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 ประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร 
  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองศูนยสารนิเทศ  ผูบริหาร  
คณาจารย  เจาหนาที่สายสนับสนุน  และนิสิต ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะครุศาสตร   ในการนี้ผูบริหารของคณะไดนําเสนอขอมูลเบื้องตนของหนวยงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะ  รวมทั้งผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  
 

      
 

                           
 
 ในชวงบายคณะกรรมการ ฯ สัมภาษณผูบริหาร  คณาจารย นิสิต  เจาหนาที่ผูเก่ียวของ พรอม
ทั้งตรวจเยี่ยมภาควิชา/หนวยงานของคณะ  จากนั้นคณะกรรมการ ฯ ประชุมสรุปวิเคราะหผลการ 

      ฉบับที่  ๓๑    ประจําสัปดาหที่ ๑       วันจันทรที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๑    



 ๒

      กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  

 

        
 
ประเมิน  จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ เพื่อเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
ตอคณะครุศาสตร    พรอมนําเสนอการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพตอผูบริหาร  คณาจารย และบคุลากร
ที่เก่ียวของของคณะครุศาสตร โดยรับฟงขอโตแยง คําชี้แจง ขอมูลเพิ่มเติมของคณะ 
 
 
 
 

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ 
ครุศาสตร นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (ครั้งที่ ๖)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
เงินทุนเพื่อการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ  จํานวน ๕  โครงการ ดังนี้ 
เงินสนับสนุนโครงการวิจัยหนวยงาน 
  ๑.  โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองทางดานครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร”  มี ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ  เปนผูวิจัย   อาจารย ดร.ยุรวัฒน  คลายมงคล   อาจารย ดร.
อรุณี  หงษศิริวัฒน    นางสาวคงคารัตน  กิจจานนท    เปนผูรวมวิจัย   จํานวนเงินทุน ๑๕,๐๐๐  บาท 
    
เงินสนับสนุนโครงการวิจัยทั่วไปโดยไมจํากัดหัวขอ 

๒.   โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใชคําถามระดับสูง 
และโมเดลการไดมาซ่ึงมโนทัศน”  มี รองศาสตราจารย ดร.อัมพร  มาคนอง เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
 
 



 ๓

๓.   โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาหนวยการเรียนรูวิชาเลือกเสรี “ดอกไม 
ในโรงเรียน”  สําหรับกลุมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ที่มีเพศ และพื้นความรูแตกตาง
กัน ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม” มี ผูชวยศาสตราจารย จุฑาภรณ  
สุวรรณเปยม  เปนผูวิจัย       จํานวนเงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท    

๔.  โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของระดับความสามารถทางการเรียนรูและรูปแบบการ 
ใหขอมูลปอนกลับในแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตใน
วิชาการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา”  มี อาจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ เปนผู วิจัย       
จํานวนเงินทุน  ๒๕,๐๐๐  บาท 

๕. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปะไทย กรณีศึกษา รายวิชา 
๒๗๓๓๓๓ ลายไทย   มี รองศาสตราจารย สัญญา  วงศอราม เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทุน  ๔๐,๐๐๐  
บาท 
 

 รูปแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาครูตามแนวพระราชดาํริ ฯ 
 

          
 

                        
 
 เมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองจามจุรี ๑  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
คณะนักวิจัยหลัก โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  :  บทเรียนจากโครงการพระราชทานความชวยเหลือ



 ๔

     กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

ทางการศึกษา”   ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ   รองศาสตราจารย ดร.
กรรณิการ  สัจกุล      รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา   รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรือง
ตระกูล    รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย   ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน   อาจารย 
ดร. อุบลวรรณ  หงษวิทยากร   และ  อาจารย ดร.จุไรรัตน   สุดรุง        นําเสนอโครงการดังกลาวใหแก 
คณะกรรมการสภาวิจัย    สาขาการศึกษา  ทั้งนี้โครงการดังกลาวมีศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ  
วิรัชชัย  และ ศาสตราจารย ดร.สุวิมล  วองวาณิช  เปนที่ปรึกษา   
 
 
 

 หลักสูตร IT สอนใหเปนผูนําหรือผูตามเทคโนโลย ี
   

               
 

                                
 
  เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  สาขาวิชานิเทศการศึกษา  ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
จัดสัมมนาทางวิชาการ          เรื่อง “หลักสูตร IT สอนใหเปนผูนําหรือผูตามเทคโนโลยี”    โดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



 ๕

                                 ระเบียบนารู 

 กระบวนการทัศนการศึกษาวิทยาศาสตร สูการสรางจิตสํานึกในการใชพลังงาน  

             
  

                                   
 
 เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ชั้นปที่ ๒  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร  ภาควิชา
หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “กระบวนการทัศน
การศึกษาวิทยาศาสตร  สูการสรางจิตสํานึกในการใชพลังงาน”    โดยไดรับเกียรติจาก  
ผูชวยศาสตราจารยพงษ  ทรงพงษ  คณะวิทยาศาสตร จฬุา ฯ และอาจารย ดร.วัชราภรณ  แกวดี  
  การสัมมนาครัง้นี้เพ่ือสงเสรมิครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรใหเขาใจหลักสูตรที่มุงเนน
พัฒนาจิตสํานกึในการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 

 บัญชีกลางศึกษาการรับสิทธิบํานาญรวมกับกบข.   
กรมบัญชีกลางประชุมหารือรวมกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

สิทธิบํานาญ เพื่อใหผูรับบํานาญไดรับประโยชนมากท่ีสุด 

นายมนัส  แจมเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง  เปดเผยวา ที่ผานมา
ไดมีขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวนหนึ่ง เสนอขอคิดเห็นและ



 ๖

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสูตรการคํานวณบํานาญในกรณีที่เขาเปนสมาชิก กบข. โดยเห็นวา ทําใหไดรับเงิน
บํานาญนอยลง  เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดสมัครเปนสมาชิก  จึงมีความประสงคขอใหกรมบัญชีกลาง
ปรับสูตรในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหม เพื่อใหไดรับบํานาญรายเดือนสูงขึ้น 

ตามกฎหมายในปจจุบัน ขาราชการผูเกษียณอายุที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. จะไดรับบํานาญ 
โดยใชเงินเดือนเดือนสุดทาย คูณดวยอายุราชการ (เปนป) หารดวย ๕๐   สวนการคํานวณเงินบํานาญของ
สมาชิก กบข. จะคํานวณโดยใชเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย มาเปนฐานการคํานวณ  แตคํานวณแลว
ตองไมเกินรอยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย  ซึ่งในประเด็นน้ีทําใหผูที่เปนสมาชิก กบข. และ
มีเวลาราชการทวีคูณไดรับเงินบํานาญนอยกวาผูที่ไมไดเปนสมาชิก     เพราะถูกจํากัดมิใหเกินรอยละ ๗๐  
หรือผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนมาก ๆ ในชวงกอนเกษียณจะเสียเปรียบ เพราะถูกจํากัดใหใชเงินเดือนเฉลี่ย 
60 เดือนสุดทาย 

เมื่อวันท่ี ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๑   กรมบัญชีกลาง     กบข.   และสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดประชุม
หารือเกี่ยวกับกรณีนี้  ในเบื้องตนจะพิจารณาวา การไดรับเงนิบํานาญนอยลง เพราะการถูกจํากัดวงเงินไวให
ไมเกินรอยละ ๗๐  ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐  เดือนสุดทายน้ันจะมองเพียงกรณีนี้กรณีเดียวไมได  ตอง
พิจารณาตอไปอีกวา ผูที่เขาเปนสมาชิก กบข. จะไดรับเงินประเดิม  เงินสะสม เงินสมทบ  เงินชดเชย  และ
ดอกผลของเงินเหลานี้ดวย  ซึง่ผูท่ีไมไดเขาเปนสมาชิก กบข. จะไดไมไดรับผลประโยชนในสวนน้ี   อยางไรก็
ตาม ท่ีประชุมเห็นวา ควรจะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องนี้  โดยจะนําขอมูลของ
ผูท่ีออกจากราชการและเปนสมาชิก กบข.  เมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๐  ซึ่งมีจํานวน ๘,๕๑๘  คน มา
คํานวณเงินกอนที่ได และเงินบํานาญเปรียบเทียบเงินบํานาญสูตรเกา เพื่อหาจํานวนเงินบํานาญที่เปนสวน
ตางของทัง้สองกลุม วาเปนจํานวนเงินประมาณเทาไร  โดยมีสมมติฐานวา ผูท่ีไดรับเงินกอนสามารถนําไป
ลงทุนไดผลตอบแทนเทากับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๑ ป  และผูรับบํานาญมีชีวิตอยูตอตามอายุเฉล่ีย
ตามที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจ  จากนั้นจะนําเงินจํานวนดังกลาวมาคํานวณเปรียบเทียบกับเงิน
ประเดิม  เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินชดเชย  และดอกผลที่เกิดขึ้น วาเงินทั้งหมดที่ไดเพิ่มเติมจาก กบข. 
สามารถใชจายไปไดเปนระยะเวลาเทาใด  มากกวาหรือนอยกวาผูที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. 

ทั้งนี้ เมื่อกรมบัญชีกลางและ กบข. ไดขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวมาเรียบรอยแลว จะนําไป
ดําเนินการตอไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบํานาญที่เปนสมาชิก กบข. ตอไป 
  

     
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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