
 

 

             

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 
                     

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
ครบทวา ปัณณรสวาร พระผ่านฟ้า   พระเจ้าข้า ประดิษฐาน พิมานไหน  

ปวงประชา ข้าพระบาท จะขาดใจ     น้้าตารื้น สะอื้นไห้ อาลัยนัก  
ด้วยมหา กรุณา ธิคุณราษฎร์    บรมนาถ บ้าเพ็ญ เห็นประจักษ์  

พระทัยปก ผสกนิกร มิผ่อนพัก    พระเดชอุ่น อาณาจักร ตระหนักดี 
จึงมั่นว่า ใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท   พระขวัญชาติ ประพาสฟ้า เพลานี้  

ทอดพระเนตร เหล่าใต้ฝ่า ละอองธุลี    และยังทรง กิจกรณีย์ เหมือนเช่นเดิม  
คงเสด็จ จากเศษะ กษีรสมุทร    ประทับบ่า พญาครุฑ วิสุทธิ์เฉลิม  

เยี่ยมทั่วแคว้น แดนดง มงคลเจิม    หมายเผดิม เพิ่มอุดม ความร่มเย็น 
คงจะเร้น เว้นพราก จากไกรลาส   ยุรยาตร พระบาทบุก ดับทุกข์เข็ญ  

ทรงนนทิ สั่งตะวัน และจันทร์เพ็ญ    ดิน น้้า ฟ้า อากาศ เป็น ดังพระทัย 
คงจะทรง หงส์ฟ้า สวาหน    บันดาลดล ข้าวกล้า ในนาไหน  

ก็เต็มรวง เรืองรอง ท้องทุ่งไกล     เหนือจรดใต้ ให้ชนภักดิ์ รักแผ่นดิน  
แต่ถึงแม้ พรพิลาส ประสาทสรรค์   ทุกข้อน้ัน จะสัมฤทธ์ิ ประสทิธ์ิสิน้  

หากสามารถ แลกได้ ดังใจจินต ์    จะขอแลก พระภูมินทร์ เสด็จคืน  
 

ประพันธ์โดย : ผศ.ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิณ 

 

       “ในการปฏบัิตงิานน้ัน ย่อมมีปัญหาต่างๆ เกดิข้ึนได้เสมอ เมื่อปัญหาเกดิข้ึนต้องแก้ไข  

   อย่าทิ้งไว้พอกพูน  ลุกลามจนแก้ยาก  ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้  

   ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคดิ ช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมอื 

   ปรองดองกัน” 

 

จดหมายข่าว   ประชาคมครุศาสตร์                     
                                                     จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

 

พระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานปรญิญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันท่ี  13 กรกฎาคม  2533 

 

 ฉบับท่ี 35/2559    วันจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 



 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระมหากษัตริย์ล าดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี           

โดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี  ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า “พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”  
และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข        
ของมหาชนชาวสยาม”  
 ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาค
ของประเทศ ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบท ที่ด ารงชีวิตด้วยความยากจน ล าเค็ญ และด้อยโอกาส           
ได้ทรงวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ไขปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน 
 ด้วยน  าพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและพระราชปณิธานอันแน่วแน่           
ในการบรรเทาทุกข์บ ารุงสุขแก่ราษฎร อาจกล่าวได้ว่าทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับ           
ลง  ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก น าความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ น ด้วยพระบุญญาธิการและ
พระปรีชาสามารถ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล  ทรงเสียสละและอุทิศพระองค์เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎรและ
เพ่ือความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลา โดยมิได้ทรงค านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
นานัปการมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ  เพ่ือทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากและยังประโยชน์สุขของพสกนิกร  ทั งในชนบท
และประชาชนในชุมชนเมือง แม้ในยามทรงพระประชวร   ทรงตรากตร าพระวรกาย ทรงงานอย่างมิทรงเหน็ด
เหนื่อย  แม้ประทับกลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตกต้องพื นปถพี  ประดุจ           
น  าทิพย์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   โรงพยาบาลศิริราช ยังความวิปโยคโทมนัส
ที่ยิ่งใหญ่แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาว ทั่วทั งประเทศ 

