศ 
 
   สํานักงานก.พ.  แจงเรื่อง  การอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัยและ 
ดูงาน ณ ตางประเทศ   ดังนี้ 
   กรณีขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน ณ ตางประเทศ  เม่ือ
ไดรับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม   ปฏิบัติการ
วิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  แลวจะตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต  
ตามระเบียบวาดวย การลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕   ดวย  อยางไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วและลด



 ๘

ขั้นตอนในการดําเนินการ  สวนราชการอาจใชวิธีการมอบอํานาจการอนุญาต  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหอธิบดีเปนผูอนุญาตแทนในคราวเดียวกันได 
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ WWW.edu.chula.ac.th) 
 

  หลักเกณฑการเบิกจายตรงเงนิสวัสดกิารคารักษาพยาบาลกรณีสทิธิซํ้าซอน 
  กรมบัญชีกลาง แจงเรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายตรงเงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาลกรณี
สิทธิซํ้าซอน  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  กรณีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓  และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๙  บัญญัติกรณีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้  หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น  มีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอืน่แลว  
ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้   เวนแตคา
รักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราช
กฤษฎีกา ฯ  ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะที่ขาดอยู   ดังนั้น ผูมีสิทธิท่ีมี
สิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นดวย  ตองใชสิทธิจากหนวยงานอื่นกอน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
 
 
 
 
 

“ 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 



 ๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
ประจําป ๒๕๕๑ 

 
 เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑ คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปน
ครู เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกคณาจารยที่ปฏิบัติงานการเรียน       การสอน การพัฒนานิสิต การวิจัยและการบริการวิชาการ
ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษ มีความมุงมั่น เสียสละ และทําประโยชนตอวง
วิชาการ และสรางชื่อเสียงใหแกคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพื่อใหการดําเนินงาน       ดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค คณะครุศาสตรจึงประกาศรายละเอียดในการดําเนินการใหรางวัลดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ คุณสมบัติของคณาจารยท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ  
  ๑.๑  เปนคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควิชาหรือโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝาย
ประถมและฝายมัธยม 
  ๑.๒  ไมเปนผูบริหารระดับรองคณบดี/หัวหนาภาควิชาขึ้นไป ในขณะที่อยูในกระบวนการพิจารณา 
 ขอ ๒ เกณฑการพิจารณา 
  ๒.๑  มีภาระงานขั้นต่ําตามประกาศคณะครุศาสตร 



 ๑๐

  ๒.๒  เปนผูครองตนตามจรรยาบรรณของคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
  ๒.๓  มีความสามารถและกระตือรือรนในการสอน ถายทอดความรู เกื้อหนุน ผูเรียนใหเกิดความรู 
  ๒.๔  มีความเมตตาตอผูเรียน เสียสละเวลาให  อบรมสั่งสอนและชี้นําทางที่ถูกตอง เปนแบบอยาง
ใหแกผูเรียน 
  ๒.๕  มีความรับผิดชอบในการสอน ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
  ๒.๖  มีความเที่ยงธรรม เสียสละเพื่อสวนรวม รับผิดชอบตอผูอื่น และสงเสริมความสามัคคีในหมู
คณะ 
 ขอ ๓ การเสนอชื่อและการพิจารณาตัดสิน 
  ๓.๑  การเสนอชื่อ 
          ๓.๑.๑ ภาควิชา ๔ ภาควิชา เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา       ภาควิชา ผูสมควรไดรับยก
ยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๒ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงาน
ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
          ๓.๑.๓ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม เสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจํา
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ผูสมควรไดรับยกยอง ๑ ช่ือ 
  ๓.๒ การพิจารณาตัดสิน 
         คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 ขอ ๔ รางวัล 
  จํานวน ๓ รางวัล ไดแก ดีเดนระดับภาควิชา ๑ รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียน   สาธิตจุฬาฯ ฝายประถม 
๑ รางวัล ดีเดนระดับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ๑ รางวัล                             รางวัลละ ๒๐,๐๐๐.- บาท พรอมโล
ประกาศ 
  
 
 
 

ขอ ๕ กําหนดเวลา 
  ๕.๑  หนวยงานเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
พรอมประวัติและสรุปผลงานดีเดนและเกณฑการคัดเลือกใหคณะกรรมการ      ประจําคณะครุศาสตร ภายในวันที่  ๒๘  
ธันวาคม  ๒๕๕๐  
  ๕.๒  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร จะพิจารณาผูสมควรไดรับรางวัล    ยกยองเชิดชูเกียรติ
คณาจารยดีเดนดานความเปนครูทั้ง ๓ รางวัล ภายในวันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๑ 
  ๕.๓  ประกาศผลรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู     ภายในวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๐ 
 ขอ ๖  การรับรางวัล 
  ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๑

