
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกําหนดนําผาพระกฐินพระราชทาน  ประจําป   ๒๕๕๐  ไปถวาย   ณ   
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร   แขวง /  เขต  ปทุมวัน  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานในพิธี  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  
พฤศจิกายน   ๒๕๕๐  เวลา   ๑๖.๐๐  น.    ขอเชิญคณาจารยและผูมีจิตศรัทธาเฝาทูลละออง
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  และรวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  
ในเวลา   ๑๖.๓๐ น.     หรือดูรายละเอียดกําหนดการไดที่ www.http.chula.ac.th 
 
 
 
 สภาคณาจารย ขอเชิญชวนคณาจารยรวมหยั่งเสียง (รอบแรก)  ผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน 
อธิการบดี  ในวันอังคารที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ทั้งนี้ใน
สวนของคณาจารยภาควิชา  สามารถหยั่งเสียงได ณ บริเวณโถงอาคารพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา  
สําหรับคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม และมัธยม  สามารถหยั่งเสียง ณ โรงเรียนที่ทาน
สังกัด 
 ทั้งนี้  สภาคณาจารย ไดกําหนดวิธีการหยั่งเสียง ดังนี้ 

๑. ในการเขียนบัตรหยั่งเสียง  อาจารยเขียนชื่อ และนามสกุล ของผูที่อาจารยประสงคจะเสนอ
ชื่อใหดํารงตําแหนงอธิการบดี  จะใสหรือไมใสคํานําหนานามใด ๆ ก็ได  

๒. ผูที่ใชสิทธิ์แตไมตองการออกเสียง  ใหหยอนบัตรหยั่งเสียงเปลาลงหีบลงคะแนน 
๓. บัตรเสียแนนอน คือบัตรที่เขียนชื่อและนามสกุลมากกวา ๓  คน 
๔. การวินิจฉัยบัตรลงคะแนน  จะถือเอาเจตนารมณของผูใชสิทธิ์เปนหลัก  ไมนับเปนบัตรเสีย

ทั้งใบโดยไมมีเหตุผลที่สมควร  ถาบางสวนดีที่นับได จะนับให 
๕. บัตรที่เขียนชื่อเพียงอยางเดียว หรือเขียนนามสกุลเพียงอยางเดียว จะนับเปนบัตรเสียเฉพาะ

สวนนี้   

ฉบับที่  ๔๒   ประจําสัปดาหที่   ๒   วันจันทรที่   ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 

ขอเชิญเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

ขอเชิญหยั่งเสียงผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดี 



 ๒

 
๖. บัตรที่ไมนับเปนบัตรเสีย 

๖.๑  มีการสะกดชื่อและ/หรือนามสกุลของผูไดรับการเสนอชื่อผิด  แตยังอานไดตรง 
        กับชื่อคนที่มีตัวตนจริง 
๖.๒  เสนอชื่อและ/หรือนามสกุลเกาของอาจารย 

๖.๓  เขียนคํานําหนานามผดิ + ขอ ๖.๑ และ/หรือ ๖.๒  
 
 
 
ศูนยเครือขายการวิจัยการศึกษา แบบบูรณาการ (ศูนย วศ.บ.) ไดดําเนินการสงเสริม 

ประสานงาน  และพัฒนาเครือขายการวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนลางกลุม   ๒    และ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

วันเสารที่   ๒๑   กรกฏาคม   ๒๕๕๐   ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ รวมกับ
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดอบรมครูสมาชิกเครือขายการวิจัยในเขต
กรุงเทพมหานคร   เร่ือง  “การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนและวิชาชีพครู”  ณ  หอประชุม

พิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซึ่งมีสมาชิกเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเขา
รวมการประชุมวิชาการดังกลาวจํานวน    ๔๔๓    คน 

 
 
 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๓

วันเสารที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ รวมกับคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จัดอบรมครูสมาชิกเครือขายการวิจัยในเขต

