
                 งานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารย 
          เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ  

‘ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๑   เวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ หองสัมมนา  ๑  คณะครศุาสตร  
จัดงาน งานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ  โดยมี
ศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา  เปนประธานในพิธีเปด พรอมมอบของทีร่ะลึกแก
คณาจารยเกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ ซึ่งในปนี้มีจํานวน  ๑๗ ทาน  และมีคณาจารยที่
เกษียณอายุ (๖๕ ป) อีก ๓ ทาน ดงันี ้ 
คณาจารยเกษียณอายุราชการ 
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา     เอ่ียมอรพรรณ   

๒.  รองศาสตราจารย กิติพงษ     เทียนตระกลู 
๓.  รองศาสตราจารย จุฑารัตน        วิทยา   
๔.  รองศาสตราจารย ทัศนีย       ผลเนืองมา 
๕.  รองศาสตราจารย พชรวรรณ     จันทรางศุ 
๖.  รองศาสตราจารย เพียงใจ       ศุขโรจน   

      ฉบับที่  ๓๓    ประจําสัปดาหที่ ๓      วันจันทรที่  ๑๕   กันยายน  ๒๕๕๑    



 ๒

๗.  รองศาสตราจารย วรินทรา   แพงสภา 
๘.  รองศาสตราจารย ศักดา             บุญยไวโรจน     
๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล    พูลภัทรชีวิน  

            ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร      แสงสวัสด์ิ                      
            ๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย มยุร ี    อนันตมงคล  
            ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย มัลลิกา     สินสวัสด์ิ                        
            ๑๓.  ผูชวยศาสตราจารย อรทัย       วิมลโนธ                         
            ๑๔.  อาจารย ทรงชัย    จารุภูมิ 
            ๑๕.  อาจารย อุษณีษ      วังตาล 
คณาจารยอําลาชีวิตราชการ 
            ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สลุกัษณ     ศรีบุรี   
              ๒.  ผูชวยศาสตราจารย สุพร                วงศสุนทรเลิศ  
คณาจารยเกษียณอายุราชการ  (อายุ ๖๕ ป) 
            ๑.    ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปทีป        เมธาคุณวุฒิ   
             ๒.   รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ        บวรศิริ 
             ๓.   รองศาสตราจารย สัญญา               วงศอราม 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                              คณาจารยรวมรองเพลง "เพชรชมพู" 
 
 
 
        
 
 
 
 

  
คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
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     มอบชอดอกไม  
   โดย  ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบของที่ระลึก 
โดย   อดีตคณบดี (ศาสตราจารยกิตติคุณ อําไพ  สุจริตกุล)     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                      
                           นายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร (ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร) 

กลาวตอนรับเขาสมาคม ฯ 
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จากนั้น รองศาสตราจารย เพียงใจ   ศุขโรจน   เปนผูแทนคณาจารยเกษียณอายุ

ราชการและอําลาชีวิตราชการกลาวใหขอคิด  วา   
ในนามผูเกษียณอายุราชการ และอําลาชีวิตราชการรูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่

ผูบริหารคณะไดมีมุทิตาจัดงานขึ้นในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน พวกเราผูเกษียณอายุราชการ
และอําลาชีวิตราชการในปนี้ทุกคน คงมีความรูสึกที่คลายคลึงกันวาเราฝนไปหรือเปลาที่เราอายุ ๖๐ ป
แลวนะ จําเปนตองเกษียณอายุราชการ เมื่อรูวาเราไมไดฝนไปตองเกษียณแนๆ ก็ไดพึงทบทวนวา
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เราไดรับส่ิงที่ดีๆ มากมายหลายอยาง ที่เราทํางานที่คณะครุศาสตรซึ่งจะจดจํา
อยูในหัวใจตลอดไปอยางไมรูลืม โดยกลาวไดดังนี้  