ดังนั น เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญุตาและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  คณะครุศาสตร์             
จึงจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันพฤหัสบดี ของเดือนธันวาคม 2559  ตั งแต่เวลา 12.30 – 13.00 น. 
ณ บริเวณโถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  คณะครุศาสตร์  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นิสิตและ
นักเรียน  ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



 
  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์อยู่ในดวงใจของปวงชน
ชาวไทย ทรงเป็นดั่งพ่อที่คอยห่วงใยลูกเพราะตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ 70 ปี พระองค์ทรงอุทิศ           
พระวรกายเพ่ือพสกนิกรของพระองค์ดังที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม                  
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย               
จะเห็นได้จากการที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารและทรงด าริจัดท าโครงการที่เอื อประโยชน์และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ นของราษฎร์ทั งสิ น  และเพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  
และนิสิต รวมทั งภาควิชา/หน่วยงานได้ร่วมจัดกิจกรรม พร้อมแต่งค าประพันธ์เพ่ือแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน   
ดังนี  
 
 เร่ืองราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชที่มีต่อการครู 
และการศึกษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สัจกุล ศาสตราภิชาน กองทุนคณะครุศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการเจาะข่าว
เช้านี  (27ตุลาคม 2559) เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่  มีต่อ 

                                           คนไทยในรัชกาลที่ 9 

 



การครูและการศึกษาไทย  ในรายการเจาะข่าวเช้านี  ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
06.00-07.00 น. และเวลา 07.30-07.55 น.  สัมภาษณ์โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.
กรรณิการ์ สัจกุล  มีประเด็นที่ส าคัญในการให้สัมภาษณ์ ดังนี   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการถวายพระราชบัญญานามว่า              
“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 รอบ 

ในรัชสมัยของพระองค์การศึกษาของไทยพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมทั งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับการศึกษาตามอัธยาศัยพระองค์ได้พระราชทานความรู้แก่ประชาชนผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์มากกว่า  4,000  โครงการ   เพ่ือเป็นแหล่งรวม
สรรพวิชา วิชาการ การค้นคว้าทดลอง และการสาธิตด้านเกษตรกรรม 

พระองค์ทรงเป็นครูที่สอนนักเรียนหรือพสกนิกรท่านในทุกวิชาอย่างแตกฉานและลุ่มลึกอย่างที่ไม่มีครูคนใด
ในโลกจะสอนได้ ทั งสายวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  ด้วยวิธีการสอนเฉพาะพระองค์  เฉพาะ
ท้องถิ่น และเฉพาะปัญหา  เฉพาะหน้าที่เกิดขึ น 

ก่อนวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกวันที่  5  พฤษภาคม 2493  พระองค์ทรงเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย             
โลซานน์ด้วยหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดถวายในสายวิชาปริญญาตรีและปริญญาเอกสังคมศาสตร์ 

เหนือสิ่งอ่ืนใดได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมขวัญและก าลังใจนานัปการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสมอมา 

ในพระราชด ารัสหลายครั งที่ทรงพระราชทานให้เป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูนั น  มักมีค าส าคัญที่ทรงเน้นอยู่
เสมอว่า “งานของครูเป็นงานพิเศษ”  และทรงหวังว่าครูจะร่วมกันด ารงความบริสุทธิ์สะอาด ความมีศรีสง่าและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของครูไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย   
สามารถติดตามเนื อหาการให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดในรายการดังกล่าวได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th 
 
ถักสานสายใยสามัคคี...ร าลึกพระคุณพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 

   

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  จัดกิจกรรมเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะครุศาสตร์ 
ร่วมกันถักสายรัดข้อมือ (Wristband) สีด า ในโครงการ “ถักสานสายใยสามัคคี...ร าลึกพระคุณพ่อหลวง รัชกาล              
ที่ 9”  โดยมีก าหนดจ านวน 999 ชิ น  เพ่ือมอบให้กับประชาชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ 
ดร.โสมฉาย บุญญานันต์  เป็นวิทยากร สอนวิธีการถักสายรัดข้อมูลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่สนใจ 