กรุงเทพมหานคร   เ ร่ือง “การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการอยางมี
ประสิทธิภาพ”  ณ   หอประชุมชั้น  ๘   อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม   
มีสมาชิกเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเขารวมการประชุมวิชาการดังกลาวจํานวน
ประมาณ   ๒๐๐  คน 
 

 และวันอาทิตยที่    ๒   กันยายน  ๒๕๕๐ 
ศูนยเครือขายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ    
คุ รุสภา  และคณะกรรมการบริหารเครือขายวิจัย
การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร    ไดแก    คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดการประชุมวิชาการ เพื่อ
นําเสนอผลงานวิจัย “ครูกับการวิจัยและเครือขายวิจัย
การศึกษา”  ณ   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ    ซึ่งมีสมาชิก
เครือขายวิจัยการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเขารวม
การประชุมวิชาการดังกลาวจํานวน     ๕๒๐  คน  โดยใน
จํานวนนี้มีผูนําเสนอผลการวิจัยทั้งหมด   ๗๑   เร่ือง    

โดยงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการดังกลาวครอบคลุมประเด็นที่สําคัญไดแก การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาการอาชีวศึกษา การพัฒนาผูเรียนดาน 
 
 



 ๔

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   การพัฒนาคุณธรรมของ
ผูเรียน  การจัดการศึกษาพิเศษ   ความเสมอภาค 
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการ
อุดมศึกษา การพัฒนาผูเรียนดานทักษะการสื่อสาร
แ ล ะ

เทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพครู  ผูบริหาร  และ
บุคลากรทางการศึกษา  การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของทุกฝายที่เกี่ยวของ การพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในและนอกระบบ และการ
กระจายอํานาจการศึกษา 

 
 

 
ประชาคมครศุาสตร  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทักษพร  กิตติอัครเสถียร ม.๔/๑   

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมธัยม   ที่ไดรับคัดเลือกเขารับรางวลัเยาวชนดีเดน ประจําป 
๒๕๕๐ โดยเขารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเดนจากพระเจาหลานเธอพระองคเจาสริิวัณวรี
นารีรัตน เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๕๐ ณ อาคารกีฬา เวสน ๒ ศูนยเยาวชน กรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญ่ีปุน)   โดยมีผูชวยศาสตราจารยชยัศักดิ์  ชั่งใจ รองผูอํานวยการดานหลักสตูร และการสอน และ
อาจารยพรพรหม  ชัยฉัตรพรสุข รองผูอํานวยการ ดานบริหาร รวมแสดงความยินดี 

                           
                      
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

คนดี - คนเกง 



 ๕

 
 
 

 โครงการตักบาตรวันพุธ 

 ขอเชิญรวมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธ   โดยเริ่มในวันพุธที่   ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๐   
ณ  บริเวณโถงอาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง   (อาคาร   ๓)   หนาหอง   ๑๐๑    ดังนี้ 
 

 
เดือนพฤศจกิายน   ๒๕๕๐ 

วันพุธที่    ๑๔   พฤศจิกายน      ๒๕๕๐ 
วันพุธที่    ๒๑   พฤศจิกายน      ๒๕๕๐ 
วันพุธที่    ๒๘   พฤศจิกายน      ๒๕๕๐ 
 

เดือนธันวาคม    ๒๕๕๐ วันพุธที่    ๑๒    ธันวาคม     ๒๕๕๐ 
วันพุธที่    ๑๙    ธันวาคม     ๒๕๕๐ 
 

เดือนมกราคม    ๒๕๕๑ วันพุธที่      ๙   มกราคม      ๒๕๕๑ 
วันพุธที่    ๒๓   มกราคม      ๒๕๕๑ 
วันพุธที่    ๓๐   มกราคม      ๒๕๕๑ 
 

