
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย  ดร. สุกรี   รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวาตามที่จุฬา ฯ ใหบุคลากรสามารถขอตราติดรถยนตสีฟาไดจํานวน   ๒  ใบ   โดยในตราติดรถยนต
สีฟาจะระบุเลขทะเบียนรถไวดวยนั้น  เนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรนําตราติดรถยนตสีฟาไปให
บุคคลภายนอกใช    (กรณีนี้เลขทะเบียนรถจะไมตรงกับที่ระบุในตราสีฟา)  หรือมีบุคคลภายนอกทําตรา
สีฟาปลอม  โดยอางอิงทะเบียนรถของบุคลากร  จุฬา ฯ   (กรณีนี้เลขทะเบียนรถจะไมตรงกับที่ระบุใน
ตราสีฟาและเปนการปลอมแปลงเอกสารโดยเจาของตราสีฟาอาจจะไมทราบเรื่อง   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการตามกฎหมาย)    มหาวิทยาลัยจึงไดขอความรวมมือในการใชตราติดรถยนตสีฟา ใหเปนไป
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  คณะครุศาสตรจึงใครขอความรวมมือหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน  
แจงบุคลากรในสังกัดทราบและขอความรวมมือในการใชตราติดรถยนตสีฟาใหถูกตอง   โดยใชใหตรง
กับเลขทะเบียนรถ และไมนําตราติดรถยนตสีฟาไปใหแกบุคคลภายนอกใช   เพราะปจจุบัน
บุคคลภายนอกสามารถนํารถยนตไปจอดไดที่อาคารจามจุรี   ๙   อยูแลว  ทั้งนี้  รองคณบดีดานแผน  
งบประมาณและการบริหารไดขอความรวมมือใหปฏิบัติทํานองเดียวกันกับสติ๊กเกอรจอดรถของคณะ
ครุศาสตรดวย 

 
‡    ขอกําหนดสําหรบันสิิตประสบการณวิชาชีพครูและวิชาปฏิบัติการวิชาชีพคร ู
 รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)  เปดเผยวา  
คณะครุศาสตร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๐  วันที่ ๒  
สิงหาคม ๒๕๕๐  เหน็ชอบใหยกเลกิประกาศ เร่ืองขอกําหนดสําหรับนิสิตที่จะเรยีนวชิาประสบการณ
วิชาชพีครูและวิชาปฏิบัติการวิชาชพีครู  ลงวนัที ่๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๐   และออกขอกาํหนดสําหรับ
นิสิตที่จะเรียนวิชาประสบการณวิชาชพีครูและปฏบัิติการวิชาชพีครู ในปการศึกษา ๒๕๕๐   
ดังตอไปนี้ 
 
 

ฉบับที่  ๒๙   ประจําสัปดาหที่  ๒   วันอังคารที่  ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๕๐ 

ขอความรวมมือการใชตราติดรถยนต 



 ๒

๑.  ขอกาํหนดสําหรับนิสติที่จะเรียนวชิาประสบการณวชิาชพีครู 
๑)  ผานการประเมินคุณลักษณะความเปนครูและมีรายงานผลการเขารวมกิจกรรม 

เสริมความเปนครู  หรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูตามที่คณะครุศาสตรกําหนด 
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา   ๒.๐๐ 
๓) สอบผานรายวชิาตามหลักสตูรไมนอยกวา  ๒ ใน ๓  ของจํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร  ไดแกหมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป ๒๘ หนวยกติ  แบงเปน รายวิชาบังคับตาม
ขอกําหนดของมหาวทิยาลยัอยางนอย ๑๒  หนวยกิต รายวชิาบงัคับตามขอกาํหนดของคณะครศุาสตร 
อยางนอย ๑๖  หนวยกิต  และหมวดวิชาเฉพาะ ๘๔ หนวยกิต   แบงเปนวิชาครูอยางนอย ๓๔  หนวย
กิต   และวิชาเอกเดี่ยวอยางนอย  ๕๐  หนวยกิต 

