
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ขอเชิญคณาจารย  เจาหนาที่ นิสิตเกา นิสิตปจจุบัน  
รวมงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษยีณอายุราชการและอําลาชวีิตราชการ ในวันพฤหสับดีที่ ๖  
กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ณ  หองสัมมนา  ๑  อาคารพนูทรัพย  นพวงศ   
ณ อยุธยา  ในปนีม้ีคณาจารยเกษยีณอายุราชการและอําลาชวีิตราชการ   จาํนวน  ๑๗   ทาน   ดังนี ้
 
คณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
  ๑.  รองศาสตราจารย บุญเอี้ยม    หุนสะดี         ๒.  รองศาสตราจารย ปยะชาติ  แสงอรุณ 
  ๓.  รองศาสตราจารย ดร.พรชุลี  อาชวอาํรุง         ๔.  รองศาสตราจารย ดร.มลิวัลย  ลับไพรี 
  ๕.  รองศาสตราจารย ศิริมาส  ไทยวฒันา         ๖.  รองศาสตราจารย อมรา  รอดดารา 
  ๗.  ผูชวยศาสตราจารย กอบกุล  พฤกษะวัน           ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ธนภรณ  พษิณานนท 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ     ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาติ  ศรีดาชาติ                   
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย วาณี  ลิมปสวัสด์ิ                 ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล  วัชราภัย 
๑๓. อาจารยสุกัญญา    กาญจนกจิ                          ๑๔.  อาจารยจันทรเพญ็    อิทธพิเจริญ 
 
รายชื่อคณาจารยอําลาชวีิตราชการ 
 ๑.  รองศาสตราจารย ภาสนิี    เปยมพงศสานต             ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบง   ตันติวงศ     
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย พราวพรรณ   เหลืองสวุรรณ 
 

 
 
 
 

ฉบับที่  ๒๘   ประจําสัปดาหที่  ๑   วันจันทรที่  ๖  สิงหาคม   ๒๕๕๐ 

ขอเชิญรวมงานมุทิตาจิต 
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กําหนดการงานแสดงมทุติาจิตแดคณาจารยเกษยีณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
วันพฤหัสบดีที่   ๖  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ณ   หองสัมมนา   ๑   อาคารพูนทรพัย นพวงศ ณ อยุธยา 
------------------------------------------------------------ 

 
๑๕.๐๐ น. คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
   พรอมกัน   ณ   หอง   ๑๐๖   อาคาร ๒ 
  คณาจารยและแขกผูมีเกียรติพรอมกัน   ณ   หองสมัมนา   ๑ 

 บรรเลงดนตรี   โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 
๑๕.๓๐ น.       คณาจารยเกษียณอายุราชการและอาํลาชีวิตราชการ 
   พรอมกัน   ณ   หองสัมมนา ๑ 
  คณาจารยรวมรองเพลง "เพชรชมพ"ู 
๑๕.๔๕ น. คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
๑๕.๕๐ น. การแสดงของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
๑๖.๐๐   น.     วีดิทัศนเชดิชูเกียรติคุณคณาจารยเกษียณอายุราชการและอาํลาชีวิตราชการ 
      โดย   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
๑๖.๑๕ น. มอบชอดอกไม  
   โดย   ศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรพัย  นพวงศ ณ อยธุยา 
            นายกสภาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
            อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
  มอบของที่ระลึก 
   โดย    อดีตคณบดี  คณบดี  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
  ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตรกลาวตอนรับ 

คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
เขาสูชมรมพฤทธาจารย 

  ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการกลาวขอคิด 
  มอบดอกไมหรือของที่ระลึก   โดย คณาจารย 
๑๖.๔๕ น. ขอเชิญรวมรบัประทานอาหาร 
  การแสดงของนักเรยีนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม   ภาควชิา 
                           และการบรรเลงดนตรี โดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    ----------------------------------------------------- 
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‡    คณะครศุาสตร จฬุา ฯ  เดินหนาระดมทุนสรางอาคารเรียน 
 คณบดีคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ    (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปดเผยวา  
อาคาร   ๒  คณะครุศาสตร  จุฬา  ฯ    เปนอาคารรุนแรกที่กอสรางมาพรอมกับการจัดตั้งคณะครุศาสตร  
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐   มีลักษณะเปนอาคาร ๒ ชั้น  ใชสําหรับการเรียนการสอนภาคบรรยาย  กิจกรรม
ปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต  และการประชุม   ตลอดจนหองทํางานของคณาจารย    ปจจุบันอาคารดังกลาว
มีสภาพทรุดโทรม  แตกราว  มีการทรุดตัวของฐานรากอาคาร   วิศวกรจึงแนะนําใหงดการใช  ทําใหคณะ
ครุศาสตรตองยายหองทํางานและหองเรียนไปใชที่อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  (อาคาร ๓ )  ซึ่งเปน
อาคารเรียน  ยังผลใหมีหองเรียนและหองปฏิบัติการไมเพียงพอ    และเมื่อปงบประมาณ ๒๕๓๙  คณะ
ครุศาสตรไดรับงบประมาณแผนดินกอสรางอาคารทดแทนเปนอาคาร ๑๐ ชั้น  พื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร   โดยไดรับงบประมาณคาออกแบบเปนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งคณะครุศาสตร ไดใชงบ
ดังกลาวทําการออกแบบอาคารเรียบรอยแลว   พรอมทั้งไดรับงบประมาณกอสรางเมื่อปงบประมาณ 
๒๕๔๐  เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงใหชะลอโครงการไวกอน    
ดังนั้นคณะครุศาสตรจึงขาดอาคารที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน   การปฏิบัติการ  การวิจัย และ
กิจกรรมพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ  ประกอบกับคณะครุศาสตรมีภารกิจนวัตกรรมทางการศึกษาสู
อุตสาหกรรมและการพาณิชยตามยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ   ซึ่ง
คณะครุศาสตรมีศักยภาพสูงในการมีนิสิตระดับปริญญาโท ๒๐ สาขาวิชา   ปริญญาเอก ๑๑  สาขาวิชา   
และมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนมากถึง ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ คน   ซึ่งจําเปนตองใชหองปฏิบัติการวิจัยที่
เพียงพอ      นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังตองชวยพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ    และมหาวิทยาลัยราชมงคล ฯลฯ  ที่จะทําให
องคประกอบดานคุณวุฒิของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและปริมาณเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด  อีกทั้งยังเปนการชวยประหยัดงบประมาณของชาติในการสงบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศ
ใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น  และที่สําคัญ คณะครุศาสตรตองเตรียมการสําหรับภารกิจใหม คือการมีสวนรวมใน
การพัฒนาครูและผูบริหารประจําการ จํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน  รวมกับเครือขายตาง ๆ ทั่ว
ประเทศใหมีทักษะ  และความสามารถที่จําเปนในการปฏิรูปการเรียนรูใหเกิดผลกับเด็กและเยาวชนที่จะ
เปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตที่จะมีศักยภาพในการแขงขันในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่
ยั่งยืน   การประกอบภารกิจดังกลาวไดอยางมีคุณภาพ  จําเปนตองมีหองสมุดที่ดี  ซึ่งคณะครุศาสตรมี
ศักยภาพในการขยายหองสมุด และหองปฏิบัติการวิจัยใหเปนหองสมุดดานครุศาสตรศึกษาศาสตรที่ดี
ที่สุดในภูมิภาคได   

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ประกอบกับในป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓   คณะครุศาสตรจะไดรับ 
งบประมาณแผนดินสาํหรับการกอสรางอาคารใหม   เปนเงนิ   ๒๕๖  ลานบาท  ซึง่คณะครุศาสตร  
ตองหาเงนิสมทบงบประมาณแผนดินในการกอสรางอกีเปนเงนิ   ๖๔  ลานบาท   เนือ่งจากคากอสราง 
เปนเงิน   ๓๒๐  ลานบาท      
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คณะครุศาสตร จึงขอเชิญชวนศิษยเกา นิสิตปจจุบัน คณาจารย  นักเรียน   และ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ    และผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อประโยชนทางการศึกษา      
โดยบริจาคในบัญชีออมทรัพย ชื่อ “โครงการเฉลิมฉลอง ๕๐  ป คณะครุศาสตร จุฬา ฯ”   เลขที่
บัญชี ๑๕๒ ๔๕๘๘ ๐๕๘ ๐๕๘   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสยามสแควร   และกรุณาสงสําเนา
เอกสารการโอนเงินมาที่ ๐๒ - ๒๑๘๒๔๑๒    โดยผูบริจาคสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปขอ
ลดหยอนภาษีเงินไดตอไป 

