
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน  (รองศาสตราจารย  ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต)   กลาววา 
สืบเนื่องจากดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีตอวงการศึกษาไทย
ในการทรงสรางใหเด็ก เยาวชน และคนไทย  มีโอกาสในการศึกษาเลาเรียนเต็มตามความสามารถ เพื่อ
นําวิชาความรูมาชวยพัฒนาชาติไทยใหเจริญรุงเรืองและกอปรดวยคุณธรรม  คณะครุศาสตร จึงไดริเร่ิม
โครงการทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลน เทิดพระเกียรติในหลวง   ๘๐    พรรษา   โดยในปการศึกษา   
๒๕๕๐  จะใหทุนการศึกษาแกนิสิตคณะครุศาสตร      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     ในสาขาวิชาขาด
แคลน   ปละ ๕ ทุน  ๆ ละ ๘๐,๐๐๐   บาทตอป   เปนระยะเวลา ๕ ป  รวม ๒๕ ทุน   นั้น     ขณะนี้คณะ
ครุศาสตรกําลังเปดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ
ทุนการศึกษาดังกลาว   คุณสมบัติของผูรับทุนมีดังนี้ 

๑.  เปนนิสิตคณะครุศาสตร ที่ศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต    
๑.๑  กรณีเปนนิสิตชัน้ปที ่๑ ตองมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ในชัน้มัธยมศึกษาปที่  

๔ – ๖ คะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX) ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป 
  ๑.๒  กรณีเปนนิสิตชัน้ปที ่๒  ข้ึนไป  ตองมีผลการเรียน คะแนนเฉลีย่รวม (GPAX) 
ต้ังแต ๓.๐๐ ข้ึนไป 

ในปการศึกษา ๒๕๕๐ จะใหจํานวน ๕ ทนุ ในวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร   และ 
วิทยาศาสตร    จํานวนเงนิทนุ ๆ ละ  ๘๐,๐๐๐ บาท ตอป ตลอดหลักสูตร (ไมเกิน ๕ ปการศึกษา) 
 
 ทั้งนี้   นิสิตตองสมัครขอรับทุนดวยตนเอง ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๐  ณ 
สํานักงานหลกัสูตรและการสอน  อาคาร  ๖   ชัน้   ๑   
 สนใจสอบถามรายละเอยีดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๑๐ – ๑๑  หรือ www.edu.chula.ac.th 
 

ฉบับที่  ๓๑   ประจําสัปดาหที่  ๔   วันจันทรที่  ๒๗  สิงหาคม   ๒๕๕๐ 

คณะครุศาสตรเปดรับนิสิตโครงการทุนการศึกษา 
สาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง  ๘๐  พรรษา  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ 



 ๒

 
 
 
‡     ขอความรวมมืองดใหอาหารสุนขัจรจัดในบรเิวณคณะครศุาสตร 

รองคณบดีดานแผนงบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง)
เปดเผยวา ดวยปรากฏวาขณะนี้มสีุนขัจรจัดจาํนวนมากมาอาศยัในบริเวณคณะครุศาสตร  ซ่ึง
ชวงกลางคืนกลุมสุนัขเหลานี้จะมีพฤติกรรมการเปนเจาของพืน้ที่  และจะรุมทํารายผูสัญจรไป
มาในบริเวณคณะครุศาสตรและบริเวณถนนดานขางอาคารจามจุรี   ๕  ซ่ึงชวงที่ผานมาคณะ
ครุศาสตรกไ็ดรับการแจงและรองเรียนจากผูที่โดนสุนัขกลุมดังกลาวกัดเปนระยะ ๆ   บางรายก็
โดนกัดชวงกลางวัน 
 ดังนั้น     เพื่อเปนการปองกันไมใหสุนัขกลุมดังกลาวทํารายคณาจารย  เจาหนาที่ นิสิต  
นักเรียนและผูสัญจรไปมา  คณะครุศาสตรจึงจะประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อหา
วิธีดําเนินการแกปญหาดังกลาวอยางเรงดวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป    
    
