
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รักษาราชการแทนคณบด ี
 ดวย คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดรับเชิญให
เดินทางไปเขารวมการสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ 
โรงแรมวรบุระ รีสอรท  แอนด  สปา  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ในวันที ่๑๑ – ๑๓   
ตุลาคม   ๒๕๕๐     
 ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาว รองศาสตราจารย ดร. สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณและการบริหาร เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครศุาสตร  
 

      รับมอบเงินบริจาค 
  
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐    เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗     
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร   (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  รับ
มอบเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท  จาก  คุณสุรางค   เปรมปรีดิ์  (ครุศาสตรรุนที่เขาป  ๒๕๐๖   
นิสิตเหรียญทองคนแรกของคณะครุศาสตร)  เพื่อใชสนับสนุนในการสมทบทุนสรางอาคารเรียนใหม
ทดแทนอาคาร    ๒   โดยมีนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ (อาจารยชัยธวัชว  ไทยง)  และ  อาจารย
รัชนิกร  สมิทธิโชติ    รวมรับมอบ   ซึ่งกอนหนานี้คณะครุศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนจากศาสตราจารย
กิตติคุณ คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร และอาจารยชัยธวัชว  ไทยง ทานละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อใชใน
กิจการดังกลาวดวย     

ยอดบริจาคโดยประมาณขณะนี้คือ   ๑๙   ลานบาท    โดยยอดเงินที่คณะครุศาสตรตองรวม 
สมทบใน  ๓  ป  คือ  ๖๔   ลานบาท 
 

ฉบับที่  ๓๓   ประจําสัปดาหที่  ๒   วันจันทรที่  ๑๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 
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     นิทรรศการรานอาหาร ๕ ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น. ณ  หองสัมมนา  ๑  อาคารพูนทรพัย   
นพวงศ  ณ  อยุธยา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการรานอาหารหาดาวเพื่อสุขภาพ  คณะ 
ครุศาสตร จดัอบรมโครงการรานอาหารหาดาวเพือ่สุขภาพใหกับผูประกอบการรานคาและ 
ผูปรุงอาหาร  ของโรงเรียนสาธิตจฬุา ฯ  และคณะครุศาสตร   หัวขอ   “การดําเนินงาน
รานอาหารหาดาวเพื่อสุขภาพ”   โดยไดรับเกียรติจาก นางวสุนทรีย  เสรสีุชาติ  เจาหนาที่ 
กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ  เปนวิทยากร   
 การอบรมครัง้นี้ผูประกอบการจะไดรบัความรูในดานตาง ๆ เกีย่วกับการประกอบการ
เพื่อจะไดนําไปพัฒนาปรบัปรุงการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและสขุอนามัยตอไป 
 

      ประกาศ/คําสั่ง 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

-   แตงต้ังคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและเยีย่มเยียนนิสติเกา  
    คณะครศุาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

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

     ทักษะชีวิต : ภูมิคุมกันเด็กไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หองสัมมนา  ๑    คณะครุศาสตร 

คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “ทักษะชีวิต : ภูมิคุมกันเด็กไทย”   พรอมทั้งกลาววา  “ปจจุบันประเทศไทยมี
ภาวะวิกฤตในการพัฒนา  เรามักพัฒนาตามอยางประเทศที่เจริญกวาโดยใชคําวา “พัฒนา
เศรษฐกิจ” เปนตัวนําเนนความทันสมัย สะดวกสบาย ทําใหเกิดกระแสวัตถุนิยม  บริโภคนิยม  
ทําใหเกิดผลขางเคียงมากมายทั้งคนที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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โดยเฉพาะปญหาโลกรอนที่กําลังเปนประเด็นรอนอยูในขณะนี้   ขอใหชวยกันมองวาปญหา
ดังกลาวมีสวนเกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตดวยหรือไม  และเรามีทักษะเพียงพอที่จะปรับตัวและ
แกไขปญหานี้ใหเกิดขึ้นชาลงไดหรือไม “      
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

