
 

 
 
 
 
 
 
                             นักเรียนที่ไดรับรางวัลการประกวดเรียงความ  
                                           “ความดีนี้เพื่อพอ” 
 

 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดสงเรียงความของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน       เขา

ประกวดในโครงการประกวดเรียงความ เร่ือง ความดีนี้เพื่อพอ จัดโดย บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จาํกดั 
ผลการแขงขันปรากฏวานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม ไดรับ รางวัลชนะเลิศทั้งในระดับ
ภาคและระดับประเทศ  คือ เด็กหญิงชลาทิตย  ศรีพิเชียร มัธยมศึกษาปที่๑/๗ โดยไดรับรางวัล 
ดังนี้ 

รางวลัชนะเลิศระดับภาค ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พรอมโลรางวัล 
รางวลัชนะเลิศระดับประเทศ  ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 
และบริษัทไดมอบโลประกาศเกียรติคุณใหกับโรงเรียนดวย  โดยไดนํานักเรียนไปรบัรางวัลเมื่อ 
วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑  ณ บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จาํกดั 
 
 

              
 

ฉบับที่  ๑๑   ประจําสัปดาหที่  ๓     วันจันทรที่   ๑๗   มีนาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

                                 
 

“ความดีนี้เพือ่พอ” 
 “บางคนกําลังคิดอยูดวยวา ถาเราทําดีแลว คนอื่นไมทําดวยมิเสียแรงเปลาหรือ ความรูความตั้งใจ ความ
อุตสาหะ พากเพียร ของเราทั้งหมดจะมีประโยชนอันใด ขาพเจาขอใหทุกคนทําความเขาใจเสียใหมใหชัดแจงตั้งแตตนนี้
วา การทําความดีนั้น สําคัญที่สุดอยูที่ตัวเอง ผูอื่นไมสําคัญและไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองเปนหวงหรือตองรอคอย
เอาดวย เมื่อไดลงมือลงแรงกระทําแลว ถึงแมจะมีใครรวมมือดวยหรือไมก็ตาม ผลดีที่ทําจะตองเกิดขึ้นแนนอน และยิ่งทํา
มากเขา นานเขา ยั่งยืนเขา ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นและแผขยายกวางออกไปทุกที คนที่ไมเคยทําดีเพราะเขาไมเคยเห็นก็
จะไดเห็นและหันมาทําตามอยาง หลักประกันสําคัญในการทําความดีจึงอยูที่วา แตละคนตองทําใจใหม่ันคง ไมหวั่นไหว
กับส่ิงแวดลอมที่เห็นอยู  ทราบอยูมากเกินไป จนเกิดความทอถอย เมื่อใจมั่นคงแลวก็ขอใหตั้งอกตั้งใจ สรางนิมิตและ
คานิยมใหมขึ้นสําหรับตัว ตามที่พิจารณาเห็นดี ดวยเหตุผลอันถูกตองเที่ยงตรง แลวมุงหนาปฏิบัติดําเนินใหเต็มกําลังจน
บรรลุสําเร็จ ในที่สุดความดีความเจริญที่ปรารถนาก็จะเกิดทวีขึ้น และเอาชนะความเสื่อมทรามตางๆได ไมนานเกินรอ” 

ขอความขางตนนี้ เปนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ อันแสดงใหเห็นวา ในเรื่องความดีนั้น  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนย้ําใหพสกนิกรของพระองคถือปฏิบัติมาเปนเวลาชานานแลว 
 เราทุกคนจะถูกอบรมสั่งสอนใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบ แตก็มิไดเปนคนดีทุกคน เพราะการทําความดีนั้น
เปนส่ิงที่ยากกวา ฉันเองก็ถูกอบรมส่ังสอนใหเปนคนดี รูหนาที่ และปฏิบัติตามที่คุณพอ คุณแม คุณครูมอบหมายอยาง
ตั้งใจ อุตสาหะ และพากเพียร แตบางครั้งกวาความดีที่ทําจะประสบผลสําเร็จตองพบกับเหตุการณที่บั่นทอนความตั้งใจ 
ยังจําไดดีวาขณะที่ฉันเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ คุณครูใหฉันทํางานสงประกวด ฉันตั้งใจทํางานดังกลาวอยางสุด
ความสามารถ แตคุณครูไมรับ เพราะไมเชื่อวาเปนฝมือของฉัน ในขณะที่ผลงานที่ไดรับรางวัลเปนของเพื่อนที่ฉันชวยทํา
ตอนเชาวันนั้นเอง ฉันรูสึกทอแท เย็นวันนั้นฉันทํางานแตละชิ้นเพียงใหเสร็จไป   ไมละเอียดงดงามอยางที่เคย   จนถูก
คุณพอตําหนิ ฉันจึงเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหฟง คุณพอพูดใหขอคิดกับฉันวา ไมควรใหความคิดของคนอื่นมาบั่นทอนความ
ตั้งใจดีของตนเอง   กอนที่จะหยิบหนังสือพระบรมราโชวาทดังกลาวสงมาใหฉันอาน  

