
 

 

 
 
 
 
 
           ความคืบหนาของโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

(อาคารทดแทนอาคาร   ๒) 
 
  ตามที่คณะครุศาสตรไดรับอนุมัติงบประมาณในการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย   ป  ๒๕๕๑   -   ๒๕๕๓   วงเงิน   ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท   จากเงิน
งบประมาณแผนดิน   ๒๕๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท  และเงินกองทุนคณะครุศาสตรสมทบเปนเงิน   
๖๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท   โดยอาคารดังกลาวไดมีการคํานวณราคากลางเพื่อของบประมาณในป  ๒๕๕๐  
ไว  เปนเงิน   ๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท  ดังนั้น  งบประมาณคากอสรางจํานวน   ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
จึงไมสามารถกอสรางไดในวงเงินที่ กําหนด    คณะผูออกแบบจึงไดทําการปรับลดรายการทาง
สถาปตยกรรมลง   โดยคงรูปแบบอาคารและวัตถุประสงคเดิมใหสามารถกอสรางไดใน.วงเงินที่กําหนด
ลาสุดนี้   เนื่องจากราคาวัสดุโดยเฉพาะเหล็กมีการปรับราคาสูงขึ้นอีก จึงจําเปนตองลดงาน
สถาปตยกรรมงานวัสดุและอุปกรณระบบไฟฟา   และงานวัสดุและอุปกรณระบบปรับอากาศบางสวนลง   
เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดจางไดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ   ซึ่งเมื่อปรับลดรายการดังกลาวลง
แลว   ราคากลางคากอสรางอาคารเปนเงินประมาณ   ๓๓๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท    ซึ่งเกินกวาวงเงิน
งบประมาณ    ๑๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท   ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะไดเห็นชอบใหใชเงินบริจาคเพ่ือ
สมทบงบประมาณเพิ่มเติมไปแลว   นอกจากนี้สวนที่ปรับลดลงนั้นไดจัดทําแผนดําเนินการใหแลวเสร็จ
สมบูรณภายในป  ๒๕๕๕     โดยใชงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ  ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท    ทั้งนี้   
ยังไมรวมการตกแตงเฟอรนิเจอรและครุภัณฑที่จะตองใชสําหรับอาคารและหนวยงานตาง   ๆ   ซึ่งคณะ
คงจะตองขอความรวมมือจากศิษยเกา   คณาจารย     เจาหนาที่และนิสิต   ในการชวยกันระดมทุนเพื่อ
หาเงินสําหรับกอสรางอาคารใหสมบูรณตอไป 
 
                          เชิญชวนเสนอชื่อศิษยเกาเกียรติยศ  ประจําป ๒๕๕๑ 
 

รองคณบดดีานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วิทยา  ไลทอง)  แจงวา  สืบเนื่องจาก 
คณะครุศาสตรมีนโยบายสงเสริมและใหกําลังใจศิษยเกาที่ทําคุณประโยชนตอวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง
การเผยแพรเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร ในวันที่ ๑๐ 

ฉบับที่  ๑๐   ประจําสัปดาหที่  ๒     วันจันทรที่   ๑๐   มีนาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

 

กรกฎาคม โดยมีการมอบโลศิษยเกาเกียรติยศเปนครั้งแรกเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น  เพ่ือใหการคัดเลือก
ศิษยเกาเกียรติยศดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง     จึงขอเชิญชวนหนวยงานหรือบุคคลทั่วไป เสนอชื่อ
ศิษยเกาคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ที่มีคุณสมบัติสมควรไดรับการคัดเลือกเปนศิษยเกา
เกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑   เพ่ือใหคณะกรรมการคัดเลือกตอไป   ดังนี้ 

๑. เปนนิสิตเกาคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒. เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

๑) เปนผูที่ประสบความสําเร็จสูงในหนาที่การงานและวิชาชีพ 
๒) เปนผูที่ทําคุณประโยชนแกคณะครุศาสตรหรือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อยางตอเนื่อง 
๓) เปนผูที่มีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๔) เปนผูที่ทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ 