 
 
 
‡     เรยีงรอยดวงใจสมานฉันท  รังสรรคตนกลาปฐมวยั  สูหวัใจสันติภาพ 
 เมื่อวันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสขุ  อาชวอํารุง  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพทิักษ) เปนประธาน
เปดการสัมมนาวิชาการเรือ่ง เรียงรอยดวงใจสมานฉันท  รังสรรคตนกลาปฐมวัย  สูหวัใจ
สันติภาพ พรอมทั้งกลาววา  “ การสัมมนาหวัขอดังกลาว  เปนเรื่องที่มีความสําคัญกับประเทศ
ไทยและสังคมไทย  รวมทัง้สังคมโลก  ซ่ึงกําลงัแสวงหาความสมานฉันทและสันติภาพ   
ซ่ึงจะตองปลกูฝงหรือสรางคนสรางคุณธรรมตั้งแตปฐมวยั  ขณะนี้คณะครุศาสตรรวมมือกบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

กิจกรรมดานบริหาร 
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 UNESCO และองคกรการศึกษาเพื่อความเขาใจอันดีระหวางประเทศ มีชื่อยอวา APCEIU  
(Asia – Pacific Center  of  Education for International Understanding)  ดําเนินการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรการศกึษาในประเทศตาง ๆ วาไดมีการบรรจุเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสงเสริม
ความเขาใจอันดีระหวางประเทศไวมากนอยแคไหน และควรจะเพิ่มเติมอะไร   นอกจากนี้ได
ยกตัวอยางวธิีการของ UNESCO ในเรื่องของการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  ซ่ึงเปนวธิีจะ
นําไปสูการสรางสงัคมโลกที่มีความสนัติสุขเชนเดียวกนั”    
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้ เปนการอภิปรายในหัวขอ  เรียงรอยดวงใจสมานฉันท  รังสรรคตนกลา
ปฐมวยั  สูหวัใจสันติภาพ   โดย  รองศาสตราจารย ดร. ณรงค   เทียนสง    รองศาสตราจารย 
ดร.สายฤดี  วรกิจโภคา  รองศาสตราจารย  ดร.กลุยา  ตันติผลาชวีะ    และ อาจารยคําแกว   
ไกรสรพงษ    
 การสัมมนาดังกลาว จัดโดยนิสิตปริญญามหาบณัฑิต รุนที่ ๕  สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวยั (นอกเวลาราชการ)  ภาควชิาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
 
 
‡      ทุนจุฬาเพชรรัตน 
 
 ดวยสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิรโิสภาพณัณวดี  ทรงพระ
ปรารภวา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปนสถาบนัอุดมศึกษาที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ 
ทรงสถาปนาไวนั้น  ไดแสดงความกตญัูกตเวทีตอพระองคอยางสม่าํเสมอ  ประกอบกับ 
ศกนี้เปนอภลิักขิตสมัย ๙๐ ป แหงการสถาปนา และจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดขอ
พระราชทานทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๐  ยังใหทรงปติโสมนสัยิ่ง  ในการนี้ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ ฯ  จึงทรงเห็นชอบ 
ตามคํากราบทูลของคณะขาราชบริพารในการพระราชทานพระกรุณา 

นานาขาว 

 



 ๔

เพื่อเกื้อกูลแกการคนควาและวิจัยของนิสิต เปนการเจริญรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
กลาเจาอยูหัว  ผูทรงสถาปนามหาวทิยาลยั และสนองน้าํใจจงรักภักดขีองชาวจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
ทั้งปวง 
 ตามทีก่ลาวมา จงึทรงพระกรุณาโปรดใหต้ังธรรมเนียมการพระราชทานเพื่อการศึกษาและ
คนควาในสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ แกนิสิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั เพื่อจะไดเขา
คนควาขอมลู   และรวมกิจกรรมของสมาคมดังกลาว  โดยพระราชทานทุนดงักลาวใหแกนิสิตคณะ
ครุศาสตร  จุฬา ฯ   ชั้นปที่   ๓    จํานวน   ๕    ทนุ 
 ผูสนใจขอดูรายละเอียดไดที ่ สํานักงานกิจการนิสิต  คณะครุศาสตร    จุฬา ฯ   
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๕๓๔ 
 