เดือนกุมภาพันธ   ๒๕๕๑ วันพุธที่    ๖   กุมภาพันธ      ๒๕๕๑ 
วันพุธที่    ๑๓ กุมภาพันธ      ๒๕๕๑ 
วันพุธที่    ๒๐ กุมภาพันธ      ๒๕๕๑ 
 

                         
 รับสมัครงาน 

 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว (เหมาจาย)  
ตําแหนงอาจารย  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาคอมพิวเตอร  ประจํากลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่หนวยบริหารทั่วไป   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายมัธยม  
โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๓๑๔   ต้ังแตบัดนี้ -  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๐  ในวันและเวลาราชการ 

 
 

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 



 ๖

ย 
 
 

 ระเบียบจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยเงินทดรองราชการและเงินยืมทดรองจาย   
 (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ.   ๒๕๕๐ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยเงินทดรอง
ราชการและเงินยืมทดรองจาย  พ.ศ.  ๒๕๒๔    โดยใหเรียกระเบียบนี้วา  “ระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวยเงินทดรองราชการและเงินยืมทดรองจาย (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐”    มี
สาระสําคัญโดยสรุปคือ 

การเก็บรักษาเงินรองจาย 
๑.   เงินยืมรองจายหมุนเวียนในหนวยใหบุคคลผู รับผิดชอบเก็บรักษาไวเปนเงินสดไดใน

ชวงเวลาที่จําเปนตองจายเงินจํานวนนั้นไดไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  หากมีเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ใหนําสง
ฝากไวกับสหกรณออมทรัพยขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํากัด  หรือธนาคารพาณิชยในนาม
ของหนวยงานนั้นโดยแยกบัญชีฝากแตละรายการเงินยืม  ในกรณีที่เกิดดอกเบี้ยขึ้น   ใหถือเปนรายได
ของมหาวิทยาลัยและตองนําสงเปนรายไดของสวนราชการเจาของเงินยืมทันที 

๒.  เงนิยืมรองจายในการฝกอบรมหรือสัมมนาใหผูยมืนาํสงใบสําคัญคูจายพรอมทัง้เงินที่เหลือ   
(ถามี)  คืนสวนราชการเจาของเงนิยืมภายในกาํหนด  ๑๐  วันทําการ  นับแตวนัเสร็จส้ินการประชุม
ฝกอบรมหรือสัมมนานัน้ 
 ๓.    ถาผูยืมเงินรองจายมีความจําเปนตองยืมเงินรองจายตอเนื่องกันไปเกินกวา  ๑  ป  
งบประมาณ   ใหผูรับผิดชอบยืมเงินรองจายมาทําใบยืมใหมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน  ๑๐ 
วันทําการนับแตวันเริ่มปงบประมาณใหมทุกป  

๔.   เงินยืมรองจายในกิจการอื่น ๆ  ที่มิไดระบุไวใหผูยืมสงคืนสวนราชการเจาของเงินยืมทันที
เมื่อหมดความจําเปนตองใชหรือสงใชเมื่องานนั้นแลวเสร็จภายใน  ๑๐ วันทําการ 

๕.   ในกรณีที่ผูรับผิดชอบยืมเงินรองจายยังมิไดสงคืนเงินรองจายเดิมที่ถึงกําหนดแลวเปน
จํานวนตั้งแตสองรายการขึ้นไป  หามมิใหบุคคลดังกลาวยืมเงินรองจายจํานวนใหม 

๖.    ผูยืมเงินรองจายจะตองรับผิดชอบในเงินยืมรองจายตลอดระยะเวลาจนถึงวันนําสงเงินคืน
สวนราชการเจาของเงินยืม    

ในกรณีที่ผูยืมเงินรองจายไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือไมสามารถคืนเงินที่ยืมภายใน
กําหนดในสัญญาเงินยืมได  ใหรายงานเหตุผลและความจําเปนตอหัวหนาสวนราชการเจาของเงินยืม
เพื่อขอผอนผันการสงใชเงินยืมไปอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งไมเกินสามเดือนหรือไมเกินปงบประมาณนั้น
แลวแตเวลาใดจะสั้นกวา   หากครบกําหนดที่ขอผอนผันแลวยังไมสามารถนําหลักฐานพรอมเงินที่เหลือ

