
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   ขอขอบคุณผูมีจิตศรัทธาทุกทานที่ได บริจาคเงิน
สนับสนุนทุนการศึกษา – สรางอาคารเรียนคณะครศุาสตร     เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๕๐ ป 
คณะครุศาสตร จุฬาฯ   ผูบริจาคทุกทานสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ http/www.edu.chula.ac.th    
 สําหรับผูบริจาคเงินแลว แตไมมีรายชื่อปรากฏขางตน คณะครุศาสตรตองขออภัยมา ณ ที่นี้  
และโปรดติดตอคณะครุศาสตร  หมายเลขโทรศัพท  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๑๗     อนึง่ กรณีที่มีผูบริจาคได
โอนเงนิผานธนาคาร   ขอความกรุณาสงหลักฐานการโอนเงนิพรอมชือ่ที่อยูมาทีห่มายเลขโทรสาร ๐๒ – 
๒๑๘ – ๒๔๑๒   เพื่อคณะครุศาสตรจะไดดําเนินการนาํรายชื่อของทานใสในรายชือ่ผูบริจาคตอไป   

ทั้งนี้การบริจาคเงินสามารถบริจาคไดตลอดปการศึกษา    ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓      โดยสามารถ 
บริจาคผานบญัชีออมทรัพยชื่อ  “โครงการเฉลมิฉลอง ๕๐ ปคณะครุศาสตร จฬุาฯ”    เลขที่
บัญชี  ๑๕๒-๔๕๘๘-๐๕๘    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสยามสแควร   และกรุณาสงสําเนาเอกสารการ
โอนเงนิมาที ่๐-๒๒๑๘-๒๔๑๒       ผูบริจาคสามารถนาํใบเสร็จรับเงินไปลดหยอนภาษีได  

 
‡    ขอเชิญชวนตรวจสขุภาพประจําป 

คณะครุศาสตร  จะจัดบริการตรวจสขุภาพประจําปใหกับบุคลากรของคณะครุศาสตร     
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    และโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม   ขาราชการ   ลูกจางประจํา    
ลูกจางเงนินอกงบประมาณแผนดิน   พนกังานมหาวิทยาลัย  และลกูจางเหมาจาย   ดังนี ้

ครั้งที่   ๑    วันพฤหัสบดีที่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๐   
     เวลา ๐๗.๐๐- ๑๑.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครุศาสตร 
ครั้งที่   ๒   วนัศุกรที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๐   
      เวลา ๐๗.๐๐- ๑๑.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะครุศาสตร 

ฉบับที่  ๓๐   ประจําสัปดาหที่  ๓   วันจันทรที่  ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๕๐ 

ขอขอบคุณผูบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา – สรางอาคารเรียน 
คณะครุศาสตร 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๕๐ ป คณะครุศาสตร จุฬาฯ 
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ทั้งนี้ หนวยบรหิารทรพัยากรมนุษย ไดสงใบรายการตรวจสุขภาพใหแกบุคลากรทกุทานแลว   
หากทานใดยงัไมไดรับ   สามารถรับแบบฟอรมไดที่หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   คณะครุศาสตร     
โทร. ๘๒๔๓๓ 
 
 
 
 
‡     ผลการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจาํ 
 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารยประจําได
กําหนดรับสมคัรเลือกตั้ง   วนัที ่๑๖ – ๒๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๐   นั้น  ปรากฏวามีคณาจารยสมัคร
จํานวน  ๒  ราย  ซึง่เทากับจาํนวนตาํแหนงทีว่างลง  จงึไดรับการเลือกตั้งโดยปริยาย คือ 
 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พนัธศักดิ์   พลสารัมย  ภาควิชานโยบาย การจัดการและ 

ความเปนผูนาํทางการศึกษา 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ  เหมชะญาต ิ  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ 
        เทคโนโลยีการศึกษา 
 ทั้งนี้   ต้ังแตวนัที ่ ๔  ตุลาคม   ๒๕๕๐   เปนตนไป  โดยมีวาระ ๒ ป 
 
‡      รักษาราชการแทนรองคณบด ี
 ดวยรองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร 
ไดรับการอนุมติัใหลาพกัผอนประจําป ในวันที่ ๑๗ และ ๒๗ – ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๐   
 ดังนัน้ ในชวงเวลาดังกลาว รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน  พชิญไพบลูย  ผูชวยคณบดี
ดานการบริหารทั่วไป  เปนผูรักษาราชการแทนรองคณบดีดานแผน งบประมาณและการ
บริหาร   
 
‡     ประกาศ/คําสั่ง 

คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้
-   แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ 

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

กิจกรรมดานบริหาร 
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‡     วิพากษหลักสูตร 
  