ฉันคิดวาคุณพอเขียนขอความดังกลาวขึ้นเอง ครั้นคุณพอบอกวา เปนพระบรมราโชวาทของในหลวง ฉันจึงอาน
จนเขาใจ ความรูสึกทอแทที่เกิดขึ้นมากอนหนานั้นหายไปและเกิดกําลังใจขึ้นอยางประหลาด ฉันมองพระบรมฉายา
ลักษณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งติดอยูเหนือประตูหองอานหนังสือพลางคิดวา กําลังใจที่ดีและแบบอยางที่



 ๓

 

ประเสริฐอยูใกลแคเอื้อม ใกลจนนึกไมถึง ฉันหยิบงานที่เก็บเขาแฟมแลวมาแตงและเพิ่มรายละเอียดจนสวยงามอยางที่
เคยทํา คุณพอเดินเขามาหาแลวยิ้มใหฉัน 
 หลังจากวันนั้นฉันทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ ตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจซอมไวโอลิน เครื่อง
ดนตรีที่ฉันเรียนตอเนื่องมาถึง ๗ ป ตั้งใจฝกซอมเทนนิส กีฬาที่ฉันเลือก ฝกฝนศิลปะที่ฉันรัก ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ 
พากเพียรตอเนื่องกันมาจนฉันสัมผัสไดถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับตนเอง สัมผัสไดถึงความสุข ความสุขอันเปนผลจากความ
ทุมเทกําลังกายและกําลังใจของตนเอง 
 ฉันมีโอกาสไดอานและรับฟงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกคณะบุคคล
ในโอกาสตางๆ ซึ่งทุกครั้งจะแฝงไวดวยขอคิดและประโยชน ควรคาที่จะนํามาปฏิบัติ ยังจําไดวาในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะบุคคลที่เขาเฝา ฯ 
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิตาลัย สรุปไดวา ปจจุบันเด็กๆ ไมตั้งใจเรียน ทรงใชคําวาไมไดความ เมื่อไมไดความ 
อนาคตของชาติอยูไหน คือเด็กไมฟงหรือฟงแตฟงไมเขาใจ แทนที่จะปฏิบัติ สรางสรรคตอไปก็ไปดิสโกเธค ไปฟงเพลงที่
เปนเพลงไมไดเรื่องทําใหหูเสีย เด็ก ๆ จะตองสามารถที่จะเรียนรูเพื่อจะใชงานชวยบานเมือง ถาไมมีความรูก็ชวย
บานเมืองไมได มัวแตไปเสพยาเสพติด สูบบุหรี่ ซึ่งไมดี เพราะบุหรี่ทําใหหูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เสนเลือดเสีย รวมทั้ง
หัวใจเสียดวย 
 หลังจากไดฟงพระบรมราโชวาทในครั้งนี้แลว ทําใหฉันเกิดความคิดวานอกจากจะตองทําหนาที่ของตนเองดวย
ความตั้งใจ อุตสาหะ พากเพียรแลว ยังตองรูจักฟงคําแนะนํา คําตักเตือนของผูใหญ ในการทํางานรวมกับผูอื่นก็จะตอง
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมควรฟงในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชน และจะตองหลีกเลี่ยงใหพนจากยาเสพติดทั้งปวง 
 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในฐานะที่ฉัน
เปนพสกนิกรของพระองค ไดนอมนําพระบรมราโชวาท ๒ องค   ที่กลาวมาขางตนเปนแนวปฏิบัติในการประกอบความดี 
จนสําเร็จผล เปนเด็กที่ไดความ มีจิตใจมั่นคง ความตั้งใจ ความอุตสาหะ พากเพียรในการทําความดีมานานแลว จะขอ
ตอยอดความดีนี้เพื่อพอ พอแหงแผนดินตอไป ดวยเหตุผลอันถูกตอง เที่ยงตรง เพื่อจะไดทํางานชวยบานเมืองจน
บรรลุผลสําเร็จ และเอาชนะความ   เส่ือมทรามตางๆ ตามพระราชประสงค  
 