‡     ประชุมวิชาการระดบัชาติ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะจัดประชุมทางวิชาการ การวิจยัทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ : การศกึษาทีส่งเสริมคุณธรรมนําความรู   ในวนัที่ ๑๕-๑๖ พฤศจกิายน 
๒๕๕๐  ทีโ่รงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  
 การสงผลงานวิจัยเขารับการคัดเลือก ใหเสนอตามแบบฟอรมสรุปผลงานวิจยัทางการศึกษา 
จํานวนไมเกิน  ๑๐ หนากระดาษ  A4  พรอมแผนดิสกเก็ต โดยจัดสงไปที่สํานักงานวิจัยและพัฒนา
การศึกษา สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   
โทรศัพท ๐ ๒– ๖๖๘ - ๗๑๒๓ ตอ ๑๒๑๑  และ ๑๒๑๒     โทรสาร  ๐๒ – ๒๔๓ - ๐๐๘๕  
หรือ E-mail address: edres@onec.go.th ภายในวันศกุรที่  ๑๔   กนัยายน   ๒๕๕๐  

ขอเชิญคณาจารยและผูสนใจทุกทาน สงผลงานเขารวมประชุมทางวิชาการดังกลาว 
 
‡     หมายเลข CALL – CENTER 
 ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ไดจัดทําระบบตอบรับอัตโนมัติ (CALL  
CENTER)  เลขหมาย  ๐ – ๒๒๑๘ - ๓๗๑๗  เพื่อเพิม่ความสะดวกในการใหบริการขอมูลแกบุคคล
ทั่วไป 
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 ‡     ๑๐๘   วิธีประหยัดพลังงาน  : ภาวะโลกรอน 
ประเทศไทยตองใชเงนิเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ ลานบาทตอป/  เพื่อนําเขาน้าํมันเชื้อเพลงิมาใหคน

ไทยใชกันเราจึงจําเปนตองลดภาระนี้ลงใหไดอยางนอยรอยละ ๑๐ จากทีเ่คยใชกนัอยูเราจะประหยัด
เงินตราตางประเทศ  ไดเกือบ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 

ภาวะเศรษฐกจิของประเทศยังคงอยูในขั้นวิกฤติเราเปนหนีก้องทุนการเงินระหวางประเทศเกือบ
สองหมืน่ลานเหรียญสหรัฐ ประชาชนคนไทยทั้งหลายตางกม็ีความหวงใยในประเทศชาติ มีความรักชาติ
ที่เขมขน และอยากที่จะชวยชาต ิซึ่งนบัวาเปนความสามัคคีที่ตองจารึกไวในประวติัศาสตร เพราะจะเปน
ส่ิงทีย่ืนยนัวา ในยามคับขันคนไทยพรอมจะชวยชาต ิบางกน็าํเงนิดอลลารมาบริจาค บางก็สละเงนิทอง
ทรัพยสินสวนตัว เพื่อใหรัฐบาลนาํไปใชหนี้ แตยงัมีอีกวธิีทีทุ่กๆคนสามารถชวยชาตไิดเชนกัน นั่นก็คือ 
การลดการใชพลังงานอยางฉับพลันทันท ีไมวาจะเปนการลดใชน้ํามนัเชื้อเพลิง  ลดใชไฟฟา  หรือ 
ลดใชน้ํา 