๒. ขอกําหนดสาํหรับนสิิตทีจ่ะเรียนวิชาปฏิบัติการวชิาชีพครู   
ตองสอบผานวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอยีดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th 
 

 
 
 
‡ การเบกิจายเงินงบประมาณกองทุนคณะครุศาสตร  
 ตามที่คณะครศุาสตรกําหนดใหสงหลกัฐานการเบกิจายเงินงบประมาณกองทนุคณะครุศาสตร 
ทุกประเภทที่เกิดกอนวันที ่  ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๕๐   (อาท ิ  คาสอน   คาลวงเวลา  คาอาหาร  คาโทรศพัท
และคาวัสดุที่ไดรับอนุมัติใหจัดซื้อไวแลว เปนตน) ใหงานการเงนิและบัญชีอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๓๑  
สิงหาคม  ๒๕๕๐  นัน้  
 ขณะนีใ้กลถงึกําหนดเวลาที่แจงแลว ขอใหภาควิชา/หนวยงานเรงรัดใหดําเนินการตาม
หนังสือดังกลาวโดยดวน มิฉะนั้นจะไมสามารถเบิกจายไดตอไป   แมจะไดจายเงินไปลวงหนาแลว
ก็ตามกําหนดเวลา  
 
‡    คณะครศุาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑.  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื  
๒. แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมปฏิบัติการเรื่อง “ESD-Net Training  Workshop  

:  Reorienting  Teacher  Eductors  to  Infuse  Education  for  Sustainable  Development 
through  ICT”  ระหวางวันที่  ๒๑  –  ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๕๐   

           (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๓

 
 
 
‡    การแสดงมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 ในวันที่  ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๑๙ .๐๐ น .   ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนการแสดงมหกรรมดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติ   การแสดงประกอบดวย  
ดนตรีและนาฏศิลปไทย  (โหมโรงมหาจุฬาลงกรณ   ทางไทย    ชุดเฉลิมฉลองครบรอบ  ๙๐  
ป แหงการสถาปนาจุฬา ฯ  ครบรอบ  ๕๐  ปแหงการสถาปนาคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ    และ
เพลงภาษา  วงปพาทยไมแข็ง)    ดนตรีจีน   เพลงฉันนั่งหลังชางลองน้ําโขง  และเพลงตอสู    
ดนตรีญี่ปุน  Sakura  (Cherry   Blossoms)   การขับรองประสานเสียง  เพลงหิ่งหอย   ชาวดง  
และงามแสงเดือน   ดนตรีและนาฏศิลปอินโดนีเซีย   The  Javanesse  Traditional  Dance  of  
Kelana  Topeng  Sewandana   และ  Song of  “Itir – Itir”  ดนตรีและนาฏศิลปอินเดีย  ดนตรี
ไทย  Raag  Puriya  Dhanashri  (Hindustani)  Raag  Yaman  (Sitar)   Bharat  Waryan  
(Dance)  Kathak  (Dance)  ดนตรีไทย   โหมโรงอัฐมบาท – จีนดอกไม – เชิดใน   อาหนู   
เด่ียวระนาดสองราง  และวงดนตรีนานาชาติ   มหาจุฬาลงกรณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 



