
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รองคณบดีดานหลกัสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)  กลาววา คณะ 
ครุศาสตร จัดใหมีโครงการเสริมความเปนครู  ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป)  เพื่อให
เปนไปตามประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศกึษาเพื่อการประกอบ
วิชาชพี  ในสวนขององคประกอบของมาตรฐานและเกณฑการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 
(หลักสูตร ๕ ป)  ดานมาตรฐานการผลิต   การจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู  และดานมาตรฐานบัณฑิต   
โดยจัดกิจกรรมเสริมความเปนครูใหนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตชั้นปที ่๑ – ๕  จํานวน ๑๒ กิจกรรม   
(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 ทั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสรมิความเปนครสํูาหรับหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต เปน
ผูรับผิดชอบ และมีสํานกังานหลกัสูตรและการสอน  สํานักงานกจิกรรมนิสิตและศูนยพฒันานสิิตและ
บัณฑิตอุดมคติ  เปนผูดําเนนิการ 
 “โครงการนี้จะทําใหบัณฑิตมีคุณลักษณะความเปนครู และสมรรถภาพทางวิชาชีพและความ
ศรัทธาในวิชาชีพครูสูงขึ้น”   รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน กลาว   
 
 
 
 

      วันการศกึษานอกโรงเรียน 
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเปนผูนําทาง

การศึกษา    ขอเชิญชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินคา  OTOP  ในงาน “วันการศึกษานอก
โรงเรียน”   วนัที่ ๖ – ๗  กันยายน ๒๕๕๐  ณ บริเวณโถงชัน้ลาง  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  ต้ังแต
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   งานดงักลาวมีผลิตภัณฑสินคาหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ  ประเภทของกิน  
และของใช ใหเลือกมากมาย 
 

ฉบับที่  ๓๒   ประจําสัปดาหที่  ๑   วันจันทรที่  ๓  กันยายน   ๒๕๕๐ 

โครงการเสริมความเปนครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕ ป) 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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   พิธีเปดนิทรรศการ Sculpture  and  Clay 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ณ บริเวณทางเดินคณะครุศาสตร  
และศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา  คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณ
พิทักษ) เปนประธานในพเีปดนิทรรศการ Sculpture  and  Clay  (ประติมากรรมนูนสงู   
ประติมากรรมลอยตัว  เครื่องเคลือบดินเผา  และประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา)  ซ่ึงเปน
ผลงานของนสิิตชั้นปที ่๑   ปที่ ๓ ปที่ ๔ และศิษยเกาปการศกึษา ๒๕๔๖  มี   ผูชวยคณบดี 
ดานการบริหารทั่วไป (รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย)  หัวหนาภาควิชาศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ  ตีรณสาร)  รวมในพิธีดังกลาว   
ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดงานแสดงไปจนถึงวันที ่๗  กันยายน  ๒๕๕๐   
 

  พิธีมอบวุฒิบัตร “อานจับประเด็นเปนทักษะสําคัญ” 
  
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖   อาคาร ๒   
ศาสตราจารย ทานผูหญงิพูนทรพัย  นพวงศ  ณ  อยุธยา   เปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ ฝายประถม   ฝายมธัยม และนสิติระดับปริญญาบัณฑิตและ
ปริญญามหาบัณฑิตที่ไดรบัรางวลัชนะเลิศ      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    และรางวัล 
รองชนะเลศิอันดับ   ๒  ในการแขงขนัโครงการ “อานจับประเด็นเปนทักษะสําคัญ”   จัดโดย
ศูนยสงเสริมการอาน คณะครุศาสตร  
 การจัดแขงขนัดังกลาวเพือ่ใหนักเรียน  และนสิิตตระหนักถึงความสาํคัญของการอาน 
และตระหนกัถึงความสําคัญของการมีนิสัยรักการอาน 
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ขอเชิญฟงการสัมมนา  
เรื่อง  สภาพและแนวทางการจัดการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
ณ หองประชมุ ๔๐๙  อาคารประชุมสุข อาชวอํารงุ 

คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ   
 พบกับ      

- การนาํเสนองานวจิัย  เพือ่พัฒนานโยบายการสงเสริมการจัดการศกึษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

โดย     ผศ.ดร.พิชิต  ฤทธิจ์รูญ      ดร.เก็จกนก  เอ้ือวงศ    
                       ดร.ชูชาติ  พวงสมจิตร 