 
 
 
‡    ประชุมนานาชาติทางดนตรีศึกษา ครั้งที่ ๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ภาควิชาศิลปะ  ดนตรี    และนาฏศิลปศึกษา  
จัดประชุมนานาชาติทางดนตรีศึกษา ครั้งที่   ๖   โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย 
นายแพทยจรัส  สุวรรณเวลา เปนประธานในพิธี    

 
 
 
 
 
 
 

 การจัดประชุมนี้ เปนสวนหนึ่งของ      โครงการประชุมนานาชาติทางดนตรีศึกษา  ครั้ง
ที่  ๖ (The 6th Asia - Pacific  Symposium  on  Music   Education  Research) ที่จัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๒๕ – ๒๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๐  ณ  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ    การจัดประชุมครั้งนี้เปนการ
จัดประชุมครบรอบ ๑๐ ป  ของการประชุม และเปนการประชุมครั้งแรกที่เปนสวนหนึ่งของการ
ประชุม ISME   ระดับภูมิภาค  สําหรับการประชุมครั้งนี้ คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ไดกําหนด
รูปแบบโดยนําเสนอวัฒนธรรมดนตรีไทย  เพื่อเผยแพรสาระความรูและสุนทรียะแหง
วัฒนธรรมดนตรีไทย  

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
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‡    พิธไีหวครูดนตรีไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๐  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ณ  หอง ๑๐๑  อาคารประชุมสขุ  
อาชวอํารุง   สาขาวชิาดนตรีศึกษา  ภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา จัดพธิีไหวครู
ดนตรีไทย กจิกรรมประกอบดวย  วงปพาทยบรรเลงเพลงโหมโรงเชา   พระสงฆสวดเจรญิ 
พระพุทธมนต  พิธีครอบครู  การบรรเลงดนตรีไทยถวายมือจากวงดนตรไีทยของสาขาวชิา
ดนตรีศึกษา  และวงดนตรีไทยจากสถาบันการศกึษาตาง ๆ ทีม่ารวมพิธ ี
 ทั้งนี้  พธิีดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยและ
กอใหเกิดความเปนสิริมงคลตอนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตชัน้ปที่ ๑  ที่
เพิ่งเขามาศกึษาในสาขาวิชาดนตรศีึกษาที่จะไดเหน็ถึงความสําคัญและประโยชนของพิธีไหวครู  
นอกจากนี้ ยงัเปดโอกาสจัดใหมีการบรรเลงถวายมอืจากสถาบนัการศึกษาตางๆ   เพื่อเปนการ
สงเสริมความสามัคคีระหวางสถาบนัการศึกษาดวยกัน   และเปนการแลกเปลี่ยนความรู
ทางดานดนตรีไทย 

 
      

 
‡ ภาวะโลกรอน (Global warming)  
 ขณะนี้ปญหาภาวะโลกรอนกําลังเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังเผชิญ  ประชาชนสวนหนึ่งหันมาให
ความสนใจและศึกษาถึงสภาวะดังกลาว        แตก็ยังประชาชนบางสวนที่ยังไมเขาใจวาอะไรคือภาวะ
โลกรอน   และมีความสําคัญอยางไร   มีผลกระทบตอใคร    และปญหาดังกลาวจําเปนตองแกไขโดย
ความรวมมือของหนวยงาน คนใดคนหนึ่ง หรือทุกคนตองใหรวมมือ  เหลานี้ คือปญหาที่ยังไมมีคําตอบ
กระจางแจง    
 และเพื่อใหไดรับทราบถึงเรื่องราวของภาวะโลกรอน  ประชาคมครุศาสตร จึงขอนําเสนอ
บทความเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวมาเผยแพร    ดังนี้ 