 

http://www.curadio.chula.ac.th/


นิทรรศการ เหรียญกษาปณ์  ธนบัตร  ตราไปรษณียากร  ในรัชกาลที่ 9 

            

 

 

 

 

     

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  โดยนายรังสรรค์ จูทิม จัดนิทรรศการเหรียญกษาปณ์  
ธนบัตร  ตราไปรษณียากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งเป็นของสะสมส่วนตัว               
โดยนายรังสรรค์ เล่าว่าเหตุผลที่เก็บสะสมเพราะตั งแต่เกิดมามารดาได้ให้สายสร้อยคล้องคอมีล็อกเกตรูป                   
พระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  เป็นผู้คุ้มครองและป้องกันภัยที่จดจ ามาตลอด  โดยแรงจูงใจในการเก็บสะสมนี คือ  
ตนเองเกิดมาในรัชกาลนี ก็เห็นพ่อหลวงท างานเพ่ือประชาชนมาตลอดเวลาคิดว่าคงไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะ
ท างานให้กับประชาชนมากมายได้เพียงนี  

“สิ่งที่จัดท าครั งนี เพ่ือแสดงออกถึงความรักและความอาลัยในพระคุณอันยิ่งใหญ่ในรัชกาลนี  เพราะตั งแต่
เกิดจนถึงปัจจุบันเราตื่นมาก็ต้องเห็นพระองค์ทุกๆ วัน  แม้ไม่ใช่รูปที่ติดอยู่ที่ฝาบ้าน  แต่เราได้พกติดตัวและหัวใจ          
ไปด้วยตลอดเวลา”  นายรังสรรค์ จูทิม กล่าว 

 

     ค าประพันธ ์
 

ดุจฟ้าฟาดกลางใจไทยทั งชาติ       น  าตาหยาดรินไหลไม่อาจกลั น 
ต่างตระหนกตกใจไปทั่วกัน   ไม่คาดฝันว่าวันนี รี่รุดมา 
ปีห้าเก้าสิบสามตุลาคม    ทุกข์ระทมตรมใจไปถ้วนหน้า 
ชะงักงันดังโลกหลุดหยุดเวลา   เงียบสงัดทั่วพาราประชาไทย 
เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์   พระปรีชาสามารถช่วยชาติได้ 
ทั งดินน  าที่ท ากินทุกถ่ินไป    ทรงแก้ไขให้ทุกคนพ้นภัยพาล 
ทรงเลิศทั งศิลป์และศาสตร์ปราชญ์สยาม  ลือพระนามไปทุกทิศลิขิตขาน 
นวัตกรรมน าสู่คุณูปการ    พาชาติผ่านวิกฤตชูจิตชน 
คิดทีไรน  าตาหล่นดังฝนหลั่ง   ขอพลังที่ทรงสร้างทางกุศล 
อัญเชิญพระรัตนตรัยได้โปรดดล   พระสถิตเบื องบนทิพย์พิมาน 
 

   ศาสตราจารย์กิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 



"พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" 
 

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ!!!  เสียงอุโฆษนี มาจากไหนนั่น 
ตามมาด้วยเสียงร่ าเสียงร าพัน   เสียงหัวใจไหวสั่นทั งแผ่นดิน 

มิอาจฟังแถลงการณ์อ่านทั งหมด  น  าตารดรินอาบทุกภาพสิ น 
โลกถล่มลงตรงหน้าฟ้าพังภินท์   โอ้พระปิ่นแห่งประชา มาลาลับ 

ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี ได้   วันที่ใจของแผ่นดินมาสิ นดับ 
ใจไม่เชื่อ ใจไม่พร้อม ไม่ยอมรับ   ขอให้โลกหมุนกลับ แค่ฝันร้าย !! 