  ทั้งนี้ สามารถกรอกแบบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนศิษยเกาเกียรติยศ 
ประจําป ๒๕๕๑  พรอมทั้งแนบหลักฐานไดรับรางวัลของผูไดรับการเสนอชื่อมาเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาในครั้งนี้  โดยสงมาที่สํานักงานกิจการนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑   ดูรายละเอียดและ Down Load แบบเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการยกยอง
เปนศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑     ไดที่ WWW.edu.chula.ac.th   
 
                      การใชตราพระเก้ียวและเลขที่หนังสือในงานสารบรรณ  
  

 
ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  มีผลใหจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน     กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวา
ดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น  นั้น 
 มหาวิทยาลัย แจงวา ในสวนของงานสารบรรณขอใหหนวยงานดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพลางกอน  จนกวา
มหาวิทยาลัยจะออกระเบียบวาดวยงานสารบรรณเปนการเฉพาะของมหาวิทยาลัยตอไป  อยางไรก็ตาม
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  จึง



 ๓

 

ขอใหหนวยงานใชคําวา “สวนงาน”  แทนคําวา “สวนราชการ”  และใชตราพระเกี้ยวกับเอกสาร
ในงานสารบรรณทั้งหมด เชน หนังสือภายนอก    หนังสือภายใน   หนังสือประทับตรา  
หนังสือส่ังการ  หนังสือประชาสัมพันธ   ซองหนังสือ  เปนตน    สําหรับขนาดของตราพระ
เกี้ยวนั้น ใหมีขนาดเทากับขนาดเทากับขนาดตราครุฑที่ใชอยูเดิม  รวมทั้งเลขที่หนังสือยังคงใช
ท่ี ศธ ๐๕๑๒  ท้ังน้ีใหใชต้ังแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  เปนตนไป     
 
 
                                    กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 
 

   สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  เมื่อวันที่   ๒๘   กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพธิี
เปด โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
๒๕๕๐   โดยกลาววา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนการเสริมความเขมขนในวิชาชีพครู 
สําหรับนิสิตที่กําลังเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพ และครูประจําการของสถานศึกษา  เพราะการฝกสอน
ไมใชการเขาไปชวยงานครูเทานั้น  แตเปนการแสดงวาครูสถานศึกษานั้นเปนครูของนิสิตเราได  ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็สงอาจารยนิเทศกไปดวย  จึงมีทั้งครูของคณะและของโรงเรียนทํางาน
รวมกันที่สถานศึกษา   ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเห็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ  ส่ือ
การสอนรูปแบบใหม ๆ  เปนการเรียนรูการนําทักษะและความรูไปใชในการปฏิบัติในสถานการณจริง 
คณบดีไดฝากใหนิสิต ที่ไดฝกสอนแลวนําสิ่งที่ไดรับมาวิเคราะหปรับปรุง ขอดี ขอเสีย ที่ไดไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองพรอมทั้งเสนอใหคณะครุศาสตรเพ่ือปรับปรุงแกไข            โดยหลักการคณะ
ครุศาสตร จะสงนิสิตไปฝกสอนเทอมแรกในโรงเรียนที่มีความพรอมสูง  มีอาจารยพ่ีเลี้ยงที่มีคุณวุฒิ
สูง ในเทอมที่สองโรงเรียนที่สงนิสิตไปอาจมีความพรอมลดนอยลง เพื่อวานิสิตจะไดมีประสบการณ
ไปอีกแบบหนึ่ง คือเรียนรูที่จะไปแกปญหา”    

        
 



 ๔

                   คนดี  -  คนเกง 

  จากนั้น เปนการบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติการวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๕๑  โดย รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน   (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  
สุทธจิตต)    และการสัมมนากลุมยอยเรื่อง  “ประสิทธิภาพและสมรรถนะการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาและศรัทธาวิชาชีพครู”  โดย นิสิตวิชาประสบการณวิชาชีพครู   
   

                              
 

