
oyd   
  
 

 

                      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ฉบับท่ี  16/2554  วันจันทรท่ี  2  พฤษภาคม   พ.ศ. 2554

        คณบดีคณะครุศาสตร จุฬา ฯ (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี)  แจงวา เพ่ือเปนการตอยอดนโยบายของโครงการ
บานน้ีมีสุข กําลัง 2  ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดเห็นความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ แกประชาคมจุฬาฯ  โดยมี
การจัดสัมมนาเก่ียวกับเรื่อง “อาหารเพ่ือสุขภาพชาวจุฬาฯ”   โดยแยกเปน 2 ประเด็น คือ อาหารปลอดภัย..สบายใจทุกมื้อ 
และสุขภาพดี..สั่งได “You are what you eat” เพ่ือนําเสนอขอมูลดานระบบความปลอดภัยอาหารจุฬาฯ และแนวทางใน
การสงเสริมการบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงานที่เก่ียวของ และผูที่สนใจ 
นําไปใชประโยชน   ในดานตางๆ ตอไป  คณะครุศาสตร จึงไดมีการปรับปรุงจากโรงอาหารเปนหองอาหาร พ้ืนที่ 750 
ตารางเมตร ต้ังอยูที่อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย เพ่ือจําหนายอาหารท่ีมีคุณภาพ  สะอาด  ถูกสุขอนามัยและรักษา
สิ่งแวดลอม มีปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม โดยอาหารจานหลักจะเริ่มตนที่ราคา 20 – 30 บาท  เพ่ือใหผูมาใชบริการเกิด
ความพึงพอใจและไดรับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  มีการบริหารจัดการที่ดี    โดยหองอาหารดังกลาวมีการตกแตงและดูแล
สภาพแวดลอมที่สะอาด และมีอากาศถายเทไดสะดวก     เพ่ือสรางภาพลักษณหองอาหารท่ีทันสมัย  โดยไมเปล่ียนแปลง
หรือกระทบโครงสรางของอาคารเดิม    ทั้งน้ี    ในการดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการน้ันคณะครุศาสตรไดจัดต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการ  ไดแก คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
เลขานุการภาควิชา 4 ภาควิชา โดยมีเลขานุการคณะ เปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการ ฯ ไดกําหนดมาตรฐาน
ของการตกแตงหองอาหาร มาตรฐานอาหาร  มาตรฐานความสะอาด  มาตรฐานของการบริหารจัดการ  และคาตอบแทนที่
คณะพึงไดจะตองไมตํ่ากวาเดิม โดยไดทําการประกาศรับสมัครซึ่งมีผูสนใจมารับใบสมัครทั้งสิ้น จํานวน 10 ราย  มายื่นใบ
สมัครพรอมรายละเอียดขอเสนอภายในเวลาท่ีกําหนด 1 ราย  (มาไมทัน  1  ราย)  จากการคัดเลือกปรากฏวา หางหุนสวน
สามัญ  สรรหา  เปนผูไดรับการคัดเลือกเขาประกอบการหองอาหารคณะครุศาสตร โดยจะมีระยะเวลาการดําเนินการ 3 ป 
(2554 – 2557)   โดยจะบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ขายอาหารที่หลากหลาย  มีรสชาติที่ดี มีคุณภาพ และมีอาหารมุสลิม
สําหรับใหบริการบุคลากรและนิสิต  โดยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ   

“ นอกจากการใหบริการแบบมืออาชีพแลว   หองอาหารดังกลาวจะมีการนําเทคโนโลยีมาใช           โดยการจัดทํา
บัตรซื้ออาหารแทนเงินสด  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการดวย  สําหรับซุมอาหารตาง ๆ ที่ปจจุบันต้ังอยู
บริเวณหนาอาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง น้ันจําเปนตองยกเลิก  ทั้งน้ี   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ไมตองการใหมีซุมขายอาหาร   นอกจากน้ันจะทําใหนิสิตไดมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยซุมอาหารเดิมสามารถ
สมัครแขงขันเพ่ือรับการคัดเลือกจากหางหุนสวน ฯ ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะ  คาดวาหองอาหารดังกลาวจะเริ่ม
ใหบริการไดกอนเปดภาคการศึกษาใหม ป 2554 น้ี”   คณบดีกลาว 

