
 

 
 
 
 
 
                                     กีฬาบุคลากร  คร้ังท่ี ๓๐  

พิธีเปดและปดวันเดียวกัน  เนนพิธีการแบบเรียบรอย 
 
  กีฬาบุคลากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓๐  ประจําป ๒๕๕๑     เริ่มแลว  โดย
เริ่มมีการแขงขัน ตั้งแตวันที ่๑๕  กุมภาพันธ – ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๑   ซึง่ในปนี้มีกีฬาทั้งหมด ๑๔  ชนดิ 
ไดแก  เทนนิส   บิลเลียดและสนุกเกอร   กีฬาทางน้ํา  กอลฟ   ฟุตบอล  แบดมนิตัน  กีฬาฮาเฮ   
วอลเลยบอล   เปตอง  โบวลิง่  เทเบิลเทนนิส   ตะกรอ  หมากกระดาน  และกรีฑา   
  ผูสนใจเขารวมแขงขัน สามารถสมัครไดที ่สนามกีฬาในรม  ชัน้๒  ศนูยกีฬาแหงจุฬา ฯ  
โทร . ๐๒ – ๒๑๘ ๒๘๗๔   
  พิธีเปดการแขงขัน        เนื่องจากอยูในชวงไวทุกขถวายความอาลัยแดสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร  กิจกรรมในพิธีเปด – ปด จึงตองเปนไป
โดยสํารวม  โดยพิธีเปด – ปดในวันเดียวกัน คือวนัศุกรท่ี ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๑  (รายละเอียด
จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง)   
     กําหนดการแขงขัน ฯ 
๑. เทนนิส  

วันรับสมัคร ๒๑ มกราคม – ๑๙  กุมภาพันธ ๒๕๕๑  
วันแขงขัน  ๒๕ – ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  (บุคคล) 
                   ๒  มีนาคม ๒๕๕๑  (ทีม)      ณ  สนามกีฬา ฯ  
  

๒. บิลเลียดและสนุกเกอร 
วันรับสมัคร  ๔ - ๑๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๑  
วันแขงขัน    ๑ - ๒  มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  โตะมนีา ซอยรองเมือง 
 

๓.  กีฬาทางน้ํา 
วันรับสมัคร  ๑๔  กุมภาพันธ  - ๓  มีนาคม ๒๕๕๑  
วันแขงขัน    ๖ - ๗  มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สระวายน้ํา  ๒๕ เมตร  
 

ฉบับที่  ๗  ประจําสัปดาหที่  ๓     วันจันทรที่   ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    



 ๒

๔.  กอลฟ 
วันรับสมัคร  ๒๗  กุมภาพันธ  - ๕  มีนาคม ๒๕๕๑  
วันแขงขัน    ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  จะแจงใหทราบภายหลัง   
 

๕.  ฟุตบอล 
วันรับสมัคร   ๘ – ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  
วันแขงขัน    ๑๕  กุมภาพันธ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 

๖.  แบดมินตัน 
วันรับสมัคร   ๑๕ – ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  
วันแขงขัน    ๒๗  กุมภาพันธ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาในรม 
 

๗.  กีฬาฮาเฮ 
วันรับสมัคร   ๒๐  กุมภาพันธ – ๕ มีนาคม   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 
 

๘.   วอลเลยบอล 
วันรับสมัคร   ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๒๐ กุมภาพันธ - ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาในรม 
 

๙.   เปตอง 
วันรับสมัคร   ๒๑ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๗ กุมภาพันธ - ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามเปตอง 
 

๑๐.   โบวล่ิง 
วันรับสมัคร   ๑๑  –  ๒๖ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๘ - ๙  มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  RCA 
 

๑๑.   เทเบิลเทนนิส 
วันรับสมัคร   ๔  –  ๑๑ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๘ กุมภาพันธ – ๔   มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาในรม 
 
 



 ๓

 

๑๒.   ตะกรอ   
วันรับสมัคร   ๑  –  ๘ กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๘ กุมภาพันธ – ๗   มนีาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาในรม 
 

๑๓.   หมากกระดาน 
วันรับสมัคร   ๑  –  ๑๒  กุมภาพันธ   ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๒๐ กุมภาพันธ –  ๑๓   มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  ชมรมกีฬา ศูนยกีฬา ฯ 
 

๑๔.   กรฑีา 
วันรับสมัคร   ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๑  
วันแขงขัน     ๑๔   มีนาคม ๒๕๕๑    ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ 

   
 

ผลการคัดเลือกนักเรยีนเขาโครงการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ตามทีค่ณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมคัรเด็กที่มีความสามารถ 

