
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)  กลาววาตามที่
คณะครุศาสตรเปดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อคัดเลือกใหรับทุนโครงการทุนการศึกษา 
สาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐  โดยจะใหทนุจาํนวน 
๕ ทุน ในวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร   และวิทยาศาสตร    จํานวนเงินทุน  ๆ  ละ  ๘๐,๐๐๐  บาท  
ตอปตลอดหลักสูตร (ไมเกิน ๕ ปการศึกษา)  และไดเปดรับสมัครคัดเลือกไปแลวจํานวน ๑  ทุน นั้น 
 ขณะนี้ สํานักงานหลักสูตรและการสอนไดดําเนินการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตใน
โครงการดังกลาวเปนครั้งที่   ๒   โดยจะคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนจํานวน   ๔   ทุน  ในวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร    และวิทยาศาสตร    
 ทั้งนี้  นิสิตสามารถสมัครรับทุนดวยตนเอง ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘  กันยายน   
๒๕๕๐  ณ สํานักงานหลักสูตรและการสอน อาคาร ๖  ชั้น ๑     

หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๑๐ – ๑๑  หรือ www.edu.chula.ac.th 
 

     ประกาศ/คําสั่ง 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

 ๑.   แตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานดานแผน  งบประมาณและการบริหาร 
๒.   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานจัดงานทอดกฐนิ ประจําป ๒๕๕๐ 

 ๓.   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาพเิศษ เพื่อพัฒนาความสามารถ 
      ทางการเรยีนรู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

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

ฉบับที่  ๓๔   ประจําสัปดาหที่   ๓   วันจันทรที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๐ 

รับสมัครนิสิตโครงการทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลน 
เทิดพระเกียรติในหลวง  ๘๐  พรรษา      
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐  (ครั้งที่  ๒) 
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     สภาพและแนวทางการจัดการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หอง ๔๐๙  อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง  คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธีเปด
การสัมมนาเรื่อง สภาพและแนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย
กลาววา “การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  ถึงแมจะไมใชเรื่องใหมแต
การที่อปท.เขามารวมจัดการศึกษา  นับวาเปนความหวังใหมที่จะทําใหการศึกษาไทยไดรับการ
ปฏิรูป  ขณะนี้รัฐผูกขาดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง  ๙๐ % ที่เหลือจัดโดยภาคเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเมื่อรัฐผูกขาดการจัดการศึกษาทําใหโรงเรียนไมเกิดการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงเมื่อไมมีการแขงขันทําใหคุณภาพการศึกษาไมดีหรือเฉย โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระบุชัดเจนวาโรงเรียนที่อยูในสังกัดรัฐสวนใหญไมผานการ
ประเมินคุณภาพ ขณะที่การจัดการศึกษาโดยเอกชนและอปท.สวนใหญผานการประเมิน ดังนั้น
เราควรที่จะเปดใหอปท.เขามารวมจัดการศึกษามากขึ้น  เพื่อลดการผูกขาดจากรัฐ  เกิดการ
แขงขันคุณภาพ ที่ใครดีก็อยูไมดีก็ไป และยังเปนการเพิ่มระดับการศึกษาของคนในประเทศ
มากขึ้นจากที่ขณะนี้เฉลี่ยยังไมถึง ๙ ป  อยางไรก็ตาม  ตนเชื่อวาอปท.สามารถที่จะจัด
การศึกษาไดต้ังแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ” 
 นอกจากนี้รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ  กลาววา เทาที่ดูผูบริหาร อปท.มี
วิสัยทัศน และมีทรัพยากรการจัดการศึกษา   แตขาดองคความรู และหลักการจัดการศึกษา     
ดังนั้นทางคณะครุศาสตร จุฬาฯจึงรวมกับยูนิเซฟ  จะเขามาชวยดูศักยภาพของทองถิ่นวามี
อะไรบางที่เปนจุดออน  จุดแข็ง และจะมีจุดไหนชวยเสริมได ทั้งนี้เพื่อตองการใหอปท.ไดมี

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
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สิทธิในการจัดการศึกษามากขึ้น  เพราะประเด็นการถายโอนการศึกษาขณะนี้เปนประเด็นทาง
การเมืองไปแลว  ดังนั้นไมจําเปนที่จะตองมารอการถายโอน แตตองหนุนใหอปท.จัดต้ัง
โรงเรียนของตนเองใหม  