กฎ  ระเบยีบจุฬา ฯ   
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คืนรองจายได  ผูยืมรองจายจะตองรับผิดชอบชดใชเงินยืมรายนั้น   หรือยินยอมใหมหาวิทยาลัยหัก
เงินเดือน  คาจาง บําเหน็จ บํานาญ  หรือเงินอื่นใด  อันพึงไดรับจากทางราชการมาใชเงินยืมได  ในกรณี
ที่ผู รับผิดชอบไมมีเงินอื่นใดอันพึงไดรับจากทางราชการพอใชคืนเงินยืมรองจายได     ใหผูยืมหา
หลักทรัพยมาค้ําประกันหรือบุคคลที่มีหลักฐานมาทําสัญญาค้ําประกันไวกับมหาวิทยาลัย 

 
 ระเบียบจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยสาํนกังานสภามหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดทําระเบยีบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย  สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั  พ.ศ.  ๒๕๕๐   มวีัตถุประสงคเพื่อใหงานธุรการและงานอํานวยการกิจการตางๆ   ของ
สภามหาวทิยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมหีนาที่ดังนี ้   

๑.  ประสานงานและใหการสนับสนุนการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลยั  คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ   และคณะทํางานที่สภามหาวทิยาลัยแตงตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเปน
การเฉพาะ    

 
๒.  สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
๓.  ใหการสนบัสนุนดานขอมูลแกสภามหาวทิยาลยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร 

มหาวิทยาลยั  และบุคคลอื่นที่เกีย่วของ   
๔.  ใหการเผยแพรขอมูลสารสนเทศจากสภามหาวทิยาลัยสูประชาคมทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลยั    
๕.  ดําเนนิกจิการอื่น ๆ  ตามที่กรรมการสภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 
 

 
 

 ผลการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภททั่วไป  และประเภทผูแทนคณะ   
 พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 ตามที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยไดประกาศใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภท
ทั่วไป  และประเภทผูแทนคณะอักษรศาสตร  ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งซอมเปนสมาชิกสภา
คณาจารยทั่วไป  และประเภทผูแทนคณะอักษรศาสตรมีจํานวนไมเกนิที่ไดประกาศไว  จงึไมตอง
ดําเนนิการเลือกตั้ง  ดังนัน้  ผลการเลือกตั้งซอมสมาชกิสภาคณาจารยประเภททัว่ไป  และประเภทคณะ
อักษรศาสตร  ดังนี ้
 
 

นานาขาว 
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สมาชิกสภาคณาจารยประเภททั่วไป   คือ    อาจารยวิไลรักษ  สันติกลุ 
สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะอักษรศาสตร   คือ     อาจารย  ดร. สุดา  รังกุพันธ 
ทั้งนี้    โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงถงึวันที่  ๒๑  มถินุายน  ๒๕๕๑  

 
 สัมมนาวิชาการประจําป   ๒๕๕๐ 

 มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมกับโตโยตาประเทศไทย    และบริษัท  
โตโยตา  มอเตอร  ประเทศไทย  จํากัด  จัดสัมมนาวิชาการประจําป  ๒๕๕๐  เ ร่ือง “๑๒๐  ป
ความสัมพันธไทย – ญ่ีปุน:  เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย  (๒๔๓๐ – ๒๕๕๐)”   ในวันศุกรที่  ๒๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ณ  โรงแรม พูลแมน  กรุงเทพ ฯ  คิง  เพาเวอร    ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควา
ทางวิชาการดานญี่ปุนการศึกษาเปรียบเทียบกับมิติในโลกเอเชียใหกับคณาจารย  นักวิชาการ   นิสิต  
นักศึกษา  และผูสนใจทั่วไป 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่คุณกิตสุนี   รุจิชานันทกุล  โทร. ๐๒ – ๔๒๔ – ๕๗๖๘ 
 

 งานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ   ครั้งที่  ๔ 
 สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  (สคส.)   จัดงานมหกรรม การจัดการความรู
แหงชาติ  คร้ังที่  ๔  เร่ือง “เปลี่ยนกระบวนทัศน   พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู”  ในวนัที ่ ๓๐  พฤศจกิายน  
- ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ณ  ศูนยแสดงสินคาและการประชุม  อิมแพ็ค   เมืองทองธานี   โดยมีวัต   โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการความรูของภาคีเครือขาย  KM  ประเทศไทย 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร.  ๐๒ – ๒๙๘ – ๐๖๖๔  - ๘  ตอ  ๑๗๙ 
 
 
 
 

 ลด   “โลกรอน”  ดวยวิถี “พอเพียงตามรอยพอ” 
  

ในชวง ๑ – ๒  ปที่ผานมา  สัญญาณเตือนภัยธรรมชาติ  ที่มาในรูปของ แผนดินไหว  ไฟปา   
สึนามิ    น้ําทวม    คลื่นความรอน   พายุทอรนาโดนับวันจะยิ่งสงสัญญาณรุนแรงขึ้นและบอยครั้งขึ้น 
ราวกับจะกระตุนใหผูคนทั่วโลกเรงใสใจกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  อันเนื่องมาจากสภาวะ  
“โลกรอน”    
 ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาโลกรอนนั้น   นักวิทยาศาสตรและนักวิชาการจาก ๑๓ ประเทศทั่ว
โลก    ตางยืนยันเปนคําตอบเดียวกันวา    เกิดจากน้ํามือ  “มนุษย”   เรานี่เอง  ที่มุงแสวงหาความสบาย
ในการดํารงชีวิตประจําวัน  จนทําใหมีการทํารายธรรมชาติอยางตั้งใจและไมต้ังใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 
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พฤติกรรมการบริโภคพลังงานอยางฟุมเฟอย  อยางการเปดไฟโดยไมจําเปน  การตั้งอุณหภูมิแอรเย็น
เกินไป   การเดินทางโดยรถยนตสวนตัว  ทําใหเกิดการเผาผลาญน้ํามัน โดยไมจําเปน  เปนตน   
 ประเทศไทย  ก็หลีกไมพนที่ตองเผชิญหนากับผลจากภาวะโลกรอน  โดยจะเห็นไดชัดจากสภาพ
อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  หนารอนอากาศรอนจัด   หนาฝนมาเร็ว และมีปริมาณน้ําฝน
มากผิดปกติ  จนเกิดปญหา “น้ําทวม”  และ “ดินถลม”  ข้ึนหลายครั้ง สงผลใหประชาชนไดรับความ
เดือดรอนจากวิกฤตการณโลกรอนดวย 
 แตปญหาความเดือดรอนของราษฎรนับวาไดรับการคลี่คลายอยางทันทวงที ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแนวคิดในการบรรเทาปญหาโลกรอน
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดรวมมือกันดําเนินการแกไขและปองกันปญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตอยาง
เรงดวน    สงผลใหปจจุบัน หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มตระหนัก และกระตือรือรนในการ
แกปญหาโลกรอนอยางจริงจัง  เพื่อบรรเทาวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และเพื่อใหพสกนิกรของ
พระองคทานไดอยูอยางรมเย็นใน “โลกรอน ๆ “  ใบนี้ตอไป   
 ซึ่งนับเปนเวลา ๑๐ ปแลว  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศบนโลกอยางใกลชิดดวยความหวงใย    โดยทรงมีกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ   “เรือนกระจก”  ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาโลกรอนหลายครั้ง  ดังเชน พระราชดํารัส เมื่อ
วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๓๒  ที่วา 
 “เพราะวาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง  เขาบอกวาเพราะวามีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศ
มากจะทําใหเหมือนตูกระจกครอบ  แลวโลกนี้ก็จะรอนขึ้น  เมื่อโลกรอนขึ้น มีหวังวาน้ําแข็งจะ
ละลายลงทะเลและรวมทั้งน้ําทะเลจะพองขึ้น  สิ่งที่ทําใหคารบอนในอากาศเพิ่มมากขึ้น มาจาก
การเผาเชื้อเพลิงซ่ึงอยูในดินและมาจากการเผาไหม”   
 และลาสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐  ที่ผานมา  พระองคทานไดทรงย้าํเตือนอีกครั้งถงึปญหาโลก
รอนและผลกระทบที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ  ซึ่งพวกเราประชาชนชาวไทยทกุคนก็สามารถมสีวนรวม
ในการบรรเทาปญหาโลกรอนได   ดวยการนอมรับและดําเนนิชวีิตดวยความ “พอเพียง”  เชน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวติประจําวนั   ลดการใชพลงังาน เชน การปดไฟดวงที่ไมจําเปน  การเปลี่ยน
หลอดไสมาเปนหลอดตะเกยีบ   การลดใชรถยนตสวนตัว   หนัมาใชรถสาธารณะ  ลดปริมาณขยะ
พลาสติก  เพิม่พื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไม  รวมถงึการเพิ่มการใชพลังงานทดแทน  ซึง่เปนพลังงาน
สะอาด  ก็จะชวยลดการปลอยความรอนสูโลกไดอีกทาง 
 แมวันนี้เราจะไมสามารถหยดุยั้งวกิฤต  “โลกรอน”  ได  แตเราสามารถชะลอความรุนแรง และ
ลดผลกระทบใหนอยลงได  เพราะปญหาโลกรอน  ไมไดเปนภารกิจของประเทศใด  หนวยงานใด หรือ
ใครคนใดคนหนึ่ง  หากเปนหนาที่ของทกุคนที่จะตองรวมมือกันรักษาโลกใบนี้ไว   เพื่อที่เราจะไดอยูบน
โลกนี้ไปไดอีกนาน   