พิเศษเพ่ือคัดเลือกเขาเรียนในโครงการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ไดพิจารณา       คัดเลือกผูเขารวม
โครงการเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ วันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๕๑ มีมติใหรับนักเรียนเขาโครงการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จํานวน ๔ คน ดัง
รายชื่อตอไปนี้ 
  ๑. ด.ช.กฤษฎ    บุญศิริเศรษฐ   นักเรียนช้ัน ป.๒  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม      
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร 
  ๒. ด.ช.ศิษฏ   เทพมงคล  นักเรียนชั้น ป.๒  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายประถม     
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร 
  ๓. ด.ช.ศักยศรณ    เรืองฐานุศักดิ์  นักเรียนชั้น ป.๓  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา   
มีความสามารถทางอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา 
  ๔. ด.ช.ธนัช   เปลวเทียนยิ่งทวี  นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  โรงเรียนอนุบาลแสงโสม        
มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ไวโอลินและภาษาอังกฤษ 



 ๔

 

 

 
แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน 

  ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  

คณะครุศาสตร  กําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินการสอนของผูเสนอขอกําหนด 

ตําแหนงทางวิชาการ  โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้ 
๑.   การประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนใหคณะอนุกรรมการ 

ทุกทานประเมิน  หากเอกสารนั้นเก่ียวของกับสาขาใดเพิ่มเติมใหประธานสาขาวิชา ที่เก่ียวของประเมิน
ดวย  หากเปนรายวิชาตางคณะใหขอผลการประเมินจากคณะนั้น อีกทางหนึ่ง  

๒. การประเมินผลการสอนใหพิจารณาจากการประเมินโดยประธานสาขาวิชา 
หรือคณะเจาของวิชา  จากการประเมินตนเอง   และจากการประเมินการสอน โดยนิสิต  ทั้งนี้ 
คณะอนุกรรมการอาจหาขอมูลเพิ่มเติมจากคณาจารย หรือโดยวิธีอ่ืนๆก็ได 

(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
                                                        โครงการจุฬา ฯ – ชนบท 
   

ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการรับสมัครนกัเรียนจากชนบท เพ่ือเขา 
ศึกษาในโครงการจุฬา ฯ – ชนบท ปการศกึษา ๒๕๕๑  โดยไดรับทนุอดุหนนุจนสําเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตรปกตขิองคณะตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ ฯ นั้น  มีนักเรียนที่ไดรับการคดัเลือกเขาศึกษาตอคณะ
ครุศาสตรในโครงการจุฬา ฯ – ชนบท ดงันี ้

๑. สาขาวิชามัธยมศึกษา (ปอเนาะ) 
๑) นางสาวพาตีเมาะ  บากา   
๒) นางสาวนูรดีา        จูแฮ 

๒. สาขาวิชาประถมศึกษา (ปอเนาะ) 
๑)  นางสาวยามีละ   มะล ี
๒)  นายซุฟยาน        สินา 

  ๓.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (ปอเนาะ)   
             นางสาวโซฟยาห  มะรอเฮง 
   
 

 



 ๕

    กิจกรรมดานบริหาร 
 
 
 

   ปรับโครงสรางการบริหาร 
  ตามที่มีประกาศคณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เรื่องหนวยงานภายใน
สํานักงานเลขานุการและโครงสรางการบรหิารคณะครศุาสตร ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐  นั้น  
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานภายในสํานักงานเลขานุการ และศนูยตาง ๆ ภายในคณะ 
ครุศาสตร   เพ่ือความเหมาะสม คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรในการประชมุครั้งที่ ๓/๒๕๕๑  เมื่อ
วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๑  จึงใหปรับโครงสรางการบริหารตามแผนภูมิที ่๑/๑ และ ๑/๓   ทั้งนี้มีผล
ตั้งแตวันที่ ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
    (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 

   รักษาการแทนคณบดี 
  ดวย คณบดีคณะครศุาสตร  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  จะตอง
เดนิทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เขารวมโครงการครสูหกิจ  ในภาคการศึกษาที่ ๒  
ปการศึกษา ๒๕๕๐     ในวนัที ่๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑      ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  และโรงเรียนพิจิตรปญญานุกูล  อ.เมือง  จ.พิจิตร    และวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จ.ลําปาง 

              และไดรับเชญิจาก UNESCO เขารวมประชุม 1st Asia-Pacific Deans of Education    
ณ   ประเทศออสเตรเลีย   ในวันที ่ ๑๘-๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑    