จากนั้น เปนการสัมมนาทางวิชาการ โดย นายแพทย ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ์    และ
อาจารย นีรยา  กิตติโสภณ   
 การสัมมนาครั้งนี้ จัดโดย นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร  มุงหวังใหผูเขารวมสัมมนานําความรูที่ไดรับไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  ไดแนวทางในการจัดการศึกษาที่เนนใหผูเรียนมีทักษะ
ชีวิต และสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมตามบริบทของตน   
 

 
 

 เข็มที่ระลึก “จามจุรศีรีจฬุา ฯ” 
 สมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ได
จัดทําเข็มที่ระลึก “จามจุรีศรีจุฬา”  บรรจุในกลองหนังสีชมพูสวยหรู มีสัญลักษณพระเกี้ยว 
พิมพสีทองบนฝากลอง และดานในฝากลองพิมพชื่อเข็ม “จามจุรีศรีจุฬา ฯ”  ราคากลองละ 
๖๐๐ บาท   เพื่อรวมเทิดเกียรติภูมิจุฬาและรวมเฉลิมฉลองปที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๙๐ ป   
โดยจะนํารายไดหลังหักคาใชจายสมทบกองทุนจุฬาลงกรณบรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และใชในการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๕๕๘๖๑๔  , ๐๒ – ๒๑๘ - ๕๗๐๓ 

นานาขาว 
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ประชาคมครศุาสตร ขอแสดงความยินดีกับนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ฝายมัธยม ทีไ่ดรับรางวัล ดังนี้  
                     นายกษิดิศ โตประเสรฐิพงศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
           รางวัล "เหรียญทองโอลิมปก"  
                     แขงขันฟสกิสโอลิมปกระหวางประเทศ 
                          ณ  เมืองฮิสฟาฮาน   ประเทศอิหราน 
          ระหวางวันที ่๑๓ - ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
             
                      เด็กชายสธุี   เรืองวิเศษ              เด็กหญิงทักษพร     กิตติอัครเสถียร 

                
 
                 รางวลั "เหรยีญเงินโอลิมปก"                  รางวลั "เหรยีญเงินโอลิมปก" 
                 แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปก                             แขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก 

               ระหวางประเทศ                        ระหวางประเทศ 
                   ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม               ณ   กรุงซาเกรบ  ประเทศโครเอเชีย           
    ระหวางเมือ่วันที่   ๒๓ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐        ระหวางวันที่  ๑๕ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 
 

คนดี - คนเกง 



 ๕

 
  

 
 

 
    ประหยัดพลังงานไฟฟา  (ตอจากฉบับที่แลว) 

เมื่อฉบับที่แลว ประชาคมครุศาสตร ไดเสนอวิธีการประหยัดพลังงาน เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  โดย
เสนอวิธีประหยัดน้ํามัน  ๒๕  ขอ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ ๑๐๘ วิธี ประหยัดพลังงาน ของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฉบับน้ี จะเสนอวิธีการประหยัดไฟฟาอีก   ๒๖    ขอ ดังนี้ 

๕๑. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความตองการใชแสงสวางนอย หรือบริเวณที่มีแสงสวาง
พอเพียงแลว 

๕๒. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็นสม่ําเสมอ 
เพื่อใหตูเย็นไมตองทํางานหนักและเปลืองไฟ 

๕๓. อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแชในตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น 
๕๔. ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมใหเส่ือมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นรั่วออกมาได ทําให

ส้ินเปลืองไฟมากกวาที่จําเปน 
๕๕. เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกินความจําเปนเพราะกินไฟ

มากเกินไป และควรตั้งตูเย็นไวหางจากผนังบาน ๑๕ ซม. 
๕๖. ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับหนาเกินไป จะทําใหเครื่องตอง

ทํางานหนัก ทําใหกินไฟมาก 
๕๗. เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียว เนื่องจากตูเย็น ๒ ประตู จะกินไฟมากกวาตูเย็นประตูเดียวที่มีขนาด

