
      กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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  ปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
   
 
 
 
 
 
 
   

เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.   หองประชุม ๔๐๕ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  รองคณบดี
ดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)  เปนประธานในพิธีปจฉิมนิเทศนิสิตปริญญา
บัณฑิตคณะครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๑  พรอมทั้งบรรยายเรื่อง “ศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู”      

 
 

 
 

    
 
    

 
จากน้ันเปนการอภิปรายเร่ือง “กฎหมายนารูสําหรับครูโรงเรยีนรัฐ – โรงเรียนเอกชน”  โดย  นางสุรยี

พันธ  แสงไพบูลย  ผูเช่ียวชาญดานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     นายธีระพันธ  พุทธิสวัสดิ์   ผูอํานวยการกลุมงาน
กองทุนและสวัสดิการ    ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา  รักษพลเมือง  หัวหนาภาควิชานโยบาย การ
จัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา  และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนานโยบายและกฎหมายการศึกษา 

      ฉบับที่  ๓๗   ประจําสัปดาหที่ ๒     วันจันทรที่  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๑    



 ๒

                           
 
 

การบรรยายเรื่อง “ศิษยเกาในดวงใจ”  โดย  ผูแทนนายกสมาคมครศุาสตรสัมพันธ (คณุพิเชฐ  
ม่ันคง)   

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
   การเสวนาเรือ่ง “ความประทับใจและความคาดหวัง”  โดยวาที่ครศุาสตรบณัฑิต 

 
 การจัดงานครั้งนี ้จดัโดยสํานักงานกิจการนิสิต  เพื่อใหนสิิตมคีวามภาคภูมิใจในการเปนบณัฑิต
ครุศาสตรและการเปนสมาชิกวิชาชีพครู   เสริมสรางความเขาใจอันดีและความผูกพันระหวางนิสติ  นิสิต
กับคณาจารย    นิสิตกับคณะครศุาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ใหนิสิตมคีวามพรอมในการ
กาวสูความสําเร็จในวิชาชีพ 
 
 
 
 



 ๓

                กิจกรรมดานบริหาร 
 

 
 

   แตงต้ังรักษาการในตําแหนงรองคณบดี 
  ดวย รองศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน   รองคณบดี ไดดํารงตําแหนงดงักลาวมา 
ครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๑  และเพื่อใหการดําเนนิงานของคณะครุศาสตร
เปนไปอยางตอเนื่องและมปีระสทิธิภาพ   จึงแตงต้ังให รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกูล  
รักษาการตาํแหนงรองคณบดี คณะครุศาสตร  
  ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป  จนกวาจะมีการแตงตัง้รองคณบด ี
 

   แตงต้ังประธานสาขาวิชา  
  คณะครุศาสตร  แตงตัง้ประธานสาขาวิชา ดงันี ้
  ๑.  รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง  เปนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี 

การศึกษา  สืบตอ รองศาสตราจารย ดร.กิดานันท  มลทิอง   ตัง้แตวนัที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันที่ ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๓ 

            ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองสิน  วิเศษศริิ    เปนประธานสาขาวิชาบริหาร 
การศึกษา  ตั้งแตวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ 

๓. รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ  รกัษาการประธานสาขาวิชาจิตวิทยา 
การศึกษา สืบตอ ผูชวยศาสตราจารย นริันดร  แสงสวัสดิ ์   ตั้งแตวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เปนตนไป 

๔. อาจารย ดร.เพิ่มเกียรติ  ขมวัฒนา  รักษาการประธานสาขาวิชานิเทศการศึกษา 
สืบตอ รองศาสตราจารย ดร.บุญมี  เณรยอด ตั้งแตวันที ่๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑    

 
    การรับนักเรียนระดบัชั้นอนุบาลศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
   ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเปดรับสมคัรนักเรียนระดบัชั้นอนุบาล
ศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  ในปการศึกษา ๒๕๕๒  ดงันี ้

๑. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัคร 
๑.๑  บุตรคณาจารยประจําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๑.๒  เกิดระหวางวันที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๔๘ – วันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
๑.๓  ลงทะเบยีน และไดรับการพิจารณาวามีคุณสมบัตคิรบถวนทีจ่ะรับสวัสดิการ 
        การศึกษาสําหรับบุตรขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 