การจัดสัมมนาครั้งนี้  จัดโดย สํานักงานหลักสูตรและการสอน และคณะกรรมการ 
ดําเนินงานจัดวิชาประสบการณวิชาชีพครู และวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือการ
เตรียมนิสิตใหมีความพรอมประกอบวิชาชีพครู   ซึ่งนอกจากนิสิตจะไดฝกปฏิบัติโดยการนําความรู
ภาคทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่คณะครุศาสตรจัดใหแลว  นิสิตจําเปนตองกลับมาสัมมนา
รวมกันที่คณะอยางตอเนื่องเปนระยะ  เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและกัน  
นอกจากนี้นิสิตตองสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนเพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและประมวล
ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ซึ่งจะชวยใหนิสิตไดสะทอนสิ่งที่ไดเรียนรู
และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการปฏิบัติการสอนรวมกัน  อันจะนําไปสูการพัฒนาสาระความรูและ
สมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตอไป   
 
 
  
      

  นิสิตไดรับเลือกเขารวมโครงการนิสิตแลกเปล่ียน 
  นางสาวสุปราณี  เจริญเลิศจรรยา  เลขประจําตัว ๔๙๔๓ ๔๐๑๘๖ ๒๗  นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  ชั้นปที่ ๒ คณะครุศาสตร  ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ International  College  
Student  Exchange  Programme  between  ASEAN  Members  and  the  Republic  of  Korean  



 ๕

 

๒๐๐๘  ณ Daejeon  University  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  โดยจะเดินทางไปศึกษาตั้งแตเดือน
มีนาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๑   
 
 
                                  กิจกรรมดานกีฬา - ศิลปวัฒนธรรม 
 

  ผลการแขงขันกีฬาบุคลากรครั้งที ่๓๐   
  ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการแขงขันกีฬาบุคลากรครัง้ที ่๓๐ ระหวางวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑  นัน้  ผลการแขงขัน ตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๑  
คณะครุศาสตร  ไดรับรางวัล ดงันี ้ 

ผลการแขงขันตะกรอ    คณะครุศาสตร ไดสงนักกีฬาเขาแขงขันตะกรอ  
ประเภททีมเดี่ยว ๒ ทีมปรากฏวา ไดรับรางวัลรองอันดับ ๑    และรองอันดับ ๒ 
     ผลการแขงขันบิลเลียดและสนุกเกอร  
  บิลเลียด  ประเภททมี ๓ มือ  ไดอนัดับสาม    ผูเขาแขงขัน ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารย วิรุฬห  ลลีาพฤทธิ์ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ศรีสุโข 
๓. นายไชยา   ลิขิตสารวิทย 
๔. นายสุพจน  พุทธวงค 

ประเภทเดี่ยว ไดอันดับสาม ผูแขงขัน รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ศรีสุโข 
ประเภทคู  ไดอันดับสาม  ผูแขงขัน    รองศาสตราจารย วิรุฬห  ลีลาพฤทธิ์ และ 
                                                     รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ศรีสุโข  

  สนุกเกอร 
   ประเภทคูสูงอายุ  ไดอันดับสาม (รวม ๒ คู) 

๑. รองศาสตราจารย วิรุฬห  ลีลาพฤทธิ์ คูกับ  นายไชยา ลิขิตสารวิทย 
๒. รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ศรีสุโข   คูกับ   นายสุพจน  พุทธวงค 

 
 
 
 
 
 



 ๖

 
 
                                              ระเบียบนารู 
 

สรุปประเด็นที่ควรรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

----------------------------------------- 
 
 มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปน้ี 
(๑)   ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ ระดับกระทรวง กรม และ
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 
 (๒)   ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ตํ่ากวาระดับกรม และตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
 (๓)   ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา     ตามที่ ก.พ. 
กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น 
 (๔)   ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง ประเภทอํานวยการ และ
ตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 มาตรา ๔๖ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดังตอไปน้ี 
 (๑)   ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี ้
  (ก)   ระดับตน 
  (ข)   ระดับสูง 