หลังจากนั้นเปนการนําเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  อดีตคณบดี
วิทยาลัยการฝกหัดครู สถาบันราชภัฏพระนคร   ดร.เก็จกนก  เอ้ือวงศ  อาจารยคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   และดร.ชูชาติ  พวงสมจิตร ผูอํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

     วันการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
             
 
 
 
  

 
เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๕  อาคารประชุมสุข  

อาชวอํารุง    รองคณบดีดานแผน   งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  
รอดโพธิ์ทอง)  เปนประธานในพิธีเปดงาน  “วันการศึกษานอกโรงเรียน”  โดยกลาววา การจัด
งานในวันนี้ถือเปนโอกาสที่ดีและเปนสิ่งที่คณะครุศาสตรจะยึดปฏิบัติตอไป  โดยจัดกิจกรรมให
สอดคลองและรับกับนโยบายของ  UNESCO   จะเห็นไดวาการศึกษาในระบบปจจุบันแม
จะตองศึกษาในโรงเรียน แตดวยความจําเปนสวนหนึ่งไมวาจะเปนลักษณะเฉพาะ  ความพรอม
ของระบบการศึกษา หรือความพรอมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอด ทําใหการศึกษานอก
โรงเรียนจะตองกาวหนามากขึ้น    การใหความสําคัญทั้งระบบในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  คณะเองก็พยายามสนับสนุนใหมีการศึกษานอกระบบใหมาก
โดยมีการพัฒนาหลักสูตรถึงระดับปริญญาเอก      การจัดกิจรรมในครั้งนี้จะเอื้อประโยชนและ
สรางใหวันการศึกษานอกโรงเรียนมีคุณคาและความหมายมากขึ้น       ทั้งในดานทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 
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    งานอําลา – อาลัยเจาหนาที่ที่เกษียณอายุราชการ 
  
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน   ๒๕๕๐  เวลา  ๑๑.๓๐  น. ณ  หองสัมมนา  ๑ อาคารพูนทรัพย  
นพวงศ   ณ   อยุธยา   คณะครุศาสตร  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดเจาหนาที่ที่เกษียณอายุ
ราชการ   ซ่ึงในปนี้มี  ๒   ทาน  คือ  นางสาวสุวิมล  รอดอินทร   และนายงาม  ภาสาลี  โดยมี
คณบดี  ผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่ รวมงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ 
 

    งานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษยีณอายุราชการและอําลาชวีิตราชการ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หองสัมมนา  ๑  อาคารพูนทรัพย  
นพวงศ ณ อยุธยา     คณะครุศาสตร  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแดคณาจารยเกษียณอายุราชการ
และอําลาชีวิตราชการ  โดยมีศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา เปน
ประธานในพิธี  กิจกรรมภายในงานประกอบดวย  วีดิทัศนเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย
เกษียณอายุราชการและอําลาชีวิตราชการ     การแสดงของนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ  ในปนี้ มีคณาจารยเกษียณอายุราชการจํานวน  ๑๔  ทาน  คือ   ๑.  รองศาสตราจารย 
บุญเอี้ยม    หุนสะดี    ๒.  รองศาสตราจารย ปยะชาติ  แสงอรุณ    ๓.  รองศาสตราจารย ดร.
พรชุลี  อาชวอํารุง  ๔.  รองศาสตราจารย ดร.มลิวัลย  ลับไพรี  ๕. รองศาสตราจารย ศิริมาส  

 

กิจกรรมดานการบริหาร 
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ไทยวัฒนา  ๖.  รองศาสตราจารย อมรา  รอดดารา   ๗.  ผูชวยศาสตราจารย กอบกุล  
พฤกษะวัน   ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ธนภรณ  พิษณานนท  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย บุญชัย 
ภิญโญอนันตพงษ   ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาติ  ศรีดาชาติ  ๑๑.  ผูชวยศาสตราจารย   
วาณี   ลิมปสวัสด์ิ    ๑๒.   ผูชวยศาสตราจารย   ดร.สุวิมล    วัชราภัย   ๑๓.  อาจารยสุกัญญา    
กาญจนกิจ   และ๑๔.  อาจารยจันทรเพ็ญ    อิทธิพเจริญ   และคณาจารยอําลาชีวิตราชการ 
จํานวน  ๓  ทาน คือ ๑. รองศาสตราจารย ภาสินี  เปยมพงศสานต   ๒.  ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. บุษบง   ตันติวงศ   ๓.  ผูชวยศาสตราจารย พราวพรรณ   เหลืองสุวรรณ 
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    เยาวชนดีเดน 