ดังนัน้  ในชวงเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย  ดร.สุกรี   รอดโพธิ์ทอง รองคณบด ี
ดานแผน งบประมาณและการบรหิาร   เปนผูรักษาราชการแทนคณบดคีณะครุศาสตร    
     

   ประกาศ/คําส่ัง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

  ๑.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการแขงขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ประจําป ๒๕๕๑ 

๒.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนดวย 
อิเล็กทรอนิกส  (E-learning)  
    (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 



 ๖

     กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ   
 

 ตอนรับนักวิชาการตางประเทศ 
   เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑   เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   รองคณบดีดานวิรัชกิจ 

และกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ช่ืนชนก  โควินท)   และรองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
ฝายมัธยม (รองศาสตราจารย วีระชาติ  สวนไพรินทร)   ใหการตอนรับพรอมบรรยายสรุปและพาเยีย่มชม
กิจการโรงเรียนสาธิตแก  Associate  Professor  Dr. Ahmad  Marzuki  Hj  Zainuddin  Director  ของ 
Institute  of  Education  International  Islamic  University  Malaysia  พรอมคณาจารยและนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอก จํานวน ๒๑ คน  ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน 

      
 
                         เมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุมคณบดี 
รองคณบดีดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท) ใหการตอนรับ Dr. 
Sue Robson , Head of  School  of  Education ,  Communication, and  Language  Sciences  
มหาวิทยาลัย Newscastle ประเทศอังกฤษ  ในโอกาสมาเยือนคณะครุศาสตร เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
ถึงความรวมมือทางวิชาการ 

                                                                      
 
 
 



 ๗

    กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 บรรยายพิเศษ 
                        เมื่อวันที่ ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๗  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอาํรุง  สํานักงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Qualitative   
Research  Methods”  โดย  Professor Dr. Nancy  Chism  Fullbright  Scholar  จาก Indiana  
University  ประเทศสหรัฐอเมริกา     

                                           
 

                              
             
 

  
 

 รับสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
    สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทาง
การศึกษา คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ขยายเวลาเปดรับสมัครเขาศึกษาตอภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑   หลักสูตรปริญญาโท (ในเวลาราชการ)  และ  หลักสูตร
ปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ)   จนถงึวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑   
                   สนใจตดิตอ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๓๑  และ  ๐๒ - ๒๑๘ – ๒๖๓๑     
  หรือที่ www.edu.chula.ac.th/nfed 

 
 



 ๘

              ระเบียบนารู 

               

                     ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปดรับ
สมัครเขาศึกษาตอระดับมหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษา   ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
                  สนใจดรูายละเอียด ไดที่ http://www.grad.chula.ac.th  (เมนูการรับสมคัรเขาศึกษา) 
สอบถามรายละเอียดไดที่ อาจารย ดร.วีรพล  แสงปญญา (๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  ณ อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  ชัน้ ๘  คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๙๒     และ   
๐๒ - ๒๑๘ – ๒๕๗๘   หรือที่ www.edu.chula.ac.th 

     
                  นานาขาว 
 

   ผลการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย จุฬา ฯ 
ตามที่สโมสรอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดดําเนนิการรับสมคัรสมาชิกสโมสร 

อาจารยจุฬา ฯ  ประเภทคณาจารยประจํา เพื่อสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนนายกสโมสรอาจารย จุฬา ฯ 
ประจํา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  และไดมีการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้ง  เมื่อวันที ่ ๖  กุมภาพันธ ๒๕๕๑   
ปรากฏวา   ผูชวยศาสตราจารยวรรณพร   วรีวัฒน  อาจารยประจําสถาบันภาษา  ไดรับการ
เลือกตั้งใหเปนนายกสโมสรอาจารยจุฬา ฯ   
    
 
 
 

  การปฏิบัติการแทน 
ดวย พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา    เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  และมีผลบังคับใชวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  มีผลให
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมปนสวนราชการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม   
  มหาวิทยาลัยแจงวา ในเรื่องการปฏิบัติการแทนรองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  
รองผูอํานวยศูนย  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ  ซึ่งเดิมใชคําวา “การปฏิบัติราชการแทน”  แตเมื่อพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช จึงใหเปลี่ยนมาใชคําวา “ปฏิบัติการแทน”   ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 
๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เปนตนไป 
 