๑.   การที่เราเปนขาราชการที่คณะครุศาสตร จุฬาฯ เราไดรับการยกยองจากบุคคลภายนอก 
อยางมาก เมื่อไดยินชื่อครุศาสตรเขาก็อยากที่จะรวมงานดวย เพราะเขาถือวาเราเปนหลักใหกับเขา    ที่
เปนเชนนี้เพราะอาจารยอาวุโสกอนหนานี้ไดสรางชื่อเสียงใหเปนที่ประจักษ เราไดรับโครงการตางๆ  มา
ดําเนินการมากมาย เราจึงขอปฏิบัติตามทานอาจารยอาวุโสที่เปนรุนพี่เราตลอดไป แมการใชเวลาใหเกิด
ประโยชนในวัยหลังเกษียณอายุราชการ 

๒. พวกเราชาวครศุาสตรสวนใหญอยูกันฉันทพ่ีนอง ใหความรวมมืออยางสมานฉนัทเกือบ  
๑๐๐ % สวนใหญทํางานเพื่อตอบแทนคณะครุศาสตร จะชวยกันทําเพ่ือชื่อเสียงของคณะครุศาสตร โดย
ไมเห็นแกเหนื่อยยาก ที่เปนเชนนี้เพราะการรับอาจารยเพื่อเขามารวมงานไดคัดสรรคนดี มีความเสียสละ 
เพื่อหนวยงาน มีฝมือ เขามาเปนสวนใหญ และเรามีอาจารยรุนพี่ที่แนะนําใหขอคิด ปฏิบัติใหดูเปน
ตัวอยาง มีความเปนกัลยาณมิตรสูง โดยพยายามผลักดันใหรุนนองไดเรียนงาน ไดทํางานอยาง
เหมาะสม ไดมีความกาวหนาทางวิชาการ 
 ๓.   เรามีผูบังคับบัญชาที่ใหโอกาสการทํางาน สนับสนุนใหเราไดพัฒนาตนเอง โดยการไดเรียน
ตอในระดับที่สูงขึ้น อบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ทําใหหูตากวาง สามารถนําเอาส่ิงดีๆ มาใช
ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. เรามีสวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ซึ่งเปนสถานศึกษาที่ผูปกครองจํานวนมาก ใฝฝนที่จะให
ลูกไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน โดยที่ลูกสามารถเขาเรียนไดตั้งแตอนุบาล – ม.๖ และก็มีการจัดการเรียน



 ๕

การสอนที่เปนวิชาการพอสมควร จะเนนใหลูกรูจักปรับตัวเขากับที่ไหนๆ ก็ได เมื่อลูกจบออกไปก็สามารถ
เรียนตอในมหาวิทยาลัยที่ดี ประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ 
 ๕. เรามีนิสิตที่นารัก เมื่อเทียบกับคณะอ่ืนๆ อีกหลายคณะ ในหลายๆ ดาน และการที่เราไดสอน
นิสิตทําใหเราไดตัวอยางทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงคไปสอนลูก ๆ  ได 
 นี่เปนเพียงตัวอยางที่เปนส่ิงดีๆ ที่เราไดรับจากคณะครุศาสตร ซึ่งทําใหหัวใจของพวกเรา  
เบิกบาน มีกําลังใจในการทํางานใหกับคณะอยางเต็มรอยตลอดเวลา เพราะตองอยูนอกเวลาราชการ 
เสาร-อาทิตยดวย พวกเราจึงเปนหนี้บุญคุณคณะครุศาสตรอยางไมสามารถใชหนี้ไดหมดตลอดเวลาที่รบั
ราชการจะตองตอบแทนตลอดไปจนชีวิต ขอปวารณาตัว ใหกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา 
และกําลังทรัพย เพื่อสนับสนุนคณะครุศาสตรตอไป และถาหากตองใชกําลังทรัพยจํานวนมากก็จะ
พยายามไปขอผูสนับสนุนที่รูจักกันที่มีกําลังทรัพยและยินดีสนับสนุนใหคณะตลอดไป 
 ในโอกาสนี้ขอพระราชทานพรจากพระบาทสมเด็จพระปยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวองคปจจุบัน ไดโปรดพระราชทานพรใหคณาจารยทุก
ทานพรอมทั้งครอบครัว จงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เพื่อที่จะไดรวมมือกันสรางสรรคคณะครุศาสตร 
ซึ่งเปนบานสุขใจของพวกเราใหเจริญกาวหนาเปนเสาหลักของแผนดินสืบไป 
 