   
 
 นายปริญญา   ชนะวาที  นิสิตปริญญาโทชั้นปที่  ๒  สาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดรับคัดเลือกเปน  เยาวชนดีเดนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําป  ๒๕๕๐  โดยจะเขารับโล  เข็มเกียรติคุณ  และทุนการศึกษา  ในวัน
เยาวชนดีเดนแหงชาติ  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๐  และเขารวมกิจกรรม  “คายผูนําเยาวชนดีเดนสรางชาติ”  
รวมกับเยาวชนดีเดนจากทั่วประเทศ   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

    จําหนายซีดีเพลง “๕ ทศวรรษครุศาสตร จฬุา ฯ” 
 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ไดจดัทําซีดีเพลงเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปคณะครุศาสตร  โดย
ซีดีชุดนี้ไดรวบรวมบทเพลงของครุศาสตรทุกสมัย  พรอมทั้งเพลงที่ไดรับรางวัลในการประกวดเนื่องใน
โอกาสดังกลาวดวย  ถือเปนซีดีที่เต็มไปดวยบทเพลงอันไพเราะของคณะ มีคุณคาแกการเก็บไวเปนที่
ระลึก หรือมอบใหบุคคลในโอกาสสําคัญ    
 ผูสนใจซื้อไดทีสํ่านักงานเลขานุการคณะครุศาสตร  ราคาชุดละ  ๒๐๐   บาท   
 

  วนัที่ระลึกวันทรงดนตรี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ขอเชิญรวมงาน   “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”  เนื่องในวาระครบรอบ 
๕๐  ป   ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ ฯ มาทรงดนตรีที่จุฬา ฯ   โดยจะจัดในวันที่ ๒๐  กันยายน  
๒๕๕๐  เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ณ หอประชุมจุฬา ฯ   เพลินเพลงพระราชนิพนธชื่นชมพระ
อัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยวงดนตรีซียู แบนด  รวมดวยวงดนตรีนิสิต

คนดี - คนเกง 

นานาขาว 
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เกา  พรอมนักรองรับเชิญกิตติมศักดิ์  ถายทอดความไพเราะของบทเพลงพระราชนิพนธทรงคุณคา  และ
รวมเพลงจากใจคนไทยทุกหมูเหลาที่แตงขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ขอเชิญผูสนใจเขาชมฟรี  รวมทั้งเชิญชมนิทรรศการ “วันทรงดนตรี”  และรวมบริจาคเงินสมทบ
ทุนอานันทมหิดล   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  สํานักงานสารนิเทศ  จุฬา ฯ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – 
๓๓๖๔ -๕     สํานักงานนิสิตสัมพันธ  จุฬา ฯ  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๗๐๔๕ -๖    
 
 
 
 

    วิธีประหยัดน้ํา 
เมื่อฉบับที่แลว ประชาคมครุศาสตร ไดเสนอวิธกีารประหยัดพลงังาน เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  

โดยเสนอวิธีประหยัดไฟฟาไปแลว    ซึง่เปนสวนหนึ่งของ ๑๐๘ วิธ ีประหยัดพลังงาน ของกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน ฉบับนี้ จะเสนอวธิีการประหยัดน้ํา 
ดังนี ้

๗๘. ใชน้ําอยางประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้าํ เพื่อลดการสูญเสียน้าํอยางเปลา
ประโยชน 

๗๙. ไมควรปลอยใหน้าํไหลตลอดเวลาตอนลางหนา แปรงฟน โกนหนวด และถูสบูตอนอาบน้ํา 
เพราะจะสูญน้ําไปโดยเปลาประโยชน นาทีละหลายๆ ลิตร 

๘๐. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือ เพราะการใชสบูกอนลางมือจะใชเวลามากกวาการใช
สบูเหลว และการใชสบูเหลวที่ไมเขมขน จะใชน้ํานอยกวาการลางมือดวยสบูเหลวเขมขน 