 ๔

‡      คุณธรรมนําความรูครูทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม   ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคาร 
ประชุมสขุ  อาชวอํารุง   คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปน
ประธานเปดการประชุมสมัมนาเรื่อง “คุณธรรมนําความรูครูทาํได”   โดยกลาววา   การจดั
ประชุมครั้งนีม้ีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคณุธรรมใหกับเยาวชนและคนไทย
ทั้งประเทศ  ในการปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองปฏิรปูใหเขมแข็งทั้งดานวชิาการและคณุธรรม 
ซ่ึงรัฐบาลหลายยุคไดชูประเด็นคุณธรรมนําความรูเปนนโยบายหลักที่ตองดําเนินงาน    
อยางไรก็ดี   ในการขับเคลื่อนคุณธรรมทุกฝายที่เกีย่วของตองรวมกันทํางานอยางแข็งขัน และ
ตอเนื่องทั้งระดับหนวยงาน สถาบนั และระดับชาติไมใชใหเปนไฟไหมฟางอยางในอดีต  
 จากนัน้เปนการสรุปผลการวิจัย เรื่อง รปูแบบความสําเรจ็ในการปลูกฝงคุณธรรมผาน
สถานศึกษา : กรณีศกึษามูลนธิิพุทธฉือจี้ไตหวัน”  โดย  ผูชวยศาสตราจารย รัศมี  กฤษณมิษ 
และคณะ  เทคนิคการสอนคุณธรรม  โดยใชนิทาน/ละคร/ภาษามือ  โดย  ประธานสมาคมครู
ไตหวัน   และคณะพอแมอาสาสมัคร        
 การจัดประชมุดังกลาวเปนความรวมมอืของคณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั    
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชงิคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) มูลนิธิฉือจี้ไตหวัน และ
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

‡   รับสมัครรับสมัครครูอาสาสมัคร ฯ   
ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   รับสมัคร  ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทย   ณ  วัดไทยในสหรัฐอเมริกา  
ประจําป   ๒๕๕๐   โดยผูสมัครมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๑.   เคยเปนครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา 
๒.   จบปริญญาตรี  สาขาวิชาปฐมวัย  ประถมศึกษา  หรือมัธยมศึกษา  และสาขาวิชา

ดนตรีไทย  สาขานาฏศิลป   และสาขาศิลปะ 
  ๓.   อายุไมเกิน  ๕๐  ป  (นับถึงวันที่  ๑   สิงหาคม   ๒๕๕๐) 



 ๕

๔.   ผูสมัครที่เคยเขารวมโครงการนี้แลวตองเวนระยะเวลา  ๑  ป  จึงจะมีสิทธิ์สมัครใหม  และ
เคยเขารวมโครงการแลวไมเกิน  ๓  คร้ัง  รวมทั้งครั้งนี้ 

ผูสนใจเขารวมโครงการซื้อใบสมัครและสมัครไดต้ังแตบัดนี้ –  ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๐  ณ    
ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย   คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   อาคาร
ประชุมสุข  อาชวอํารุง   (อาคาร  ๓)   ชั้น   ๔  ในวันและเวลาราชการ   โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๒๔    
ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.   หรือที่  www.edu.chula.ac.th 

 
 

 
 

‡   ๑๐ วิธีแกภาวะโลกรอน ปญหาใหญของสงัคมทุนนิยม  
ตามที่ประชาคมครุศาสตร ฉบับที่แลวไดกลาวถึงภาวะโลกรอนทีก่ําลงัเปนปญหาทัว่โลก 

ซึ่งปญหาดังกลาวทวีความรนุแรงเพิม่ข้ึนทกุวัน ถาสังเกตจากขาวประจําวนั จะทราบถึงความผิดปกติ
ของโลก ไมวาน้ําทวม โคลนถลม แผนดนิไหว อากาศรอนผิดปกต ิที่อินเดียปจจุบันอุณหภูมิสูงถงึ๕๐ 
องศาเซลเซยีส เกิดจากผลผลิตทางอุตสาหกรรมซึง่เกดิขึ้นทุกวัน ความรอนตางๆ  และสารเคมีทีล่อย 
สูอากาศปกคลุมโลก 
             ฉบับนี้มีวิธ ี ๑๐ วิธีเพื่อลดภาวะโลกรอน  ดังนี้ 
              ๑. ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปนจากเครื่องใชไฟฟา  เชน  แอร   เครื่องปรับอากาศ  พัดลม 
หากเปนไปได ใชวิธี เปดหนาตาง ซึง่บางชวงที่อากาศดีๆ  สามารถทําได  เชนหลงัฝนตก หรือชวงอากาศ
เย็น เปนการลดคาไฟ และ ลดความรอน เนื่องจากหลักการทาํความเย็นนั้นคือ การถายเทความรอนออก 
ดังนัน้เวลาเราใชแอร จะเกิดปริมาณความรอนบริเวณหลังเครื่องระบายความรอน 
              ๒. เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณีที่สามารถทําได ไดแก รถไฟฟา รถตู รถเมล  เนื่องจาก
พาหนะ แตละคัน จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งจะเกดิความรอน และ กาซคารบอนไดออกไซด 
ดังนัน้เมื่อลดปริมาณจํานวนรถ ก็จะลดจาํนวนการเผาไหมบนทองถนน ในแตละวันลงได 
             ๓. เวลาเดินเขาหางสรรพสินคา หากมีใครเปดประตูทิ้งไว ใหชวยปดดวยเนื่องจาก
หางสรรพสินคาแตละหางนัน้ มพีื้นที่มาก กวาจะทาํใหเกิดความเย็นได ก็จะกอใหเกิดความรอนปริมาณ
มาก ดังนั้นเมือ่มีคนเปดประตูทิ้งไว แอรก็จะยิ่งทํางานมากขึ้นเพื่อใหไดความเยน็ตามที่ระบุไวในเครื่อง 
ซึ่งประตูที่เปดอยูจะนาํความรอนมาสูตัวหางเครื่องก็จะทํางานวนอยูอยางนัน้ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกดิความ
รอนอีกปริมาณมากตอสภาพภายนอก 
 