 
      ขอเชิญรวมประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญเนื่องในโอกาสวันครู 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธ์ิ

ทอง)  แจงวา เนื่องในโอกาสวันครูประจําป ๒๕๕๑        คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการจัดการประกวด
แตงคําประพนัธและคําขวญัเกี่ยวกับครู  เพื่อใหนักเรยีนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และ
นิสิตคณะ 

ครุศาสตรไดพัฒนาความสามารถในการแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครู และไดมีโอกาสยก
ยอง 
เชิดชูเกยีรติคุณครู  โดยไดกาํหนดรายละเอียดในการดําเนินการประกวด   ดังตอไปนี้   

๑.ประเภทการประกวด 
 การประกวดแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก การประกวดคําขวัญ และการประกวดการแตงคําประพันธ ดังมี
รายละเอียด คือ 

๑.๑ การประกวดคําขวัญ  แบงเปน ๒ ระดับ 
    ๑.๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๑.๑.๑ คําขวัญภาษาไทย  
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๑-๓ 
๑.๑.๑.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษ 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชวงชั้นที่ ๒-๔ 

      ๑.๑.๑.๓ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๔ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๕ คําขวัญภาษาจีน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๑.๑.๑.๖ คําขวัญภาษาญี่ปุน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

      ๑.๑.๒ ระดับอุดมศึกษา 
๑.๑.๒.๑ คําขวัญภาษาอังกฤษ  
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๒ คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
    สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 
๑.๑.๒.๓ คําขวัญภาษาเยอรมัน 
              สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

  



 ๑๒

๑.๒ การประกวดแตงคําประพันธ  แบงเปน ๒ ระดับ 
        ๑.๒.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       กลอนสุภาพ (ความยาว ๒ บท) 
       สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 

         ๑.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา 
   ๑.๒.๒.๑ กลอนสุภาพ (ความยาวอยางนอย ๘ บท) 
         สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร 
 
๒. หัวขอที่ใชในการประกวด 
 ทุกรายการใชหัวขอเดียวกันในการประกวด คือ “เชิดชูคร”ู 
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสงผลงานเขาประกวด 
 ๓.๑ เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓.๒ เปนนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๔. สถานที่สงผลงานเขาประกวด 
 ๔.๑ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๒ คําขวัญภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๒ สงที่กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 ๔.๓ คําขวัญภาษาไทยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๓ และกลอนสุภาพสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ สงที่กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๔ คําขวัญภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน และภาษาจีนสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ ๔ 
สงที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 ๔.๕ กลอนสุภาพสําหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตและนิสิตบัณฑิตศึกษา สงที่หองธุรการ  ภาควิชาหลักสูตรการ
สอนและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารครุศาสตร ๔ ชั้น ๒ 
 
๕. กําหนดการการสงผลงานและการประกาศผลการตัดสิน 

วันสุดทายของการสงผลงานเขาประกวดทุกรายการ  ๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
ประกาศผลการตัดสิน    ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

“การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด” 
๖. ประเภทรางวัล 
 การประกวดทุกรายการมี ๔ รางวัลไดแก รางวัลชนะเลิศรายการละ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชยรายการละ ๓ 
รางวัล ดังมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้ 

๖.๑  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๖.๑.๑ ชวงชั้นที่ ๑-๒ 



 ๑๓

 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
    ๖.๑.๒ ชวงชั้นที่ ๓-๔ 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
๖.๒  ระดับอุดมศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย   เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 

 
๗. การรับรางวัล 
 ผูที่ไดรับรางวัลจะตองเขารับรางวัลในงานวันครูของคณะครุศาสตร วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ (ผูไมมารับ
รางวัลในวันดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์) 
 
 
    คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู  
 รองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา ไลทอง)  ในฐานะประธานคณะกรรมการ
คัดเลือกนิสิตดีเดน เนื่องในโอกาสวันครู ป ๒๕๕๑  แจงวา  คณะครุศาสตรมีนโยบายสงเสริมและให
กําลังใจใหกับนิสิตคณะครุศาสตรที่มีความประพฤติดี  กริิยามารยาทงามและมีระเบยีบวินยัในตนเอง  จึง
ไดจัดใหมกีารคัดเลือกนิสิตดีเดน  เพื่อยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีงามของนิสิต  และเพื่อปลูกฝงคานิยมที่
ดีงามและถูกตองใหนิสิตเปนบัณฑิตที่มีคณุคาและเปนผูนําที่มีคุณภาพของสังคม  โดยไดกําหนดการ
คุณสมบัติคัดเลือกนิสิตดีเดน ดังนี ้

๑. เปนนิสิตคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
๒. เปนนิสิตที่ไมเคยถูกทําทัณฑบนหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
๓. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
๔. เปนผูที่มีคุณลักษณะของความเปนครู 
๕. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 