๘๑. ซักผาดวยมือ ควรรองน้ําใสกาละมงัแคพอใช อยาเปดน้ําไหลทิ้งไวตลอดเวลาซกั เพราะ
ส้ินเปลืองกวาการซักโดยวิธกีารขังน้าํไวในกาละมงั 

๘๒. ใช Sprinkler หรือฝกบวัรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้าํดวยสายยาง จะประหยัดน้าํไดมากกวา 
๘๓. ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหลตลอดเวลาในขณะที่ลางรถเพราะจะใชน้ํามากถึง ๔๐๐ 

ลิตร แตถาลางดวยน้ําและฟองน้ําในกระปองหรือภาชนะบรรจุน้าํ จะลดการใชน้าํไดมากถึง ๓๐๐ ลิตร 
ตอการลางหนึง่ครั้ง 

๘๔. ไมควรลางรถบอยครัง้จนเกนิไป เพราะนอกจากจะมีความสิน้เปลืองน้าํแลว ยงัทาํใหเกิด
สนิมที่ตัวถงัไดดวย 

๘๕. ตรวจสอบทอน้าํร่ัวภายในบาน ดวยการปดกอกน้าํทุกตวัภายในบาน หลงัจากที่ทกุคนเขา
นอน (หรือเวลาที่แนใจวา ไมมีใครใชน้ําระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ําไว ถาตอนเชามาตรเคลื่อนที ่
โดยที่ยงัไมมีใครเปดน้ําใช ก็เรียกชางมาตรวจซอมไดเลย) 

     เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 
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๘๖. ควรลางพืชผักและผลไมในอางหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ เพราะการลางดวย
น้ําที่ไหลจากกอกน้ําโดยตรง จะใชน้าํมากกวา การลางดวยน้าํที่บรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ ๕๐ 

๘๗. ตรวจสอบชักโครกวามจีุดร่ัวซึมหรือไม ใหลองหยดสีผสมอาหารลงในถงัพกัน้าํ แลวสังเกต
ดูที่คอหาน หากมีน้าํสีลงมาโดยที่ไมไดกดชักโครก ใหรีบจดัการซอมไดเลย 

๘๘. ไมใชชักโครกเปนทีท่ิง้เศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะทาํใหสูญเสียน้ําจาก
การชักโครก เพื่อไลส่ิงของลงทอ 

๘๙. ใชอุปกรณประหยัดน้าํ เชน ชักโครกประหยัดน้าํ ฝกบัวประหยัดน้ํา กอกประหยัดน้ํา หวัฉีด
ประหยัดน้าํ เปนตน 

๙๐. ติด  Areator  หรืออุปกรณเติมอากาศทีห่ัวกอก เพื่อชวยเพิ่มอากาศใหแกน้ําที่ไหลออกจาก
หัวกอก ลดปริมาณการไหลของน้ํา ชวยประหยัดน้าํ 

๙๑. ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ําจะระเหยหมดไปเปลาๆ ใหรดตอนเชาที่อากาศยงั
เย็นอยู การระเหยจะต่ํากวาชวยใหประหยดัน้ํา 

๙๒. อยาทิ้งน้าํดื่มที่เหลือในแกวโดยไมเกดิประโยชนอันใด ใชรดน้ําตนไม ใชชําระพืน้ผิว ใช
ชําระความสะอาดสิ่งตางๆ ไดอีกมาก 

๙๓. ควรใชเหยือกน้าํกับแกวเปลาในการบริการน้ําดืม่ และใหผูที่ตองการดื่มรินน้ําดืม่เอง และ
ควรดื่มใหหมดทุกครั้ง 

๙๔. ลางจานในภาชนะที่ขังน้ําไว จะประหยัดน้าํไดมากกวาการลางจานดวยวธิีทีป่ลอยใหน้าํ
ไหลจากกอกน้ําตลอดเวลา 

๙๕. ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจากการเกบ็และจายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก 
เพื่อหลกีเลี่ยงการใชพลงังานไปสูบและจายน้าํภายในอาคาร  
 
 อางอิงจาก    :   ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร   ๒   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ. ) 

      Website www.eppo.go.th                  
                                              ฉบับหนาพบกบัวิธีประหยัดพลังงานอื่น ๆ  

 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

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

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