 โฉมใหมของหองอาหารครุศาสตร 
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                   โยคะเพื่อสุขภาพ      ยกระดับคณุภาพผูดูแลศูนยเด็กเล็ก     
 

 
 
 
 
 
                      
 
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณบดีคณะครุศาสตร จุฬา ฯ  (ศาสตราจารย ดร.
ศิริชัย กาญจนวาสี)  แจววา  คณะครุศาสตร ภายใต
โครงการ OFOC จะจัดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผูดูแลศูนยเด็กเล็ก วันที่ 1-2พฤษภาคม 
2554   ณ หองประชุม โรงแรมโกลเดนอินน วิลลา 
 รีสอรท ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัด โดยจะ
เชิญผู ดูแลเ ด็กเ ล็กประจําศูนย พัฒนาเด็กเ ล็ก  และ
นักวิชาการการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลหวยแหง และตําบลชําผัก
แพว จ.สระบุร ี เขารวมประชุม  
         นอกจากผูดูแลศูนยเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนทองถ่ิน สังกัดกระทรวงมหาดไทยแลว คณะ 
ครุศาสตร ยังไดจัดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขยายโอกาส ของโรงเรียน
ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
       โดย ในวันที่ 1 ถึง 3 พฤษภาคม 2554 จะเปนการ
อบรมยกระดับผูบริหารสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล  
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 อบรมครูระดับปฐมวัย  และ 
วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2554 อบรมครูระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาขยายโอกาส   คาดวาการอบรมดังกลาว
จะมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและ
สถานศึกษา ที่อยูรอบพื้นที่ของจุฬา ฯ ที่อําเภอแกงคอย 
จ.สระบุรี 

 
 

       หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย ขอเชิญชวนคณาจารย
และเจาหนาที่คณะครุศาสตร รวมโครงการเสริมสราง
สุขภาพสําหรับบุคลากร “โยคะเพื่อสุขภาพ” กําหนดจัด
เดือนพฤษภาคม 2554 – กันยายน 2554   ทุกวันจันทร 
พุธ ศุกร เวลา 17.10 – 18.10 น. ณ บริเวณโถงอาคารพระ
มิ่งขวัญการศึกษาไทย   (อาคาร 2 เดิม)  เริ่มวันจันทรที่ 2 
พฤษภาคม 2554   
       

   ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัต ิ
             ในการเสนอผลงาน          

    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจง
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอ
ผลงาน ประเภทตําราและหนังสือเพ่ือเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 
ซึ่งกําหนดไววา ตําราจะตองใชในการเรียนการสอนมาแลว
ไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษา และหนังสือตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกว าสี่ เ ดือน  เ พ่ือใหการ
ดําเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก.พ.อ.กําหนด 
จึงขอซักซอมความเขาใจใหสถาบันอุดมศึกษายึดถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีที่ก.พ.อ.กําหนดอยางเครงครัด โดย
เจาหนาที่ ผูรับผิดชอบควรระมัดระวังตรวจสอบการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ก.พ.อ.กําหนด กอนรับเรื่องไวพิจารณา 
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      ฝายวิจัย แจงผล  ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ือ
การวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2554 
(ครั้งที่ 1)  จํานวน 6 เรื่อง ดังน้ี  

1) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 

โดยใชบันทึกสะทอนการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ออนไลนเพ่ือสงเสริมความใฝรูและความคงทนในการจํา
ของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จํานวนเงิน 35,000 บาท  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.
จินตวีร  คลายสังข เปนผูวิจัย 

2)   การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเรขาคณิตวิยุต 

สําหรับนักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร จํานวนเงิน 
40,000 บาท  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิณดิษฐ  
ลออปกษิณ  เปนผูวิจัย 

3)   การสังเคราะหงานวิจัยสาขาวิชาจิตวิทยา 

การศึกษาในป พ.ศ. 2543 – 2552 : การวิเคราะหอภิมาน 
จํานวนเงิน 35,000 บาท  โดยมี อาจารย ดร.วรรณี  
เจตจํานงนุช  เปนผูวิจัย 