(๒)   ตําแหนงประเภทอํานวยการ  มีระดับดังตอไปน้ี   
  (ก)   ระดับตน 
  (ข)   ระดับสูง 
           (๓)   ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี ้
  (ก)   ระดับปฏิบัติการ 
  (ข)   ระดับชํานาญการ 
  (ค)   ระดับชํานาญการพิเศษ 
  (ง)   ระดับเชี่ยวชาญ 
         (จ)   ระดับทรงคุณวุฒิ           
           (๔)   ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี ้
  (ก)   ระดับปฏิบัติงาน 
  (ข)   ระดับชํานาญงาน 
  (ค)   ระดับอาวุโส 
  (ง)   ระดับทักษะพิเศษ 
 การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 มาตรา ๕๘   ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารผูใดปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันเปน
เวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหมีการสับเปลีย่นหนาที่ ยาย หรอืโอนไป



 ๗

ปฏิบัติหนาที่อ่ืน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิม
ตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 
 ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาเปนตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยาง 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

เงินเดือน  
ตําแหนง ขั้นสูง ขั้นตํ่า ขั้นตํ่า 

ช่ัวคราว 

 

เงินประจําตําแหนง 
ประเภทบริหาร 
       ระดับตน 
       ระดับสูง 

 
๖๔,๓๔๐ 
๖๖,๔๘๐ 

 
๔๘,๗๐๐ 
๕๓,๖๙๐ 

 
๒๓,๒๓๐ 
๒๘,๕๕๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๑๔,๕๐๐ /  ๒๑,๐๐๐ 
ประเภทอํานวยการ 
       ระดับตน 
       ระดับสูง 

 
๕๐,๕๕๐ 
๕๙,๗๗๐ 

 
๒๕,๓๙๐ 
๓๑,๒๘๐ 

 
๑๘,๙๑๐ 
๒๓,๒๓๐ 

 
๕,๖๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
ประเภทวิชาการ 
       ระดับปฏิบัติการ 
       ระดับชํานาญการ 
       ระดับชํานาญการพิเศษ 
       ระดับเช่ียวชาญ 
       ระดับทรงคุณวุฒิ 

 
๒๒,๒๒๐ 
๓๖,๐๒๐ 
๕๐,๕๕๐ 
๕๙,๗๗๐ 
๖๖,๔๘๐ 

 
๗,๙๔๐ 
๑๔,๓๓๐ 
๒๑,๐๘๐ 
๒๙,๙๐๐ 
๔๑,๗๒๐ 

 
๖,๘๐๐ 
๑๒,๕๓๐ 
๑๘,๙๑๐ 
๒๓,๒๓๐ 
๒๘,๕๕๐ 

 
- 

๓,๕๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๙,๙๐๐ 

๑๓,๐๐๐ / ๑๕,๖๐๐ 
ประเภททั่วไป 
       ระดับปฏิบัติงาน 
       ระดับชํานาญงาน 
       ระดับอาวุโส 
       ระดับทักษะพิเศษ 

 
๑๘,๑๙๐ 
๓๓,๕๔๐ 
๔๗,๔๕๐ 
๕๙,๗๗๐ 

 
๔,๖๓๐ 
๑๐,๑๙๐ 
๑๕,๔๑๐ 
๔๘,๒๒๐ 

  
- 
- 
- 

๙,๙๐๐ 

        สรุปประเด็นที่ควรรูพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน 

                    ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------------------- 

 
 มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังตอไปนี ้
 (ก)   ตําแหนงวิชาการ  ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก 
         (๑)   ศาสตราจารย 
         (๒)   รองศาสตราจารย 
         (๓)   ผูชวยศาสตราจารย 
         (๔)   อาจารย 



 ๘

         (๕)   ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 (ข)   ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
         (๑)   อธิการบด ี
         (๒)   รองอธิการบด ี
         (๓)   คณบดี  
         (๔)   หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
         (๕)   ผูชวยอธิการบด ี
         (๖)   รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
         (๗)   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 
         (๘)   ตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 (ค)   ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 
         (๑)   ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
         (๒)   ระดับเช่ียวชาญ 
         (๓)   ระดับชํานาญการ 
         (๔)   ระดับปฏิบัติการ 
         (๕)   ระดับอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม (ก) มีสิทธิใชตําแหนงวิชาการเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 
 มาตรา ๑๙   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ และจะพนจากราชการ
ในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความ             จําเปนเพื่อประโยชนแกการ
สอนหรือวิจัย และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการ
ตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได 
 “มาตรา ๗๒   ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๑๙    มาใชบังคับ
และใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงวิชาการตั้งแตตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป เมื่ออายุ
ครบหกสิบปบริบู รณและจะพนจากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบ ริบู รณ  หาก
สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป 
สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได 
โดยการตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือน         ในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ ก.พ.อ.กําหนด และในระหวางการตอเวลาราชการดังกลาว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงไดรับ
การตอเวลาราชการจะดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหาร
อ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด     มิได 
 ในระหวางที่ ก.พ.อ. ยังมิไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งใหนําหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลมเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะได
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัตินี”้ 
 