          ด.ญ.ชลาทิตย  ศรีพิเชียร  ม.๑/๗ 
                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
 
                                         ขอแกไขขาว 
 
ตามที่ประชาคมครุศาสตร    ฉบับที่ ๑๐  ประจําสัปดาหที่ ๒   วันจันทรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑  ลงขาว หัวขอ ระเบียบ
นารู  เรื่องสรุปประเด็นที่ควรรูพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑    
เนื่องจากมีขอผิดพลาดในการพิมพ   มาตราที่ ๑๙   จึงขอแกไขเปน 

“ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงศาสตราจารย เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ และจะพน
จากราชการในสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการสอนหรือวิจัย และมีความประสงคที่จะใหผูนั้นรับราชการอยูตอไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาใหผูนั้นรับราชการตอไปจนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณได” 



 ๔

   นักเรียนไดรับรางวลัเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
  นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ไดรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป ๒๕๕๑   ดังนี ้
 

         
                                   

 เด็กหญิง อติกานต  โสมาภา  นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่๖/๗  ไดรับการคัดเลือกเปน
เยาวชนดีเดน ผูนําชื่อเสยีงมาสูประเทศชาติ (ดานความรู) โดยไดรับโลพรอมเกียรติบัตร  และไดรับการ
คัดเลือกเขาเยีย่มคารวะนายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยทุธ  จุลานนท) ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล   

พรอมทัง้ไดรับการคัดเลือกเปนนกัเรียน ๑ ใน ๑๕ คน ทีไ่ดนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตร ี
     

                 
          
      เด็กชาย สิรภพ  ไทยแสงสงา          และ             เด็กชาย กองภพ  ลิมทรง   
      นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่๑/๒                         นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่๑/๓  
 
 ไดรับการคดัเลือกเปนเยาวชนผูมีความสามารถและสรางชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ (ดานศิลปะ 
และดนตรี) โดยไดรับโลพรอมเกียรติบัตร จาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยทุธ  จุลานนท)   



 ๕

 
 
                                                 กิจกรรมดานบริหาร 
 
 

  อาจารยไดรับแตงต้ังเปนประธานฝายเทคนิคกฬีาฮอกกี ้
   

                                           
 

อาจารย ธนยศ  พุทธพงศ   ได รับเชิญจากสมาคมฮอกกี้แหงประเทศไทย   ให เปน
คณะกรรมการบริหารสมาคมฮอกกี้แหงประเทศไทย   ต้ังแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม  ๒๕๕๒   โดยไดรับแตงตั้งเปนประธานฝายเทคนิคกีฬาฮอกกี้ มีหนาที่ดูแล  วางแผนพัฒนา 
และควบคุมระบบการจัดการแขงขันฮอกกี้ในระดับตาง ๆ  ของประเทศไทย 
      

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวจิัยสถาบนัและสารสนเทศ (เพิ่มเติม) 
๓. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชานโยบาย

การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
๔. คําสั่งแตงตั้งคณาจารยภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

จําแนกตามสาขาวิชา 
๕. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานวเิคราะหขอมูลเพือ่ทบทวนการจัดโครงสรางภาควิชาใหมของ

คณะครุศาสตร 
๖. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดมทนุ ป ๒๕๕๑ 
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๗. คําสั่งหลกัเกณฑการสนับสนุนคณาจารยและเจาหนาที่ไปเขารับการอบรมการสัมมนา
การนาํเสนอผลงานทางวิชาการหรือการศึกษาดงูาน พ.ศ. ๒๕๔๙ แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 
๒๕๕๑   

                                                    (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
                                   กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

  พธิีมอบวุฒิบัตร 
      

                                                     
    

เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๑   เวลา  ๑๔.๐๐   น.   ณ  วทิยาลัยกองทพัเรือ   คณบดี  
(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ)   เปนประธานพิธมีอบวุฒิบัตร หลกัสูตร “การพฒันา
ศักยภาพดานการบริหารงานสาํหรับผูบริหารระดับกลาง” รุนที ่๒  กองการศึกษา กรมแพทย
ทหารเรือ  จัดโดย ศูนยพัฒนาการบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร  โดยมี
ผูอํานวยการศูนย ฯ (รองศาสตราจารย เอกชัย กี่สุขพนัธ)  เปนผูดําเนนิงานหลักสูตรดังกลาว  
จัดระหวางวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๑  ผูเขารับการอบรมจํานวน  ๕๐  คน   
ประกอบดวยแพทย ทนัตแพทย เภสัชกร พยาบาล บริการการแพทยและบัญชี การเงิน งบประมาณ ฯลฯ  
 