 
                                            นภาลัย สุวรรณธาดา   ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
 

  รักของ   "พ่อ" 
 

จากวันนั นวันที่ไม่มี "พ่อ"   รักเพ่ิมก่อกลางใจ รักในหลวง 
รักเหนือเกล้ารักเหนือใจไทยทั งปวง  น  าตาร่วงเห็นภาพประทับกมล 

ภาพไทยเศร้าทั่วโลกโศกทั่วฟ้า  เดินออกมาแต่งด าคลาคล่ าถนน 
หยาดน  าตาแต่งแต้มแก้มทุกคน   เห็นแล้วทนไม่ไหว ร้องไห้ตาม.. 

ในความเศร้าเห็นความงามเห็นความรัก เห็นใจภักดิ์ยิ่งใหญ่ในสยาม 
เราคนไทยรักกันมั่นทุกยาม   มิครั่นคร้ามคนชั่วพวกตัวการ 

พ่อไม่เคยขอให้ใครรักพ่อ   แต่ท่านขอให้เรารักสมัครสมาน 
ขอความรักแผ่ขยายดุจสายธาร   หลอมดวงมานไทยซึ งเป็นหนึ่งเดียว 

 
                                 นภาลัย สุวรรณธาดา   ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

พ่อกล่าวไว้เอกลักษณ์เด่นคนเป็นครู          ต้องงามหรู ด้วยคุณธรรม น าใจมั่น                                                                                                                                                                                                                    
ศิษย์ของตน ต้องเห็น เป็นส าคัญ                        มุ่งหมายกัน ปั้นเขาจน เป็นคนดี               
ภาพลักษณ์ครู ดูมีเดช ด้วยเมตตา                    จนมองว่า ครูเป็นหลัก สมศักดิศรี                       
ความคงเส้น เห็นคงวา ทุกนาที                          ยิ่งนานปีไม่มีเลือนยังเหมือนเดิม 

 
นายจิรวัฒน์ วีรังกร ศิษย์เกา่รุ่น19 

 
 

สิบสามตุลาราษฏร์อาดูรดุจสูญสิ น   ทั งแผ่นดินสุดโศกศัลย์เกินกลั นไหว                                      
หลับเถิดหนอ พ่อหลวง อย่าห่วงไย                  สู่สวรรคาลัย ด้วยความดี ที่พ่อวาง                                                                                                                                                                                   
แปลงเศร้าโศกเป็นพลังหวังกันใหม่                   มุ่งก้าวไป อย่าหยุดยั ง ทางพ่อสร้าง                                                
หวังสืบสาน รอยพ่อก่อ ต่อเส้นทาง   ท าทุกอย่าง ดั่งพ่ออยู่ คู่ผองชน                                                                 

 
นายจีรวัฒน์ วีรังกร ศิษย์เกา่รุ่น19 

 



เป็นคืนวัน อันเหือดแห้ง แล้งเหลือนัก เหมือนขวัญหลัก แห่งหัวใจ ได้ลอยหาย 
มันเวิ งว้าง ห่างไกล ไร้จุดปลาย   ลิ มรสร้าย อันร้าวรัด ผลัดแผ่นดิน 

 
แม้เคยคิด แต่ข่มไว้ ไม่ให้คิด  มืดสนิท ฟ้าเคยแจ้ง หลุบแสงสิ น 

สัจธรรม ที่ในใจ ไม่อยากยิน   เสด็จแล้ว จากธานินทร์ ปิ่นธานี 
 

ยังเวลา ครายินค า ย  าพสก  ให้หม่นมัว แปลบหัวอก ทุกครั งที่ 
"ในพระบรมโกศ" แว่วแต่ไกล ใจดวงนี   แหลกฤดี กับความเศร้า พระเจ้าข้า 

 
ตั งแต่เล็ก เด็กจนโต โอ้เคยเห็น  พระบาทย่ า ขุกล าเค็ญ เป็นหนักหนา 

ศิระเย็น เพราะบริบาล พระราชา   ทุกข์จึงท้น เสมอหน้า ประชาชน 
 

ต่อแต่นี  สิเหว่ว้า หาใดเปรียบ  ซึ่งจะพอ อาจทดเทียบ พระคุณผล 
คือ "จักปอง ประพฤติธรรม น้อมน ากมล"  ใช้ใจตน พลีตังวาย ถวายไท้ 