 ๑๐

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   ภาควิชาหลักสูตร  การสอนและเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมกับ 
OMEP  THAILAND 

จัดการประชมุนานาชาต ิ
เรื่อง   “Promoting   Learning  Potentiality  For  Young  Children” 

ระหวางวันที ่ ๒๑  –  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
ณ    โรงแรมอโนมา 

ขอเชิญคณาจารย  นิสิตและผูสนใจเขารวมประชุม ดังกลาว 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทร. ๐๒ – ๒๑๘ - ๒๖๐๕ 
หรือดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th 

 ความสุข  คือ  พอเพียงนั่นเอง  เพราะวา  ถาคนเขาพอเพยีง  คนเขามีความสุข  เราก็มี
ความสุข    ถาคนที่อยากไดโนนอยากไดนีม่าก  เราเหน็แลว   มนัไมพอเพียง  เราไมมคีวามสุข 
 ความสุขของคนแสดงออกมาดวยความพอเพียงนี่   สําคัญตรงนี้  ใหทําตัวเองใหพอเพียง  แตวา
คําวาพอเพยีงนั้น  ไมรูจะเรียกวาอะไรคือพอเพยีง  บางคนก็พูดด ี  ไมไดหมายความวาใหรัดเข็มขัด  
รัดเข็มขัดลําบาก”    

     พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
                    ในวโรกาสที่คณะเอกอัครราชทูต 

 และกงสุลใหญไทยเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
         ณ วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

               อางอิงจาก :  จดหมายขาวอนุรักษพลังงาน  ฉบับที่  ๒๙   เดือนตุลาคม  ๒๕๕๐ 
     
 
 
 
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ 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 