                   
 

    รกัษาราชการแทนคณบด ี
 ดวยคณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทกัษ)  ไดรับเชิญจากสภา
คณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เดนิทางไปเขารวมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย  และสมัมนาทางวชิาการ เรื่อง “บทบาทของโรงเรียนสาธิตในการ
ปฏิรูปการผลิตครู การพฒันาครู และการศึกษาไทยในอนาคต”  ในวันที ่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน  
๒๕๕๐  ณ คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา  จ.ชลบุร ี
 ดังนัน้ในชวงเวลาดังกลาว รองศาสตราจารย ดร. สกุรี  รอดโพธิท์อง รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณและการบริหาร เปนผูรกัษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         สมาคมครุศาสตรสัมพนัธ 

จัดแขงขนั   “โบวลิ่งการกศุล”   
เพื่อสมทบทนุสรางอาคาร ๒ 

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันเสารที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

  ชั้น   ๗  มาบุญครอง 
สนใจโปรดตดิตอโทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๓๗  เพื่อรวมสนับสนนุงาน 

 
 
 

กิจกรรมดานบริหาร 
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 อบรมเชิงปฏบัิติการระดับอุดมศึกษา 
 ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับอุดมศึกษา ในเดือนตลุาคม ๒๕๕๐  ดังนี ้

๑. หลักสูตร “การประเมินผลของผูเรียนจาก Portfolio”   
๒. หลักสูตร “แตงตําราและสรางสื่อการเรียนการสอนอยางไรจึงจะผานการประเมนิ” 
๓. หลักสูตร “การสรางขอสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน” 
๔. หลักสูตร “การตัดเกรดดวยคอมพิวเตอร” 
๕. หลักสูตร “การสรางขอสอบอัตนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน” 
๖. หลักสูตร “วิธกีารกําหนดระดับความสามารถของผูเรียน” 
๗. หลักสูตร “การประยุกตใชวตัถุประสงคแบบอุดมในการทดสอบ วัดและประเมินผลทาง

ภาษา” 
๘. หลักสูตร “การประเมินผลงานของผูเรียนจาก Portfolio  (สาขาการสอนภาษาอังกฤษ)   
ผูสนใจดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดที่ WWW.atc.chula.ac.th  หรือรับฟงขอมูลผานระบบ  

Call Center  หมายเลข ๐๒ – ๒๑๘ -๓๗๑๗    หมดเขตรับสมัคร ๕  ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 

    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอน ครั้งที่ ๒ 
 สมาคมวทิยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ    สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช.)  สถาบัน
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  สถาบนันวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู
แหงมหาวิทยาลัยมหิดล  และโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  รวมกันจัดประชุมวิชาการ  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน คร้ังที ่๒  เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา ระหวางวนัที ่๙ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐   ณ โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ   
 ผูสนใจดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดที่  WWW.http://ict.mwit.ac.th  หรือสอบถามไดที ่โทร. ๐๒ – 
๘๔๙๗๑๐๓  - ๙   
 
 
 

นานาขาว 
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    ประหยัดพลังงานไฟฟา  (ตอจากฉบับที่แลว) 

จากเมื่อฉบับที่แลว ประชาคมครุศาสตร ไดเสนอวิธีการประหยัดพลงังาน เพื่อชวยลดภาวะโลก
รอน  โดยเสนอวิธีประหยัดน้ํามนั  ๒๕ ขอ  ซึ่งเปนสวนหนึง่ของ ๑๐๘ วิธ ีประหยดัพลังงาน ของกองทนุ
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานกังานนโยบายและแผนพลังงาน ฉบับนี้ จะเสนอวิธีการประหยัด
ไฟฟาอกี   ๒๕  ขอ   ดังนี ้

๒๖. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนดิเมื่อเลิกใชงาน สรางใหเปนนิสัยในการดบัไฟทุกครั้ง
ที่ออกจากหอง 

๒๗. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้งกอน
ตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร ๕ ตองเลือกใชเบอร ๕ 

๒๘. ปดเครื่องปรับอากาศทกุครั้งที่จะไมอยูในหองเกนิ ๑ ชั่วโมงสําหรัเครื่องปรับอากาศทั่วไป 
และ ๓๐ นาท ีสําหรับเครื่องปรับอากาศเบอร ๕ 