ปจจุบัน เราตองนาํเขาน้ํามนัเชื้อเพลิงจากตางประเทศถึงปละเกือบสามแสนลานบาท มากถงึ
หนึง่ในสามของหนี้ทีเ่รามีอยูพลังงานทีเ่ราใชมากมายขนาดนี ้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการใชพลงังาน
อยางไมมปีระสิทธิภาพ ใชมากเกนิความจาํเปน ขาดความเอาใจใส รอบคอบ ไมไดคิดกอนใช ทําใหเกิด
การรั่วไหล สูญเปลาไปโดยรูเทาไมถงึการณ จริงๆ แลว หากเรารอบคอบกันสักนิดคดิกอนใช เราจะ
ประหยัดพลงังานลงไดอีกอยางนอยก็รอยละ  ๑๐  นั่นหมายถงึ การประหยัดเงินที่ตองใชจายออกไป
นอกประเทศเกือบสามหมืน่ลานบาททีเดยีว 

๑๐๘   วิธีประหยัดพลงังาน จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
เพื่อใชเปนคูมอืที่จะเปนจุดเริ่มตนใหคนไทยไดเขาใจถึงการใชพลังงานอยางถูกตอง ไมเกิดการสูญเสีย 
ไมใชมากเกินความจาํเปนการลดการใชพลังงานของพวกเราทกุคน ยอมหมายถงึการมีสวนไดชวยชาติ 
โดยที่เราแทบไมตองออกแรง หรือ ทรัพยสินเงนิทองอืน่ใด เพียงความใสใจและความตั้งใจจริงที่จะลด
การใชพลงังานสวนเกนิใหหมดไปเทานั้น 

วิธีการประหยดัพลังงานที่คนไทยทุกคนสามารถที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนั ไดโดยไม
ยากลาํบากอะไร ไวเปนแนวทางเพื่อใหทกุคนนาํไปปฏิบัติใหเปนนิสัยตลอดไป โดยเริ่มตนตั้งแตวันนี้ 
แลวทําตอๆ ไป ทุกๆ วนั และแนะนําใหคนอื่นไดรวมประหยัดพลังงานดวย   ซึ่งฉบบันี้ประชาคม 
ครุศาสตรจะนําเสนอวิธีประหยัดน้าํมนั   ๒๕   ขอกอน 
 
 

               เรื่องนารู 
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วิธีประหยัดน้ํามัน 
๑.  ตรวจตราลมยางเปนประจํา เพราะยางที่ออนเกนิไปนั้น ทําใหส้ินเปลืองน้าํมันมากกวา    

ยางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกาํหนด 
๒. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศนูยลอตามกําหนด จะชวยประหยัดน้าํมนัเพิ่มข้ึนอีกมาก 
๓. ดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อตองจอดรถนานๆ แคจอดรถติดเครื่องทิ้งไว ๑๐ นาที ก็เสยี  น้ํามัน

ฟรีๆ ๒๐๐ ซีซี 
๔. ไมควรติดเครื่องทิ้งไวเมื่อจอดรถ ใหดับเครื่องยนตทุกครั้งที่ข้ึนของ ลงของ หรือคอยคน 

เพราะการติดเครื่องทิ้งไว เปลืองน้าํมันและสรางมลพิษอีกดวย 
๕. ไมออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก ๑๐ คร้ัง สูญเสียน้าํมันไปเปลาๆ ถึง ๑๐๐ ซีซี 

น้ํามนัจาํนวนนี้รถสามารถวิง่ไดไกล๗๐๐ เมตร 
๖. ไมเรงเครื่องยนตตอนเกยีรวางอยางที่เราเรียกกนัติดปากวาเบิ้ลเครื่องยนต การกระทํา

ดังกลาว ๑๐ คร้ัง สูญเสียน้าํมันถึง ๕๐ ซีซี ปริมาณน้ํามันขนาดนี้รถวิ่งไปไดต้ัง ๓๕๐ เมตร 
๗. ตรวจตั้งเครื่องยนตตามกําหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนตสม่าํเสมอ เชน ทาํความสะอาด

ระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหวัคอนเดนเซอร ต้ังไฟแกออนใหพอดี จะชวยประหยัดน้าํมันไดถงึ ๑๐% 
๘. ไมตองอุนเครื่อง หากออกรถและขับชาๆ สัก ๑-๒ กม. แรกเครื่องยนตจะอุนเอง ไมตอง