 ๙

  
สรุปการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับและรางประกาศ 

ที่จะออกตามความใน 
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

 
ตามที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  และมีผลบังคับใชวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  มีผล
ใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐซึ่งไมปนสวนราชการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  นั้น  เมื่อวันที่ ๑๑   กุมภาพันธ ๒๕๕๑   คณะครุ
ศาสตร ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอบังคับและรางประกาศที่จะออกตามความใน
พ.ร.บ. ดังกลาว   ซึ่งที่ประชุมมีขอคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ 
 
๑. รางขอบังคับวาดวยการบริหารงานบคุคล 
หมวด ๑  คณะกรรมการ 
(ขอ ๗) ขอเสนอแนะ “ควรมีอธิการบดีและประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการในชดุนีด้วย”  
(ขอ ๘) ขอเสนอแนะ “ใหเพิ่มเติมองคประกอบกรรมการบริหารใหมีผูแทนจากบุคลากรสายวิชาการและ
สายปฏิบัติการใหครบถวน” 
 

หมวด ๒  พนักงานมหาวทิยาลัย 
(ขอ ๑๒) เสนอแนะใหเพ่ิมการยกเวนเรื่องคณุวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่ํากวาระดับ
ปรญิญาเอก ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือหนวยงานทีมี่ความจําเปน เชน โรงเรียนสาธิตฯ ดวย 
 

หมวด ๔  การจางและระยะเวลาการจาง 
สวนที่ ๒  การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(ขอ ๒๙)  เสนอแนะใหทําสัญญาจางผูมีตําแหนงรองศาสตราจารย สัญญาแรก ๗ ป แตเมื่อประเมินผาน
สัญญา    ๑ ปแลว และมีผลงานดีเดน  ใหทําสัญญาจางจนถึงวันสุดทายของปงบประมาณของปที่
บุคคลนัน้อายุครบ ๖๐ ปบรบูิรณ เชนเดียวกับศาสตราจารย 
(ขอ ๒๗, ๒๘  วรรคที่ ๓) เสนอแนะใหปรับสํานวนภาษาใหนุมนวลขึ้น เนื่องจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนสังคมวิชาการที่มีวัฒนธรรมองคกรมาชานาน รางขอบังคับไมควรใชภาษาตึงเกินไป 
และควรมีบทเฉพาะกาล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับเขามาทํางานกอนหนาที่ พ.ร.บ.จุฬาฯ 
๒๕๕๑  ประกาศใช เนื่องจากพนักงานสายวิชาการเหลานี้บางคนทํางานมาเกือบ ๗ ปแลว แตยังไมได



 ๑๐

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จงึควรมีการกําหนดสําหรับบุคคลเหลานีด้วยวาจะเริ่มนับสัญญา
ตําแหนงอาจารยเมื่อไร   
 

สวนที่ ๓  การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
เสนอแนะใหทาํสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่ทํางานครบ ๒๐ ป และผาน

การประเมนิแลว และมีผลงานดีเดน เปนสัญญาจนถึงวันสุดทายของปงบประมาณของปที่บุคคลนั้นอายุ
ครบ ๖๐ ปบรบูิรณ 
 ทั้งนี้เพื่อใหมีแรงจงูใจใหใหคนดคีนเกงมคีวามมั่นคงที่จะทํางานอยูกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
หมวด ๖  เงินเดือนและคาตอบแทน 
(ขอ ๔๔)  เสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงออกกฎหมายเงินเดือนภายใน ๒ เดือนเปนอยางชา เพื่อให
ขาราชการทีต่องการเปลี่ยนสถานภาพจะมีขอมูลและเวลาในการตัดสินใจ 
 ในการเสนอเงนิเดือนขอใหมหาวิทยาลัยแจกแจงวิธีคิดใหเหน็ชดัเจนดวย 
 อนึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหเสนอวาเงินเดือนไมควรนอยกวา ๑.๓ เทาของเงินเดือนเดิม โดยไมรวม
บํานาญและไมรวมเงนิตําแหนงวิชาการ 
 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเหน็วาถาหากรัฐบาลอนุมัติงบประมาณหมวดเงินเดือนมาไดนอยกวา 
๑.๓ เทา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสมควรนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมาเพิ่มเติมใหครบ ๑.๓ เทา 
 ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับขาราชการทีมี่อายุราชการไมถึง ๙ ป ๖ เดือน ซึ่งจะไมไดรับบํานาญ
เมื่อออกจากราชการ ถาหากขาราชการกลุมนี้เปล่ียนสถานภาพโดยไดรับเงนิเดือน ๑.๓ เทาของเงินเดือน
เดิม จะมรีายไดนอยกวากลุมพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเขาทํางาน หลงัจากนี้ (และไดเงินเดือน ๑.๗ เทา
ของขาราชการในระดับเริ่มตน) และควรมีอัตราเงนิเดอืนพิเศษสําหรับคนกลุมนี ้
  