 ๔

                   คนดี - คนเกง 

        สายวิชาการ ใหนําบุตรเขาศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑  ในป 
        การศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. วันจําหนายใบสมัคร 
วันจันทรที่ ๑๐ ถึงวันศุกรที๑่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ หองการเงนิ  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 

  ๓.  วันรบัสมัคร 
       วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บรเิวณโถงของระดับ 
        อนุบาล  โรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 
  คาใบสมัครชดุละ ๕๐ บาท  คาสมัคร ๑๕๐ บาท   
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๘๕  
 
 
 

  ผลงานอาจารยคณะครุศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
      ถวยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาจารยยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลปศึกษา คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเชิญจากโรงเรยีนราชวินิตบางแกว 
ในพระบรมราชูปถัมภ ใหไปเปนทีป่รึกษา วิทยากรพิเศษ ประพันธเพลง เรียบเรียงและปรับการบรรเลง
รวมวงมหาดุรยิางคไทย ซึ่งเปนภารกิจหนึง่ในการใหบรกิารวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ใน
รายการ ”อัศจรรยคันธรรพ”  จัดโดยสถานีโทรทศัน ไทยพีบีเอส นั้น    ผลปรากฏวา ผลงานดังกลาว 
ไดรับรางวัลชนะเลิศสายที่สอง และชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ในการพบกันทกุสายจากทั่วประเทศ 



 ๕

                    ระเบียบนารู 

ไดรับรางวัล ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเงิน
รางวัลจาํนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และไดรับเงินรางวัลจาํนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากการเปนวงและเปน
ผลงานที่ประทับใจผูชมทางสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส มากที่สุดจากการโหวตของผูชมทั่ว
ประเทศ อีกดวย 
 ทั้งนี้ผลงานดงักลาว มีนิสิตปจจุบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมบรรเลงดวย คอื นายสกา 
ไกรแกว และนางสาวประเสริฐศรี  ช่ืนพลี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ฝายมัธยม คือ นายชาญพิชญ  ลิมปนะเวช ผลงานชิ้นนี้ เปนการจินตนาการขึ้นใหมดวยวิธีวิจัย
ผสมผสานกับการประพันธเพลงตามแนวขนบวัฒนธรรมและแงมุมของศิลปกรรมรวมสมัย รวมทัง้เปน
การนําบทวรรณกรรมไทย วรรณคดีไทยและบทสวดภาษาบาลี เขามาเปนวัตถุดิบที่สําคญัในการรงัสรรค
งาน ซึง่ไดประพันธข้ึนใหมสองบทเพลง คอื “เจาพระยา : สายน้ําแหงกาลเวลาและวัฒนธรรม” และ “ไตร
ภูมิ”   ตลอดจน อาจารยยุทธนา ไดเปดเผยวา “บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยที่สําคัญประการ
หนึง่ทางดานศิลปะดนตร ีคอื การอนุรักษ สืบสานและพัฒนา ซึ่งการสรางผลงานศิลปกรรมดนตรีในป 
2008 นัน้ หลายคนจะมองเพียงแตความแปลกแตกตางจากสิ่งเดิมเปนสําคญั และพยายามจะกาวขาม
ใหพนพันธนาการของขนบไปสูอนาคตใหจงได แตอีกมติิหนึง่มิควรลืมมองยอนกลับไปวา ตนรากที่
สําคัญในการกอรางงานศิลปะทัง้มวล โดยเฉพาะอยางยิ่งงานศิลปกรรมไทย กวาจะสําเร็จสมคานั้น เจือ
ไปดวยคติ ความเชื่อ ภูมิปญญาและบรบิททางสงัคมวัฒนธรรมที่เขมแข็งทีเดียว ถาสามารถนําสิ่งที่มีอยู
มาถักทอ นําเสนอดวยจินตภาพของศิลปนอยางสมชาติสมแผนดนิ แลวสื่อดวยแงคดิมุมมองใหมให
เหมาะสมกับวิถีที่เรงรีบในปจจุบัน แตมิไดทําลายขนบเดิม นี่ก็ถือวาเปนการปฏิวัติไปสูงานนวตักรรม
อยางหนึ่งเชนกัน ซึ่งการที่เรยีกงานของตนวาพัฒนาหรือรวมสมัยนั้น หากแตหวังสรางใหสมคลอยหรือ
เจือดวยกล่ินไอชาติตะวันตกแตอยางเดียว แลวเรียกวาทันสมัยสมสมยั คงจะไมถูกนัก แตอาจจะกลับ
กลายเปนงานศิลปกรรมที่ควรจะเรียกวา ศิลปกรรมเชลยเสียมากกวา”  
 