เปลืองน้าํมนัไปกับการอุนเครื่อง 
๙. ไมควรบรรทุกน้ําหนกัเกนิพกิัด เพราะเครื่องยนตจะทํางานตามน้าํหนักที่เพิม่ข้ึน หากบรรทุก

หนกัมาก จะทาํใหเปลืองน้าํมันและสึกหรอสูง 
๑๐. ใชระบบการใชรถรวมกัน หรือคารพลู (Car pool) ไปไหนมาไหน ทีห่มายเดียวกัน ทางผาน

หรือใกลเคียงกัน ควรใชรถคันเดียวกัน 
๑๑. เดินทางเทาที่จําเปนจริงๆ เพื่อประหยัดน้ํามัน บางครั้งเรื่องบางเรื่องอาจจะติดตอกันทาง

โทรศัพทก็ได ประหยัดน้าํมนัประหยัดเวลา 
๑๒. ไปซื้อของหรือไปธุระใกลบานหรือใกลๆ ที่ทาํงาน อาจจะเดนิหรือใชจักรยานบาง ไม

จําเปนตองใชรถยนตทกุครั้ง เปนการออกกําลังกายและประหยัดน้าํมนัดวย 
๑๓. กอนไปพบใคร ควรโทรศัพทไปถามกอนวาเขาอยูหรือไม จะไดไมเสียเทีย่ว ไมเสียเวลา ไม

เสียน้าํมันไปโดยเปลาประโยชน 
๑๔. สอบถามเสนทางที่จะไปใหแนชัด หรือศึกษาแผนทีใ่หดีจะไดไมหลง ไมเสียเวลา ไมเปลือง

น้ํามนัในการวนหา 
๑๕. ควรใชโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย อินเตอรเน็ท หรือใชบริการสงเอกสาร แทนการเดินทาง

ดวยตัวเอง เพือ่ประหยัดน้าํมัน 



 ๗

๑๖. ไมควรเดินทางโดยไมไดวางแผนการเดินทาง ควรกําหนดเสนทาง และชวงเวลาการเดินทาง
ที่เหมาะสมเพือ่ประหยัดน้าํมัน 

๑๗. หมั่นศึกษาเสนทางลัดเขาไว ชวยใหไมตองเดินทางยาวนานไมตองเผชิญปญหาจราจร ชวย
ประหยัดทัง้เวลาและประหยดัน้ํามนั 

๑๘. ควรขับรถดวยความเรว็คงที ่เลือกขับที่ความเร็ว ๗๐-๘๐กิโลเมตรตอชั่วโมงที ่๒,๐๐๐ – 
๒,๕๐๐  รอบเครื่องยนต ความเร็วระดับนี้ ประหยัดน้าํมนัไดมากกวา 

๑๙. ไมควรขับรถลากเกียร เพราะการลากเกียรตํ่านานๆ จะทาํใหเครือ่งยนตหมนุรอบสูงกนิ
น้ํามนัมาก และเครื่องยนตรอนจัดสึกหรองาย 

๒๐. ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงที่จะทาํใหเครื่องยนตทํางานหนักขึน้เชน การทาํใหเกิดการตานลม
ขณะวิ่ง หรือทาํใหเครื่องยนต ไมสามารถถายเทความรอนไดดี 

๒๑. ไมควรใชน้ํามนัเบนซนิที่ออกเทนสงูเกินความจาํเปนของเครื่องยนต เพราะเปนการ
ส้ินเปลืองพลังงานโดยเปลาประโยชน 

๒๒. หมัน่เปลีย่นน้ํามนัเครื่อง ไสกรองน้ํามนัเครื่อง ไสกรองอากาศตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
เพื่อประหยัดน้ํามนั 

๒๓. สําหรับเครื่องยนตแบบเบนซนิ ควรเลือกเติมน้าํมนัเบนซินใหถูกชนิด ถกูประเภท โดยเลือก
ตามคาออกเทนที่เหมาะสมกับรถแตละยีห่อ (สังเกตจากฝาปดถงัน้าํมันดานใน หรือรับคูมือที่ปมน้ํามนั
ใกลบาน 