เรื่องนารู 



 ๖

ภาวะโลกรอน  (Global   warming)  คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิม่ข้ึนจากภาวะเรือน
กระจก หรือทีเ่รารูจักกนัดีในชื่อ วา Green  house effect  ซึง่มีตนเหตุจากการทีม่นุษย ไดเพิ่มปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซด จากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ  การขนสง และ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
นอกจากนัน้ มนุษยเรายงัไดเพิ่มกาซกลุมไนตรัสออกไซด  และคลอโรฟลูโรคารบอน ( CFC) เขาไปอีก 
ดวยพรอมๆกบัการที่เราตัดและทําลายปาไมจํานวนมหาศาล เพื่อสรางสิง่อํานวยความสะดวกใหแกมนษุย
ทําใหกลไกในการดึงเอากาซคารบอนไดออกไซดออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสทิธภิาพลง
และในที่สุดสิ่งตาง  ๆ ทีเ่ราไดกระทําตอโลกไดหวนกลับมาสูเราในลักษณะของภาวะโลกรอน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน ซึ่งปรากฏการณทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกรอนขึ้นที่
มีมูลเหตุมาจากการปลอยกาซพิษตาง ๆ จากโรงงานอตุสาหกรรม ทาํใหแสงอาทิตยสองทะลุผานชั้น
บรรยากาศมาสูพื้นโลกไดมากขึ้น 

กาซเรือนกระจกทีส่ําคัญ   ๖   ชนิดทีจ่ะตองลดการปลอยไดแก      กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO๒)   กาซมีเทน (CH๔)  กาซไนตรัสออกไซด (N๒O)   กาซไฮโดรฟลูโรคารบอน  (HFCS)   กาซเปอร
ฟลูโรคารบอน  (CFCS)   กาซซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอโรด (SF๖)  

คารบอนไดออกไซด   เปนกาซที่สงผลกระทบตอบรรยากาศโลกมากที่สุดซึ่งประเทศไทยเองก็
มีการปลอยกาซชนิดนี้ออกมาในบรรยากาศไมนอยหนาประเทศอืน่โดยมีที่มาจากการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิลไมวาจะเปนถานหิน น้าํมันเชื้อเพลิง หรือ กาซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา !! 

ปริมาณคารบอนไดออกไซด (co๒)  มาจากมนุษยประเทศไหนมากทีสุ่ด 
จากตัวเลขที่ไดสํารวจลาสุดนั้น เรียงตามลําดับประเทศที่ปลอยควันพิษของโลกมีปริมาณสะสม

มาตั้งแตป   ๑๙๕๐   ดังนี้   ๑. สหรัฐอเมริกา ๑๘๖,๑๐๐ ลานตัน   ๒. สหภาพยุโรป ๑๒๗,๘๐๐ ลานตัน 
๓. รัสเซีย  ๖๘,๔๐๐   ลานตัน    ๔. จีน   ๕๗,๖๐๐  ลานตัน   ๕. ญ่ีปุน   ๓๑,๒๐๐  ลานตัน   ๖. ยูเครน 
๒๑,๗๐๐  ลานตัน   ๗. อินเดีย  ๑๕,๕๐๐  ลานตัน   ๘. แคนาดา  ๑๔,๙๐๐  ลานตัน   ๙. โปแลนด 
๑๔,๔๐๐  ลานตัน   ๑๐. คาซัคสถาน  ๑๐,๑๐๐   ลานตัน  ๑๑. แอฟริกาใต  ๘,๕๐๐  ลานตัน    ๑๒.  
เม็กซิโก ๗,๘๐๐ ลานตัน   ๑๓. ออสเตรเลีย   ๗,๖๐๐  ลานตัน  ซึ่งสวนใหญมาจากอุตสาหกรรมเครื่อง
ทําความเย็นตาง ๆ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็นตูเย็นเครื่องปรับอากาศทั้งบานและ
รถยนตรวมถึงการปลอยสารซีเอฟซี 
 ดังนั้น  หากพวกเราชาวครุศาสตรรวมมือรวมใจกันลดการใชพลังงานไมวาจะเปนไฟฟา  น้ํามัน   
เชื้อเพลิง   ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยกันลดภาวะโลกรอน  (ฉบับหนาพบกับวิธีแกปญหาภาวะโลกรอน) 
 
 

อางอิง 
http://web๑.dara.ac.th/daraspace/forum_posts.asp?TID=๖๐&get=last 

 