เรื่องนารู 



 ๖

             ๔. พยายามรับประทานอาหารใหหมด เศษอาหารที่เหลือทิง้ไวจะกอใหเกิดกาซมีเทน 
ซึ่งกอใหเกิดปริมาณความรอนตอโลก เมือ่หลายคนรวมๆกันก็เปนปริมาณความรอนที่มาก 
            ๕. ชวยกันปลกูตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้นใหกับโลก และ ชวยดดูกาซ 
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุภาวะเรือนกระจก 
            ๖.  การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ชวยลดการใชปริมาณไฟฟาได 
            ๗.  เวลาซื้อของพยายามไมรับภาชนะที่เปนโฟม หรือกรณีที่เปนพลาสติก เชนขวดน้าํ 
พยายามนาํกลับมาใชอีก เนื่องจากพลาสติกเหลานีท้ําการยอยสลายยาก ตองใชปริมาณความรอน 
เหมือนกับตอนที่ผลิตมนัมา ซึ่งจะกอใหเกดิความรอนกบัโลกของเรา  เราสามารถนาํกลับมาใชเปน
ภาชนะใสน้ําแทนกระติกน้าํได หรือใชปลูกตนไมก็ได 
           ๘. ไมรับประทานเนือ้สัตวที่เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากสัตวเหลานี ้อุจจาระจะปลอยกาซมีเทนออกมา 
ดังนัน้  อุตสาหกรรมเลี้ยงสตัวประเภทนี ้เมื่อมีจํานวนมากก็จะกอใหเกิดความรอนกับโลกเรามาก 
           ๙. ใชกระดาษดวยความประหยดั กระดาษแตละแผน ทํามาจากการตัดตนไม ซึ่งเปน 
เสมือนปราการสําคัญของโลกเรา ดังนัน้การใชกระดาษแตละแผนควรใชใหประหยัด ทั้งดานหนาหลัง ใช
เสร็จควรนํามาเปนวัสดุรอง หรือ นาํมาเชด็กระจกก็ได นอกจากนี ้การนํากระดาษไปเผาก็จะเกิดความ
รอนตอโลกเราเชนกนั 
         ๑๐. ไมสนับสนนุกิจการใดๆ ที่ส้ินเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุนกิจการ 
ที่มีการคํานงึถงึการรักษาสิง่แวดลอม 
 
      ขอเชิญชวนชาวครศุาสตรชวยกันลดภาวะโลกรอนโดยอาจเลอืกวิธีใดวิธหีนึ่งขางตน 
ไปใชทานก็จะเปนผูหนึ่งทีช่วยลดภาวะโลกรอนได 

 
                                                                        อางอิงจาก http://www.budpage.com/forum/view .php?id=๘5๐ 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอวามเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