หมวด  ๑๓  การอุทธรณและรองทุกข 
 ที่ประชุมเห็นดวยกับการอุทธรณตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการอุทธรณ แต
เสนอแนะใหเพิ่มเงื่อนไขเวลาการพิจารณาของทั้ง ๒ กรรมการใหรวดเร็วเพื่อปองกันการเก็บเรื่อง 
พ.ร.บ.จุฬาฯ ป ๒๕๕๑  มาตรา ๗๘ (๒)  กลาวถึงความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในการประเมนิเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวทิยาลัยนัน้ ทีป่ระชุมขอให
มหาวิทยาลัย ประกาศหลักเกณฑนั้นใหขาราชการทราบลวงหนาเพื่อใชเปนขอมูลในการตดัสินใจได 
 

๒.  ราง ขอบังคับจุฬาฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวธิีการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะ สํานักวชิาและวิทยาลัย  



 ๑๑

 

 ที่ประชุมมีขอสังเกตวา พ.ร.บ.จุฬาฯ ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ วรรค ๒  กลาวถึงแตกรณีของหัวหนา
ภาควิชา ดังนั้นในรางขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบตั ิ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการบรหิาร
คณะ ไมควรมคีําวา หัวหนาสาขาวิชา เนื่องจากขัดกับ พ.ร.บ. (ขอ 4 วรรค 3, วรรค 4 และขอ 12) 
 (ขอ ๔) เสนอแนะให ใน (๒)  ควรระบุเพียงรองคณบดีไมควรระบุจาํนวน(ตดัจํานวนไมเกิน ๓ 
คนออก) แตใหข้ึนอยูกับแตละคณะ 
 (ขอ ๔ วรรค ๓)  เสนอแนะใหแกไขเปนผูแทนคณาจารยประจําใหมีจาํนวนกึ่งหนึง่ของกรรมการ
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และเมื่อมีผูแทนครบทุกภาควิชาแลวใหมีผูแทนคณาจารยซ้ําภาควิชาได 
 ขอ  ๘ กรรมการบรหิารคณะซึง่เปนผูแทนคณาจารยประจําตองเปนอาจารยประจําของคณะ
นั้น    ควรกําหนดให  “ตองเปนอาจารยประจําเต็มเวลาของคณะนั้น”  และควรกําหนดใหมีวาระคราวละ  
๒  ป 
 ขอ ๘  (๑๔)    ปฏิบัตหินาที่อ่ืน ๆ   ตามทีบั่ณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายนั้น  ไมควรมีบัณฑิตวิทยาลัย  เนื่องจากสถานะเทียบเทาคณะ / สถาบัน 
 
   

ขอเชิญรวมกิจกรรมของคณะ 
              ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑   คณะครศุาสตร กําหนดใหมีกิจกรรมที่สําคญั ดังนี ้ 

 
ประชุมคณาจารยท้ังคณะ    

                                           วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   
                 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
   
           รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   
                  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                                โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                                วันอาทิตยที ่๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท       
                  (การแตงกาย สําหรับผูหญิงนุงผาซิ่นดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
   
           ขอเรยีนเชิญคณาจารยทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาว 
                              
 



 ๑๒

 

                           ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการศึกษา   
                              ขอเชญิผูสนใจรับฟงการบรรยาย  
                   เร่ือง “การสรางทรัพยสินทางปญญาไมยากอยางที่คิด” 
           วันศุกรท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   
                         ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 
         วิทยากร ประกอบดวย  รองศาสตราจารย สุพร  ชัยเดชสุริยะ         
                                ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาต ิ ตนัธนะเดชา  
                               และ   ดร.สุวิมล   ธนะผลเลิศ 
             แจงความประสงคเขาฟงไดที่ ศูนยความเปนเลิศทางการศึกษา โทร. ๐๒ – ๒๑๘๒๕๖๒ - ๓ 
                                            สาํนักวิจัยและบรกิารวิชาการ     โทร. ๐๒ - ๒๑๘๒๕๕๐ 
                                                                                                             (มีอาหารกลางวันบริการ)  
 
 

  A  great  man makes  only  himself  successful ; a  teacher  
        teaches  many  others  to  be  great  and  successful.      

        
           รางวัลชนะเลิศ คําขวญัภาษาอังกฤษ  

                         นางสาวชญาดา วัฒนบุรานนท ม.๖/๒     
                         ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชวงชั้นที่ ๔ 
             เน่ืองในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

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 