 
"นี่คือ ปณิธาน ที่หาญมุ่ง   หมายผดุง ยุติธรรม์ อันสดใส 

ถึงทนทุกข์ ทรมาน นานเท่าใด   ยังมั่นใจ รักชาติ องอาจครัน" 
 

รอยพระบาท อักขรา จะจารึก  เสโทหรือ คือน  าหมึก อันคงม่ัน 
แผ่นดินนี  กระดาษขาว ยาวอนันต์   จารเรื่องราว แห่งราชันย์ นิรันดร 

 
ศิระกราน ถวายบังคม บรมนาถ  "คิดถึง" บาท บพิตร อดิศร 

จะขาดแล้ว ใจราษฎร์ จะขาดรอน   กราบอาวรณ์ กรก็ฉ่ า ด้วยน  าตา 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 
 
 

สุริยาลาลับย้อน  โพยมเย็น 
   ยินแต่เสียงคนเข็ญ  คร่ าครื น 
   พลันภาคนภาเพ็ญ  พลอยหม่น 
   ยลแต่น  าตารื น   หลี่งถ้วมไผทไทย 
    ใจชนหล่นแหลกรื อ ราวสลาย 
   พระเสด็จสวรรคตผาย  ผ่านฟ้า 
   จงรักภักดีถวาย   วางแทบ พระโกศเอย 
   กราบบาทภัทรราชกล้า  กลับแก้วไวยกูรฑ์สถาน   

 
   อาจารย์ ชวิน  พงษ์พผจญ 
 
 



 
 

"จุฬาคารวาลัย"     
     แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 
     สิบสามตุลาเศร้า              ปีห้าเก้าทรงก้าวไกล 

เสด็จสู่สวรรคาลัย                  เจียนหัวใจจะขาดตาม 
       เสียงราษฎร์ที่ร่ าไห้             ก็หวั่นไหวทั งโลกสาม 

โลกหยุดอยู่ชั่วยาม                       ถวายความอาลัยล้น 
        พระคุณอดุลยเดช             ทรงปกเกศประชาชน 

พระนามภูมิพล                          คือพลังทั งดินฟ้า 
       โอ้ว่าพระผ่านเผ้า             ทรงคุ้มเกล้าชาวจุฬา 

หมายเรียนเพราะหมายมา            รับปริญญาจากฝ่าละออง 
       น้องใหม่ปีศูนย์สี่             ช่างโชคดีกว่าใครผอง 

เข้าเฝ้าและเฝ้ามอง                    คราพระองค์ทรงดนตรี 
        พระกรุณาเป็นล้นพ้น      ทรงปลูกต้นจามจุรี 

ห้าต้นจนบัดนี                            ยิ่งใหญ่แท้แผ่สาขา    
        ทรงปลูกความรักไว้         กลางหัวใจชาวจุฬา         

สืบต่อพระอัยกา                        ปิยมหาจุฬาลงกรณ์ 
         ร่มเกล้าชาวชมพู             ประทับอยู่แดนอมร 

สายเนตรสู่นคร                         จุฬาลัยในพระองค์ 
          ปวงข้าจุฬาราษฎร์           จะรองบาทอยู่ยืนยง 

สนองราชประสงค์                     จะธ ารงแต่ความดี 
          ปวงข้าจะอุทิศ               ทั งชีวิตเพ่ือปฐพี 

เหงื่อหยาดเป็นราชพลี                ตามรอยบาททุกชาติไป 
          กราบไท้แม้ไกลบาท        น  าตาหยาดจากดวงใจ 

ยิ่งปาดยิ่งหยาดไหล                   สะอื นไห้ทั งจุฬา 
                ขอพระองค์ทรงพักผ่อน    ทรงเหนื่อยอ่อนนานหนักหนา 