 

คณบดีคณะครุศาสตรกลาวเปดงาน 
 
 
 
 
 
          การแสดง  “ชุดฟอนภูไท”  ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

  การแสดง “ระบําตาลีมาลากัส”  ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  
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                     งานอําลา - อาลัย 
                เจาหนาท่ีเกษียณอายุราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ หองสัมมนา ๑   คณะครศุาสตร  
“อําลา – อาลัย” แกเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการ   ดังนี ้
   ๑.   นายกอง      วัลก่ิง 
   ๒.  นางสาวจริยา    บุญเจรญิ 

๓.  นายชอบ    เครงจรงิ 
๔.  นางนิภา           ทรัพยสิงห 
๕.  นายสมบุญ       ฤกษนอก 
๖.  นางเหรี่ย     ทรงสอาด    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                            คณบดีกลาวแสดงมทุิตาจิตและมอบของทีร่ะลึก 
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            ประชุมคณาจารยใหม 

 
 
 
 
 
 
 
       ผูแทนเจาหนาที่ทีเ่กษียณอายุราชการ  (นางสาวจริยา บุญเจรญิ)  กลาวขอบคุณ 
 
 
 
 

 ประชุมคณาจารยใหม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   ๔    กันยายน    ๒๕๕๑     เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ หองสัมมนา ๑   คณบดี (รอง
ศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   ประชุมคณาจารยใหม  (คณาจารยที่บรรจุตั้งแตป 
การศึกษา ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑)  เพื่อหารือการจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Induction  Program  เพื่อใหคณาจารยใหมมีสวนรวมในการจัดทํา
รายละเอียดในแผนดังกลาว    ทั้งนี้เนื้อหาการประชุมมีการเสนอยุทธศาสตรและกลยุทธ ไดแก
ยุทธศาสตรกลุมสาขาวิชาแบบสามประสาน      ยุทธศาสตรบริหารแบบมีสวนรวม    ยุทธศาสตร
ปฏิบัติการเชิงรุก   และยุทธศาสตรบุคลากรใหมเชิงรุก   นอกจากนี้ยังมีแผนงานพัฒนาบุคลากร ไดแก 
สายวิชาการ   สายบริหาร   สายปฏิบัติการ  และบุคลากรใหม 
 
  



 ๘

         กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม  
 

    อาจารยและนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาไดรับเชิญเขารวมแสดงในงาน  
        Burapha’s Music and performing Art Festival 2008 9 July-7 August  
  
 
 
 
 
 
        
  

เมื่อวันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๑  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเชญิอาจารยและ 
นิสิตสาขาวิชาดนตรศีึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขารวมแสดงการสาธิตประชันวงเครื่องสายไทย ในงาน Burapha’s Music and performing 
Art Festival 2008  ระหวาง วง “วัยเรียน” ซึ่งเปนนิสติปจจุบันของสาขาวิชาดนตรศีกึษา (ดนตรีไทย) 
คณะครุศาสตร    ควบคุมวงโดย อาจารยชูวิทย      ยุระยง        ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา และ 
ผูชวยศาสตราจารย ศศิรตัน  บรรยายกิจ ฝกซอมและปรับวงโดย อาจารยยุทธนา  ฉพัพรรณรตัน  
   ประชันกับ วง “เรียนไว” ซึ่งเปนอดตีศษิยเกาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการนี้  กระบวนการ
สาธิต เปนไปตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของการประชนัวง โดยเริ่มจาก วงเรียนไวเปนวงตัง้ และวง
วัยเรียนเปนวงประชนั ทั้งนี้มีรายละเอียดของบทเพลงดงันี ้

“วงเรียนไว” เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน เพลงบุหลัน สามชัน้ (ตอทอน) เพลงแขกลพบุรี สามชัน้ 
(ทางครูชอย สนุทรวาทิน) เดีย่วซออูเพลงสุดสงวน สามชัน้ (ทางครูวรยศ  สุขสายชล) เพลงลา เพลง
เตากินผักบุง สองช้ัน (เที่ยวตน) 