 
 
 

   การขอรับบําเหน็จดาํรงชีพกรณผูีรับบํานาญมีอายุต้ังแต ๖๕ ปบริบูรณ 
  ดวยกระทรวงการคลัง ไดออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อกําหนดใหผูรับบํานาญตั้งแตอายุ ๖๕ ปบริบูรณข้ึนไป  มีสิทธิขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพไดเพิ่มจากเดิมที่กําหนดใหมีสิทธิขอรับไดในอัตรา ๑๕ เทา ของบํานาญรายเดือนที่
ไดรับแตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เปน ใหขอรับไดในอัตรา ๑๕ เทา ของบํานาญรายเดือนไมเกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท   



 ๖

            นานาขาว 

  ท้ังนี้ คณาจารย/เจาหนาท่ีคณะครุศาสตรท่ีอยูในเกณฑดังกลาว ขอใหติดตอ
ดวยตนเองที่ สํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย  อาคารจามจุรี ๕  ช้ัน ๕  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  
โดยนําสําเนาสมุดเงินฝาก  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๒ ชุด 
ไปประกอบการยื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพ   
 
 
 
 
 

    ขอขอบคุณ 
  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  ขอขอบคุณคณาจารย  เจาหนาที่ 
และทุกทานทีไ่ดรวมทําบุญ  สวดพระอภิธรรมศพ  และพิธีฝงศพ คณุแมนิโมย  แซเสี้ยว  เมื่อวันที ่๑  
ตุลาคม – ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ณ ศาลากุศลสงเคราะห  อ.บานนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธานี  และ 
และรวมพิธีฝงศพ สุสานจนีนาบอน  อ.นาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๑   
  นางกัญญา  อุนไทยแท  ขอขอบคุณคณาจารย  เจาหนาที ่และทุกทานที่ไดรวม
ทําบุญ  สวดพระอภิธรรมศพ  และพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย วาที่รอยตร ีสุเทพ  สุขวาณิชย 
เมื่อวันที่ ๖  ตลุาคม – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ณ วัดนวลจันทร   

   
   Account  แบบชั่วคราวสําหรับใชงานอินเทอรเน็ต 

  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐   กําหนดใหผูใหบริการตองเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอร
เพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนั้น  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจําเปนตองติดตั้งระบบระบุตัวตน
และสิทธิของผูใหบริการเพื่อบันทึกขอมูลอินเทอรเน็ตที่เกิดจากการเขาถึงระบบเครือขาย ฯ ซึ่งการติดตั้ง
ระบบ ฯ ดังกลาว  สงผลใหผูใชบริการทุกทานตองระบุตัวตนโดยใช account  ของระบบ CUNET 

จากการตรวจสอบขอมูลบนระบบ CUNET  พบวามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปน 
จํานวนมากยังไมมี account  ของระบบ CUNET  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทํา account  
ระบบ CUNET ประเภทชั่วคราวเพื่อเปนการบรรเทาปญหาดังกลาว   

      (ดูรายละเอียดไดที่ http//www.it.chula.ac.th)   
 

 
 



 ๗

                

 
   แจงปดปรับปรุงเรือนไทยของศูนยสงเสริมวัฒนธรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

      ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แจงวา ขณะนี้อาคารเรือนไทย  
กําลังอยูในระหวางการปรับปรุง ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมสะดวกตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในอาคาร
เรือนไทย    ในการนี้จึงของดการขอใชและจัดกิจกรรมภายในอาคารเรือนไทย  ต้ังแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๑  จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  
ทั้งนี้   ในสวนสํานักงานของศูนยสงเสริมวัฒนธรรม ฯ  ยังปฏิบัติงานตามปกติ 
 

   ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรปริญญาตร ี
  กรมบัญชีกลางไดกําหนดอตัราเงนิบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปรญิญา
ตรี  ขึน้ใหม ดงันี ้ 
  ๑.  สถานศึกษาของทางราชการ ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายจรงิ แตไมเกินปการศึกษา
ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.  สถานศึกษาของเอกชน ใหเบิกจายไดครึ่งหนึง่ของจาํนวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินป
การศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท   
  ทั้งนี้ ตัง้แตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 
  การเบกิจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุรดังกลาว ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. ใหเบิกคาใชจายตาง ๆ ไดทกุประเภทในลักษณะเหมาจายทั้งปการศึกษาซึ่งคาใชจาย 
ที่จะเบิกจายไดจะตองเปนคาใชจายตาง ๆ ที่สถานศึกษา ไดรับอนุมัติใหเรียกเก็บตามระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือประกาศของสถานศึกษานั้น  ๆ 

๒. กรณีผูมีสทิธทิีไ่ดใชสิทธิเบิกคาการศึกษาของบุตรไปแลวในภาคเรียนที๑่ หรือภาคเรยีน 
ภาคการศึกษาตนของปการศึกษา ๒๕๕๑  ซึง่ยังไมครบสิทธิ  ใหนําหลักฐานการชําระคาการศึกษาของบุตร 
มาขอใชสิทธิเบิกคาการศึกษาของบุตรเพิ่มในสวนที่ไมครบสิทธิไดในภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 
 

ขอเชิญรวมทอดผาปาการศึกษา 
โครงการสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย     

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย  (หลวงพอจรัญ  ฐิตธัมมโม  )   
เมตตาเปนองคประธานฝายสงฆ 

ในวันอังคารที่   ๑๘    พฤศจิกายน    ๒๕๕๑    เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
ณ วัดอัมพวนั  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 



 ๘

 
แถลงการณท่ีประชุมคณะผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากเหตุการณความรุนแรงเกินกวาเหตุที่เกิดข้ึนในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ จนทํา
ใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรอยคน ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติตอประชาชนที่สังคมไมพึงยอมรับ เปน
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เหตุการณดังกลาวไดสรางบรรทัดฐาน
การใชความรุนแรงในการแกปญหาความขัดแยงในสังคมแทนที่จะใชหลักสันติวิธีและแนวทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย  

คณะผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอประชาชนและ
เจาหนาที่ตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณครั้งน้ี และขอเรียกรองใหรัฐบาลและผูที่
เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑.  ใหทุกฝายยุติการใชความรุนแรง หรือย่ัวยุใหเกิดการเผชิญหนาโดยทนัท ี 
๒. ใหรัฐบาลดูแลผูที่ไดรับผลกระทบและสูญเสียอยางเต็มที่และเสมอภาค  
๓. ใหรัฐบาลและรัฐสภาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้  
๔. ใหตั้งคณะกรรมการที่เปนอิสระมาดําเนินการสอบสวนเพื่อนําผูรับผิดชอบหรือสั่งการ

ใหใชความรุนแรงในเหตุการณดังกลาวมารับผิดโดยเร็ว  
๕. ใหสื่อมวลชนติดตามและรายงานสถานการณทางการเมืองตามความเปนจริงอยาง

ตอเนื่อง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณโดยใกลชิด และรวมกับประชาสังคมใน
การปองกันการใชความรุนแรงตอประชาชน อีกทั้งหาวิธีคลี่คลายปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
ตอไป  

 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ขาราชการ และพนักงานของรัฐรวมกันแตงกายไวทุกขเปนเวลา ๗ 
วัน เพ่ือไวอาลัยตอผูเสียชีวิตและตอเหตุการณความรุนแรงอันเลวรายที่เกิดขึ้นครั้งนี้  
 

คณะผูบริหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๘   ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 
 
 
 สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