๒๙. หมัน่ทาํความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบอยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟใน
การทาํงานของเครื่องปรับอากาศ 

๓๐. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซยีส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่กําลงัสบาย อุณหภูมิ
ที่เพิม่ข้ึน ๑ องศา ตองใชพลังงานเพิ่มข้ึนรอยละ ๕-๑๐ 

๓๑. ไมควรปลอยใหมีความเย็นร่ัวไหลจากหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอย
ร่ัวตามผนงั ฝาเพดาน ประตูชองแสง และปดประตูหองทกุครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ 

๓๒. ลดและหลีกเลี่ยงการเกบ็เอกสาร หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไมจําเปนตองใชงานในหองที่มี
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใชพลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร 

๓๓. ติดตั้งฉนวนกนัความรอนโดยรอบหองที่มกีารปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจาก
การถายเทความรอนเขาภายในอาคาร 

๓๔. ใชมูล่ีกันสาดปองกนัแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกนัความรอนตามหลงัคา
และฝาผนงัเพือ่ไมใหเครื่องปรับอากาศทาํงานหนกัเกนิไป 

๓๕. หลีกเลีย่งการสูญเสยีพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสูหองปรับอากาศ ติดตั้งและใช
อุปกรณควบคุมการเปด-ปดประตูในหองทีม่ีเครื่องปรับอากาศ 

๓๖. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร เพราะตนไมขนาดใหญ ๑ ตนใหความเยน็เทากับ
เครื่องปรับอากาศ ๑ ตัน หรือใหความเยน็ประมาณ ๑๒,๐๐๐ บีทีย ู

     เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 
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๓๗. ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพื่อเครือ่งปรับอากาศจะไมตอง
ทํางานหนักเกนิไป 

๓๘. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชวยลดความรอนและเพิม่ความชื้นใหกับดิน จะทาํใหบานเย็น ไม
จําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป 

๓๙. ในสํานักงาน ใหปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาทีไ่มจําเปน ในชวงเวลา 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. จะสามารถประหยัดคาไฟฟาได 

๔๐. ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเริ่มงาน และควรปดเครื่องปรับอากาศกอน
เวลาเลกิใชงานเล็กนอย เพือ่ประหยัดไฟ 

๔๑. เลือกซื้อพัดลมที่มเีครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไมไดคุณภาพ มักเสียงาย 
ทําใหส้ินเปลือง 

๔๒. หากอากาศไมรอนเกนิไป ควรเปดพดัลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะชวยประหยดัไฟ 
ประหยัดเงินไดมากทีเดียว 

๔๓. ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ใชหลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอวน ใชหลอดตะเกียบ
แทนหลอดไส หรือใชหลอดคอมแพคทฟลอูอเรสเซนต 

๔๔. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับหลอดผอมจอมประหยัด จะชวย
เพิ่มประสทิธิภาพในการประหยัดไฟไดอีกมาก 

๔๕. ควรใชโคมไฟแบบมีแผนสะทอนแสงในหองตางๆ เพื่อชวยใหแสงสวางจากหลอดไฟ 
กระจายไดอยางเต็มประสทิธิภาพ ทาํใหไมจําเปนตองใชหลอดไฟฟาวัตตสูง ชวยประหยัดพลงังาน 

๔๖. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมาก
ข้ึน ควรทาํอยางนอย ๔ คร้ังตอป 

๔๗. ใชหลอดไฟที่มวีัตตตํ่า สําหรับบริเวณที่จําเปนตองเปดทิ้งไวทั้งคนื ไมวาจะเปนในบานหรือ
ขางนอก เพื่อประหยัดคาไฟฟา 

๔๘. ควรตั้งโคมไฟที่โตะทาํงาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟทัง้หองเพื่อทาํงาน จะ
ประหยัดไฟลงไปไดมาก 

๔๙. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพือ่การสะทอนแสงที่ดี และทาภายใน
อาคารเพื่อทําใหหองสวางไดมากกวา 

๕๐. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมทีม่ีคุณสมบัติปองกนั
ความรอน แตยอมใหแสงผานเขาไดเพื่อลดการใชพลังงานเพื่อแสงสวางภายในอาคาร 

 
อางอิงจาก  : ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร ๒     สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) 
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