๒๔. ไมจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเชาๆเปดกระจกรับความเย็นจากลม
ธรรมชาติบางก็สดชื่นด ีประหยัดน้าํมนัไดดวย 

๒๕. ไมควรเรงเครื่องปรับอากาศในรถอยางเต็มที่จนเกนิความจําเปนไมเปดแอรแรงๆ จนรูสึก
หนาวเกินไป เพราะสิน้เปลืองพลงังาน 

    
พลังงานมีนอย ใชสอยอยางประหยัด 
รอบคอบกันสักนิด         ทุกคนคิดกอนใช 

 
      อางอิงจาก  : ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร ๒    

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) 
Website www.eppo.go.th 

 
                        ฉบับหนาพบกับวิธกีารประหยัดไฟฟา 
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‡     ขอเชิญรวามงานเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ 
คณะครุศาสตร  ขอเชิญคณาจารย  เจาหนาที่ นิสิตเกา นิสิตปจจุบัน  รวมงานแสดงมุทิตาจิต 

แดคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ ในวันพฤหสับดีที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๐  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ณ  หองสัมมนา  ๑  อาคารพูนทรพัย  นพวงศ   ณ อยุธยา  ในปนี ้
มีคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ   จํานวน  ๑๗   ทาน   ดังนี ้
 
คณาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
     ๑.  รองศาสตราจารย บุญเอี้ยม    หุนสะดี          

  ๒.  รองศาสตราจารย ปยะชาติ  แสงอรณุ 
  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.  อาจารยจันทรเพ็ญ    อิทธิพเจริญ 

 
รายชื่อคณาจารยอําลาชวีิตราชการ 
  ๑.  รองศาสตราจารย ภาสนิี    เปยมพงศสานต              

๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบง   ตันติวงศ     
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย พราวพรรณ   เหลืองสวุรรณ 

 
 
 
 
 



 ๙

                   กําหนดการงานเกษียณอายุราชการและอําลาชีวติราชการ 
      วันพฤหสับดีที่ ๖  กนัยายน  ๒๕๕๐   

  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   
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.     วีดิทัศนเชดิชูเกียรติคุณคณาจารยเกษียณอายุราชการและ 

อําลาชวีิตราชการ 
      โดย   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

๑๖.๑๕ น. มอบชอดอกไม  
   โดย   ศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรพัย  นพวงศ ณ อยธุยา 
            นายกสภาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     มอบของที่ระลึก 
   โดย    อดีตคณบดี  คณบดี  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
    ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตรกลาวตอนรับคณาจารย 
    เกษียณอายุราชการและอาํลาชีวิตราชการเขาสูชมรมพฤทธาจารย 
   ผูแทนคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการกลาวขอคิด 
   มอบดอกไมหรือของที่ระลึก   โดย คณาจารย 

๑๖.๔๕ น. ขอเชิญรวมรบัประทานอาหาร 
   การแสดงของนักเรยีนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม   ภาควชิา 
                      และการบรรเลงดนตร ีโดยนิสิตสาขาวชิาดนตรีศกึษา 
  
    



 ๑๐

และขอเชิญรวมงานอําลา - อาลัยใหกับเจาหนาที่ทีเ่กษยีณอายุราชการในวันพุธที ่  ๕  
กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐  น   ณ  หองสัมมนา  ๑   ในปนีม้ี  ๒  คนคือ   

๑. นายงาม  ภาสาลี    
๒. นางสาวสุวิมล  รอดอินทร    
 

กําหนดการงานอําลา – อาลัย 
 
๑๑.๓๐  น. ผูบริหารและเจาหนาทีพ่รอมกันที่หองสัมมนา   ๑ 
๑๑.๔๕  น. คณบดีกลาวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก 
๑๑.๕๐  น. ผูแทนเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการกลาวขอบคุณ 
๑๒.๐๐  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  น. ปดงาน 
  
     ************************************* 
 
 
 
 
  

“ 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 