 
            “สัปดาหพัฒนาความสะอาด “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”  
            เนื่องในวาระครบรอบ ๙๑ ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                                                  ๑๕  - ๒๓   มีนาคม  ๒๕๕๑    
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                                       กิจกรรมดานกีฬา - ศิลปวัฒนธรรม 
 

  ผลการแขงขันกฬีาบคุลากรครั้งที ่๓๐   
  ตามที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดการแขงขันกฬีาบุคลากรครั้งที ่๓๐ ระหวางวันที่ ๑๕ 
กุมภาพนัธ – ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๑  นัน้  ผลการแขงขัน ต้ังแตวันที่ ๑๕ กุมภาพนัธ – ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๑  
คณะครุศาสตร  ไดรับรางวัล ดังนี ้ 
ผลการแขงขันโบวลิ่ง     

๑. อาจารย อลัมพล  สังฆเศรษฐี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ เกมเดี่ยวสูงสุด 
ประเภททั่วไป    
  ๒.  อาจารย ทศพล  ศิลลา      ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    
๓ เกม ประเภททั่วไป   
  ๓.  อาจารย ชาญวิทย   อุปยโส          ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    
เกมเดี่ยว ประเภทคูสไตรคค่ีสแปรทั่วไป   
ผลการแขงขันเทเบิลเทนนิส      

         นายนิพันธ  สุขเสริมสัณฐาน        ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชายเดี่ยว 
มือใหม   

  
   ขอขอบคุณ 

  โรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่ ๗๒  ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีหนังสือ
ขอบคุณคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ที่ไดจัดงานกฐินสํานักสงฆหวาโทน      โรงเรียน
บานหวากอมิตรภาพที่  ๗๒   เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐    ได รับเงินทอดกฐิน  จํานวน 
๑๑๕,๑๔๑.๗๕  บาท   ซึ่งโรงเรียนไดนําเงินดังกลาวนําเงินดังกลาวนําเขาบัญชีเงินฝากเงินสวัสดิการครู 
มีวัตถุประสงคนําจํานวนเงินนี้ไปพัฒนา ครู นักเรียน และปรับปรุงสถานที่ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการ
สอน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินสวัสดิการครูของโรงเรียน และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  พรอมไดรับเครื่องฉายภาพขามศีรษะ จํานวน ๖ เครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร 
๓ ชุด  และเครื่องตัดหญา ๑ ตัว ราคา ๑๒,๕๐๐ บาท  
 
 
 



 ๘

              นานาขาว 

 

 

 
 

   ทางเลือกของขาราชการและลกูจางจฬุา ฯ 
  สภาคณาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอเชิญเขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“ทางเลือกของขาราชการและลูกจางจุฬา ฯ ภายใตพ.ร.บ.จุฬา ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑  และพ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามลําดับ  ณ หองประชุมสารนิเทศ  หอประชุมจุฬา ฯ  เพื่อชวยในการตัดสินใจ 
โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากสกอ.  กพ.  กบข. สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง  ณ หอง
ประชุมสารนิเทศ  หอประชุมจุฬา ฯ   
  สํารองที่นั่งไดที่ ๐๒ – ๒๑๘๗๐๒๒ - ๔ 
                                                  
 
                            ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 

       ศ.ม.ล.จิรายุ – ศ.ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ   คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
                  ขอเชิญรวมพิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัคร   

           ประจําป ๒๕๕๑ 
              วนัพฤหสับดีที ่  ๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๑ 
       ณ หองประชุม ๔๐๑   อาคารประชุมสขุ   อาชวอํารุง   

 
 
 
                        
                                                ขออภัยในความไมสะดวก   
                ตามที่ มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการวาจาง หางหุนสวน จํากัด เค.แมคแคนนิคัลไลน  
          ดําเนินการโครงการเดนิสายโทรศัพทและซอมตูผานสาย นัน้  
          ในการนี้ บริษัทดังกลาวจะเริ่มดําเนินการขุดดิน เจาะถนน งานเดินทอ และติดต้ัง 
      ตูโทรศพัทภายในอาคารครุศาสตร ณ บรเิวณทางเดินหลังโรงอาหาร ถึงบริเวณหนาคณะ  

(ขางหองสมุด)  
    ต้ังแตวนัที่ ๓ มนีาคม ๒๕๕๑  เปนตนไป  โดยจะใชระยะเวลาดําเนินการในราว ๒๐ วนั   
     จึงขออภัยในความไมสะดวกในการสัญจร มา ณ ทีน่ี้ดวย 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 