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๗  อาคารประชุมสุข   
อาชวอํารุง    คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพทิักษ)  เปนประธานเปดประชุม
วิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตและหลกัสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสขุศกึษา
และพลศึกษา  พรอมกลาวในตอนหนึ่งวา “ขณะนี้คณะครุศาสตรกําลังปรบัปรุงหลกัสตูร
ปริญญาตรีครั้งใหญ  เพื่อเตรียมครูประจําการในระบบโรงเรยีน  ซ่ึงเปนหลกัสูตร ๕ ป  ใหมี
ความเขมขนเพิ่มขึ้นทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการวชิาชีพ  มีการปรับปรุงหลกัสูตรวิชาเอก 
พลศกึษาและสุขศึกษาเปนสาขาวิชาสขุศึกษาและพลศกึษาเปนวิชาเอกคู   ใหสามารถสอนได
ทุกระดับ และพัฒนาใหสอนในโรงเรยีนที่มีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ (English  
Program)  เปนสื่อในการสอน     สาํหรับในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  นาจะมีการรวม
สาขาวชิาพลศึกษาและสาขาวชิาสุขศึกษาเปนสาขาวิชาเดียวกนัเพื่อตอยอดระดับปริญญาตรี“     

จากนัน้ เปนการวิพากษหลักสูตรดังกลาว โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  ไดแก  
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักด์ิ   เพียรชอบ   ศาสตราจารยกิตติคุณ สชุาติ  โสมประยูร   
รองศาสตราจารย ดร.รัชนี  ขวัญบุญจัน    รองศาสตราจารย  ดร.เทพวาณี  หอมสนิท  และ
ดร.สมชาย  ประเสริฐศริพิันธ   
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 

ขอเชิญคณาจารยทกุทาน 
รวมแสดงมุทติาจิตแดคณาจารยที่เกษยีณอายรุาชการและอําลาชีวิตราชการ 

ในวันพฤหสับดีที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๐ 
เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

ณ  หองสัมมนา   ๑   คณะครุศาสตร 
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‡     ขอแสดงความยนิดี 
  
 
 
 
 
 
 

ประชาคมครศุาสตรขอแสดงความยินดีกับนายกษิดิศ  โตประเสริฐพงศ   ผูแทน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมธัยม   ไดรับรางวลัเหรยีญทอง ในการแขงขนัฟสกิส
โอลิมปกระหวางประเทศ   ณ เมืองฮิสฟาฮาน   ประเทศอิหราน   เมื่อวันที่  ๑๙ – ๒๓  
กรกฎาคม    ๒๕๕๐    

 
‡    ตัวแทนโรงเรียนแขงคอมพิวเตอรโอลิมปก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวทักษพร  กิตติอัครเสถียร  นกัเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  ฝายมัธยม   ไดรับ 

คัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยในการแขงขันคอมพิวเตอรโอลมิปกระหวางประเทศ  ณ  
ประเทศโครเอเชีย ระหวางวันที่  ๑๕ – ๒๒  สิงหาคม   ๒๕๕๐  
      
 
 
‡      การเบกิจายคารักษาพยาบาลในสวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
 ตามที่ไดมีหนังสือเวยีนจากกรมบัญชกีลางแจงสวนราชการทราบแนวทางปฏิบัติการ
เบิกจายคารกัษาพยาบาลในสวสัดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กรณีการเบิกจายคารักษา 
พยาบาลประเภทผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการใหใชวิธีการเบกิจายตามกลุม 

นานาขาว 
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ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 
ขอเชิญชมนิทรรศการ 
Sculpture  and  Clay 

(ประติมากรรมนูนสงู   ประติมากรรมลอยตัว 
เครื่องเคลือบดินเผา  และประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา)  

ซึ่งเปนผลงานของนิสิตชั้นปที่  ๑  ปที่  ๓  ปที่ ๔   และศิษยเกาปการศึกษา ๒๕๔๖   
๒๗   สิงหาคม – ๗  กนัยายน   ๒๕๕๐   

ณ บริเวณทางเดินคณะครุศาสตร และศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         

วินิจฉัยโรครวม  (DRG)   โดยเริ่มดําเนนิการประมาณเดือนเมษายน   ๒๕๕๐  นัน้   เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ถกูตองและชัดเจนยิง่ขึ้น  กรมบัญชีกลาง ขอแจงใหทราบวาการดําเนนิการดังกลาวเปนการ
เบิกจายคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยในดวยระบบอเิล็กทรอนกิส  ระหวางสถานพยาบาลของทาง
ราชการกับกรมบัญชีกลาง   ซึ่งจะดําเนินการเต็มระบบในวนัที ่ ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๐   ทัง้นี้ การ
ดําเนนิการดังกลาวทั้งหมดมิไดเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ  ลูกจางประจํา  
ผูรับเบี้ยหวัด/บํานาญ    รวมทั้งบุคคลในครอบครัวแตอยางใด 
 