ถวายใจถวายบูชา                     ถวายศรัทธานิรันดร 
                                                     
                                                                         ข้าพระพุทธเจ้า 
                                                                    นอ้งใหม่จุฬาฯ ปี 2504 
                                      (นภาลัย ฤกษ์ชนะ สุวรรณธาดา ผู้ประพันธ์) รองศาสตราจารย์ ดร. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  ในโอกาสได้รับแต่งตั งให้
เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  มีอ านาจาหน้าที่ ดังนี  

1.  ก าหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของ
ส่วนราชการและจังหวัด เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประโยชน์ในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน  รวมทั ง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

2. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา 
3. ก าหนดแนวทางในการจัดสรรสิ่งจูงใจส าหรับส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา รวมทั งส าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน 
4. ให้ค าปรึกษาแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการจังหวัด และ

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีการด าเนินงานามแนวทาง มาตรการ และวิธีการที่ก าหนด 
5. แต่งตั งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามค าสั่งนี  
6. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี แจงข้อเท็จจริง และ

ด าเนินการอ่ืนๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั ง หรือได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี  
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี 



 

 งานกายภาพ แจ้งว่าสืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์                   
ณ อยุธยา นั น ขณะนี ผู้รับเหมาได้กั นแนวรั วโดยรอบอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ตั งแต่วันเสาร์ที่ 12 
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป   ซึ่งจะส่งผลกระทบใน 2 เรื่องนี  

1) การปิดทางเดินระหว่างอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และอาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 
2) การปิดพื นที่จอดรถหน้าอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และใช้พื นที่ในลานจอดรถบางส่วน           

ส าหรับด าเนินงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      กรณีพื นที่ลานจอดรถเต็ม อาจารย์และบุคลากรสามารถน ารถไปจอดท่ีอาคารจามจุรี 9 ชั น 5B  และ  
ชั นดาดฟ้าฟรี (เฉพาะผู้มีตราติดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยสีฟ้า สีเขียว และทะเบียนตรงกับตราติดรถยนต์)  ทั งนี   
งานกายภาพจะจัดรถตู้บริการรับส่ง เป็นรอบดังนี  

(1) รอบเช้าเวลา 07.00-09.00 น.  รับบริเวณด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จามจุรี 9  มายังลาน
จอดรถคณะ หน้าห้องชมรมอาจารย์ 

(2) รอบบ่ายเวลา 15.00-17.00 น. รับบริเวณลานจอดรถยนต์คณะหน้าห้องชมรมอาจารย์  ส่งบริเวณ 
ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จามจุรี 9  

ทั งนี  หากต้องการใช้บริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายสยาม ทองแสง โทร.0 -
2182450 (82450)  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 

อาคาร 1 

โรง
อาหาร 

อาคาร 2 

รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

อาคาร 6  



 
 
 ESD Fair 2016   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงชั น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา จัดงาน ESD Fair 2016  ในหัวข้อ "ความเป็น
เมือง" ความเสมอภาคทางสังคมของคนเมือง การขนส่งสาธารณะ ด้านสุขภาพสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
เรื่อง Co-Create  เจริญกรุง เรื่องความปลอดภัยของขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เรื่อง Health City : ไข่ใหญ่ไข่ดีไข่ 
มีคุณภาพไข่เค็ม เรื่องป่าชายเลนกับการพัฒนาสู่ชุมชนเมือง เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Developments Golds ในเป้าหมายที่ 11 ที่ว่าการท าให้เมืองและ
การตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน  นอกจากน าเสนอผลงานแล้วยังมีการ
ออกร้านขายของผลิตภัณฑ์จากชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาที่ดี ส่งผลต่อสังคมเมืองโดยรวมอีกด้วย                              

ภาควิชา/หน่วยงาน 



   โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ 
                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 
           

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   ระหว่างวันที่ 10 -11  พฤศจิกายน  2559  ได้รับเกียรติ จาก 
Assoc. Prof . Isuma Matabe, Phd. จ าก  University of Tsukuba, Japan และ  Mr. Teruhiro Ura, Japan 
Sport Council.  มาเป็นวิทยากร ในการจัดอบรม และท า Workshop แก่ ครู อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในเขต 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 

 

 