 
 
 



 ๙

 

  การรบัโอนขาราชการ 
  ตามที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  และมีผลบังคับใชวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ซึ่งตามความใน
มาตรา ๘๕ กําหนดวา “ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการและลูกจางของสวนราชการในมหาวิทยาลัย
วางลงไมวาจะวางอยูกอนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหยุบเลิกตําแหนงนั้น
และใหโอนอัตราตําแหนงและเงินงบประมาณแผนดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่
จายในลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  และเงินอื่นที่เกี่ยวของซ่ึงต้ังไวสําหรับตําแหนงน้ันไป
เปนของมหาวิทยาลัย  และใหถือวาการโอนเงินงบประมาณดังกลาวเปนการโอนเงิน
งบประมาณดังกลาว เปนการโอนเงินงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ” น้ัน 
  มหาวิทยาลัย แจงวา ขณะนี้ไมสามารถดําเนินการรับโอนขาราชการมาแตงตั้งใน
มหาวิทยาลัยได  เนื่องจากตําแหนงขาราชการไดถูกยุบเลิกตําแหนงลงหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผล
บังคับใช 
   

  โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. –ช.พ.ส. 
  ตามที ่สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. รวมกับธนาคารออมสิน  จดัโครงการสวัสดกิาร
เงินกู ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เพ่ือสงเสรมิสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   และเปดโอกาสให
สมาชิกช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีอายุสมาชิก ๑ ปข้ึนไป  ขอกูเงินตามโครงการดงักลาว  โดยผอนชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ย  หรือชําระทัง้เงนิตน และดอกเบ้ีย 
  สมาชิกช.พ.ค. – ช.พ.ส. สนใจตดิตอโดยตรงดวยตนเองที ่สํานักงานคณะกรรมการ 
สกสค.  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชสีมา กท.  โทร. ๐๒ – ๒๘๒๙๓๖๓  ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป  
 
 

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
    ขอเชิญบุคลากรคณะครุศาสตร  

                             รวมพิธีเปด –ปดกีฬาบุคลากรครั้งท่ี ๓๐ 
                   พบกันเวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณโถงชั้นลาง  

  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  
 

          
                   
 



 ๑๐

 

 

 

                
                     ประชุมคณาจารยทั้งคณะกอนเปดภาคการศึกษา    
                                               วันศุกรที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๑   
                 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
   
               
 
            รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   
                    เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
                               โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   
                               วันอาทติยที่ ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.   
                                                ณ   พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท       
 
                 (การแตงกาย สําหรับผูหญิงนุงผาซ่ินดํากรอมสน  รองเทาหุมสน)   
   
           ขอเรียนเชญิคณาจารยทุกทานรวมกิจกรรมดงักลาว 
 
 
                                          

       ใครหนอใครใหความรูตอนยังเด็ก      เม่ือยังเล็กอบรมบมนิสัย 
              ชวยดูแลตั้งแตยังเยาววยั                 จนเติบใหญไดดีมีวิชา 
              คือคุณครูผูมีพระคุณยิ่ง                 สอนทุกส่ิงใหเขาใจไรกังขา 
              ดุจเปนดวงประทีปสองปญญา       ขอบูชาคณุครูมิรูลืม                              

          รางวัลชนะเลิศ กลอนสุภาพ 
                     นายเกริกวิทย  จันทรศุภฤกษ    ม.๔/๒     
                     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชัน้ที ่๔ 
          เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

 
 
     
                          
         
                                      

“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 