‡     เสวนาอาศรมวิจัย 
 สถาบนัวิจัยและวิทยาศาสตรการแพทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จดัเสวนาอาศรมวิจัย : 
ยาจากสมนุไพรกับการแพทยทางเลือก ปที่ ๔  คร้ังที่ ๕   เร่ือง  Probiotics   and   Prebiotics    
โดย  ดร.สุญาณี  พงษธนานิกร  ภาควชิาอาหารเคมี  คณะเภสชัศาสตร  จฬุา ฯ  ในวันที่  
๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ หองประชมุ ๒๒๑ – ๒๒๒  ชั้น ๒   
อาคารสถาบนั   ๒  
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสํารองทีน่ั่ง ไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๘๑๕๒ (ไมเสีย
คาใชจาย)   
 
‡    โครงการนิดาวิชาการ  
 สโมสรนักศึกษา  สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จดัโครงการนิดาวิชาการ  ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๐   วันที ่๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๔ ๕ น.   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร . ๐๒ – ๓๗๗-๗๕๕๕ 
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ภาวะโลกรอน 
 
‡     ปลดหลอดไส ลดใชพลังงาน  ลดโลกรอน 
 การรณรงค ลดโลกรอนหลายประเทศทั่วโลกกําลงัตื่นตวั  คณะครุศาสตร ในฐานะเปนสวนหนึง่
ของโลกใบนี ้ พรอมที่จะรวมมือรณรงคในการประหยัดพลังงาน  ฉบับนี้ ขอเสนอวธิีการเปลี่ยนหลอดไส
เปนหลอดตะเกียบ    
 หลอดไส หรอืหลอดไฟดวงเลก็ ๆ กลม ๆ  ที่เราเหน็กนัอยูทั่วไปนั้น  เปนหลอดแสงสวาง
ราคาถูก  ติดตัง้งาย  ใหแสงสวางทนัทเีมื่อเปด สามารถติดตั้งอุปกรณเพื่อปรับหรือหร่ีแสงไดงาย แตมี
ประสิทธิภาพแสงต่ํามาก   อายุการใชงานสัน้  ที่สําคัญไฟฟาที่ปอนใหหลอดไสจะถูกนําไปใชเปนแสง
สวางเพยีง ๑๐ %   ขณะที่ ๙๐ %  เปนความรอน     ฉะนัน้หาก เปดไฟฟาที่เปนหลอดไสพรอม ๆ  กนั
หลาย ๆ ดวง  สภาพแวดลอมบริเวณนัน้ตองรอนขึ้นแน ๆ   แถมยังเปลืองคาไฟอีกดวย 
 สวนหลอดตะเกียบ หรือเรียกอยางเปนทางการวาหลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนส เปน
หลอดไฟฟาที่มีประสทิธภิาพแสง  อายุการใชงานและการประหยัดพลงังานเหนือกวาหลอดไส   
โดยพบวาในชัว่โมงการทํางานที่เทากัน  หลอดตะเกียบมีอายุการใชงานยาวนานกวาหลอดไส  ๘ เทา   
และสามารถประหยัดพลงังานกวาหลอดไสถึง  ๕  เทา    
 หลายประเทศทั่วโลก  ตางกใ็หความสําคญักับการลด – เลิกใชหลอดไส และสงเสริมการใช
หลอดตะเกียบกันอยางแข็งขัน  อาท ิ ออสเตรเลีย  ไดเตรียมออกกฎหมายจํากัดการจําหนายหลอดไส 
และตั้งเปาใหหลอดไสหมดจากออสเตรเลียภายใน ๓ ป   ซึง่คาดกนัวาจะสามารถลดการปลอยกาซเรือน
กระจกได ๔ ลานตนั  และลดคาไฟฟา ในครัวเรือนไดถึง ๖๖ %   
 ปจจุบัน ประเทศไทยมกีารใชหลอดไสอยู ๓๐ ลานหลอด   แตหากประชาชนหนัมาเปลี่ยนเปน
หลอดตะเกียบแทนทั้งหมด  จะชวยประหยัดไฟฟาไดประมาณ ๔,๕๐๐ ลานบาท 
ลดความตองการไฟฟาสูงสดุได ๓๐๐ เมกะวัตต    และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 
๘๐๐,๐๐๐  ตันตอป   
 ปญหาโลกรอน  ไมสายที่จะแกไข แตตองรวมมือกนัอยางจริงจงั   อยางนอยที่สุดก็แคเอื้อมมือ
ปลดหลอดไสแลวเปลี่ยนเปนหลอดตะเกยีบ  เทานี้เราก็จะไดเปนหนึง่ในผูพิทกัษโลกรอน  แถมยังได
ประโยชนจากการประหยัดคาไฟฟาอีกดวย 
 
       อางอิงจาก  แผนพับ อนุรักษพลังงาน  
        ฉบับที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐                                

               เรื่องนารู 