“วงวัยเรียน” เพลงโหมโรงนางเยื้อง เพลงบุหลัน สามชัน้ (ตอทอน) เพลงแขกลพบุรี สามชัน้ 
(ทางครูเขียน  สุขสายชล)    เดี่ยวซออูเพลงสุดสงวน สามช้ัน    (ทางอาจารยยุทธนา  ฉัพพรรณรตัน) 
เพลงลา    เพลงเตากินผักบุง สองชั้น (เทีย่วกลับ) 
ซึ่งมรีายชื่อนิสิตดังนี ้
ซอดวง     นายนวราช      อภัยวงศ   
ซออู    นายสุรพงษ    บานไกรทอง 
จะเข        นายชนินทร    พรหมเลข 



 ๙

               กิจกรรมดานบริหาร  

ขลุยเพียงออ  นายภัทรพงศ   เทพยรักษ 
โทน รํามะนา  นายวัฒนา        ออนสําลี 
ฉิ่ง   นายพิชชากร    กาบิล 
กรับพวง    นายชาญพิชญ  ลิมปนะเวช (เดี่ยวซออูเพลงสุสงวน สามชั้น) 
เครื่องประกอบจังหวะ   นายธเนศ   ชิตทวม 
ขับรอง   นายณฐพล       นาคะเต 
   นายสุรยิพงษ    บุญโกบล 
  การสาธิตในเชิงวิชาการดังกลาว ประสบความสําเร็จอยางสูง มีผูสนใจและเขาชมเปนจํานวน
มาก  ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยศศิรตัน เปดเผยวา “กิจกรรมครัง้นี ้เปนการนําผลจากการศึกษาของนิสิต
ในหองเรียนไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งเปนมิตขิองการจําลองสนามวิชาชีพ ตามวัฒนธรรมดนตรีไทยในอดตี 
นิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง ถึงแมรปูแบบสายสํานักวิชาดนตรีในปจจุบันจะกลาย
จาก บาน วัด วัง มาเปนสถานศึกษาแลวก็ตาม แตสิ่งหนึ่งจะยังคงอยูตลอดไปคือ ภูมิปญญาของงาน
ศิลปกรรมทั้งมวล เปนหนาที่ที่จะตองปลูกฝงและสงไมตอไปยังนิสติ ใหตระหนักถึง คณุคา และการสืบ
สาน อนรุักษและพัฒนาตอไป” 
   
                   
 
 
 

  แตงต้ังผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 
  เพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริ 

บรรณพิทักษ)  ดําเนินไปโดยรวดเร็วไมติดขัดในชวงระยะเวลาที่ตองไปปฏิบัติงานตางจังหวัดหรือ
ตางประเทศ  หรือมีเหตุที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติชั่วครั้งคราว  คณะครุศาสตร จึงแตงตั้ง
บุคคลดังตอไปนี้  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  คือ 
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดีดานแผน งบประมาณและ 
        การบริหาร 
        เปนผูรักษาการแทนคณบดี ในลําดับท่ี ๑ 
  ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน 
        เปนผูรักษาการแทนคณบดี ในลําดับท่ี ๒ 
  ๓.  รองศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน รองคณบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ 
        เปนผูรักษาการแทนคณบดี ในลําดับท่ี ๓ 



 ๑๐

                        นานาขาว 

 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๑  เปนตนไป  หากรองคณบดีผูใดไมสามารถรักษาการแทน
คณบดีไดใหรองคณบดีในลําดับถัดไป  เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร ตามลําดับ          
 
           
 
 
 
 

 ขอเชิญชวนบุคลากรเขารวมงานกฐินพระราชทาน จุฬา ฯ ป ๒๕๕๑ 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดใหมีกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๑  ณ วัดปาดารา
ภิรมย   อ.แมริม  จ.เชียงใหม  ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   
  ในการนี้เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถเขารวมในงานดังกลาว ชมรม
บุคลากรสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงอํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวางวันที่ ๗ – ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑  โดยมีคาใชจายในอัตราที่เหมาะสม   
  ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๐๑๖๓ 
 
  
 
 
 
   
 
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 