4) การศึกษารูปแบบการเรียนรู เจตคติตอวิชา 

ภาษาอังกฤษและประสบการณการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษสูง: กรณีศึกษานักเรียนช้ันเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูง: กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม 
จํานวนเงิน 30,000 บาท โดยมี อาจารย พิสันธนีย   

ศรีดุรงฤทธิ์  นุช  เปนผูวิจัย 

5)  ผลของการสอนงานเกษตรแบบใชวิจัยเปนฐาน 

ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคุณภาพของโครงงาน 
ความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวนเงิน 30,000 บาท โดยมี อาจารย เพียงตา   

กิจหิรัญวงศ  เปนผูวิจัย 

6)  การเปรียบเทียบผลของการฝกความแข็งแรงของ
กลามเน้ือบริเวณขอไหลดวยดัมเบลลและแผนยางยืดหยุน
ที่มีผลตอประสิทธิภาพของผูเลนกีฬาแบดมินตัน จํานวน
เงิน 25,000 บาท โดยมี อาจารย สุวัฒน  กล่ินเกษร  เปน
ผูวิจัย 
 

  ผลการพิจารณาจัดสรร 
   เงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2554 

        เน่ืองในวโรกาสปมหามงคลครบ 84 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        ศูนยตําราและเอกสาร
ทางวิชาการ  คณะครุศาสตร ขอเชิญชวนคณาจารยทุกทาน
เขียนบทความวิชาการเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสาร 

ครุศาสตร ในหัวขอ “การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยสงบทความทางวิชาการ มายังศูนยตํารา  ฯ  
ภายในวัน ท่ี  3 1  พฤษภาคม  2 5 5 4  ทั้ ง น้ีสามารถ ดู
รายละเอียดขั้นตอนการลงวารสารครุศาสตรไดที่ 
www.edu.chula.ac.th/bookctr/ หรือสอบถามไดที่
หมายเลขโทรศัพท  82529  

  
 

            ขอเชิญชวนเขียนบทความ 
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                                                           ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2554 
 

                                                              
  2-14 พฤษภาคม 2554 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ World  Institute  For   
                    Action  Learning , George Washington  University  Ashburn  Campus  และ 

                                       โรงเรียนสหรัฐอเมริกา  จัดโดย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย  

การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

3 – 4  พฤษภาคม 2554   โครงการประชุมอาจารยนิเทศและปฐมนิเทศนิสิตฝกปฏิบัติการ 
วิชาชีพในสถานศึกษา  ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
จัดโดย ศูนยประสบการณวิชาชีพทางการศึกษา  

3 – 8  พฤษภาคม  2554 โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมสาํหรับคณาจารย ณ ประเทศ 
   เนเธอรแลนด  เบลเยี่ยมและเยอรมนี จัดโดย ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
7   พฤษภาคม 2554  ปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑิตศึกษา ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุข 

  อาชวอํารุง  จัดโดย ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 
9  พฤษภาคม 2554   ประชุมคณาจารยและเจาหนาที่ ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุข   

อาชวอํารุง  จัดโดย ฝายบริหาร 
  11 พฤษภาคม 2554  โครงการประชุมวิชาการ ประจําปการศึกษา 2554 ณ หองประชุมช้ัน 4 อาคาร 

 และปฏิบัติการ จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม 
18 พฤษภาคม 2554  โครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย 

     ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   จัดโดย ศูนยวิจัยและพัฒนา 
     นวัตกรรมดานนโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา    

20 พฤษภาคม 2554  ปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาตรี ณ หองประชุม 101 อาคารประชุมสุข 
  อาชวอํารุง  จัดโดย ฝายวิชาการ หลักสูตรและการสอน 

23-27 พฤษภาคม 2554  โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร  
   และสนามฝกปฏิบัติที่โรงเรียนชุมพล ฯ ยศ.ทร.อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  จัดโดย  
                                                                             ศูนยเครือขายสมศ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27 – 29 พฤษภาคม 2554 โครงการศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรฐัสิงคโปร สําหรับนิสิต 
   มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต   จัดโดย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชา 
    นโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี     
www.edu.chula.ac.th 