เทากัน เพราะตองใชทอน้ํายาทําความเย็นที่ยาวกวา และใชคอมเพรสเซอรขนาดใหญกวา 
๕๘. ควรตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิของตูเย็นใหเหมาะสม การตั้งที่ตัวเลขต่ําเกินไป อุณหภูมิจะเย็น

นอย ถาตั้งที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อใหประหยัดพลังงานควรตั้งที่เลขต่ําที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ 
๕๙. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น 

เสียคาไฟเพิ่มขึ้น 
๖๐. ดึงปลั๊กออกกอนการรีดเสื้อผาเสร็จ เพราะความรอนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดตอได

จนกระทั่งเสร็จ ชวยประหยัดไฟฟา 
๖๑. เสียบปล๊ักครั้งเดียว ตองรีดเสื้อใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบอยๆ เพราะการทําให

เตารีดรอนแตละครั้งกินไฟมาก 
๖๒. ลด ละ เล่ียง การใสเส้ือสูท เพราะไมเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองรอน ส้ินเปลืองการตัด ซัก รีด 

และความจําเปนในการเปดเครื่องปรับอากาศ 
๖๓. ซักผาดวยเครื่อง ควรใสผาใหเต็มกําลังของเครื่อง เพราะซัก๑ ตัวกับซัก ๒๐ ตัว ก็ตองใชน้ําใน

ปริมาณเทาๆ กัน 

     เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 
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๖๔. ไมควรอบผาดวยเครื่อง เมื่อใชเครื่องซักผา เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผากับแสงแดดหรือ
แสงธรรมชาติจะดีกวา ทั้งยังชวยประหยัดไฟไดมากกวา 

๖๕. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมีคนดู เปนการสิ้นเปลืองไฟฟาโดยใช
เหตุ แถมยังตองซอมเร็วอีกดวย 

๖๖. ไมควรปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป และอยาเปดโทรทัศนใหเสียงดังเกินความจําเปน เพรา
เปลืองไฟ ทําใหอายุเครื่องสั้นลงดวย 

๖๗. อยูบานเดียวกัน ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไมใชดูคนละเครื่อง คนละ
หอง เพราะจะทําใหส้ินเปลืองพลังงาน 

๖๘. เช็ดผมใหแหงกอนเปาผมทุกครั้ง ใชเครื่องเปาผมสําหรับแตงทรงผม ไมควรใชทําใหผมแหง 
เพราะตองเปานาน เปลืองไฟฟา 

๖๙. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟาและควรติดตั้งวาลวนิรภัย (Safety 
Value) เพื่อความปลอดภัยดวย 

๗๐. เวลาหุงตมอาหารดวยเตาไฟฟา ควรจะปดเตากอนอาหารสุก ๕ นาที เพราะความรอนที่เตาจะ
รอนตออีกอยางนอย ๕ นาทีเพียงพอที่จะทําใหอาหารสุกได 

๗๑. อยาเสียบปล๊ักหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหส้ินเปลืองไฟเกินความ
จําเปน 

๗๒. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปล๊ักออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อยาเสียบไฟไวเมื่อไมมีคนอยู เพราะนอกจาก
จะไมประหยัดพลังงานแลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได 

๗๓. แยกสวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวเปดปดทั้งชั้น ทําใหเกิด
การสิ้นเปลืองและสูญเปลา 

๗๔. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ที่ตองมีการปลอยความรอนเชน กาตมน้ํา หมอหุงตม ไวในหอง
ที่มีเครื่องปรับอากาศ 

๗๕. ซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชงานได และหมั่นทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยู
เสมอ จะทําใหลดการสิ้นเปลืองไฟได 

๗๖. อยาเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟาเขาเครื่องเมื่อพักการทํางาน 
จะประหยัดไฟไดรอยละ ๓๕-๔๐ และถาหากปดหนาจอทันทีเมื่อไมใชงาน จะประหยัดไฟไดรอยละ ๖๐ 

๗๗. ดูสัญลักษณ Energy Star กอนเลือกซื้ออุปกรณสํานักงาน(เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร 
เครื่องพิมพดีดไฟฟา  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการใชกําลังไฟฟา เพราะจะมี
ระบบประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ 
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