
 
 
 
 
 
 
 
 

      อาจารยไดรับเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารยทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการดังนี ้
 ๑.  อาจารยชชูัย  รัตนภิญโญพงษ    ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ต้ังแตวันที่ ๑๗  
กันยายน  ๒๕๔๙ 
 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดวงกมล  สินเพ็ง  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ต้ังแตวนัที ่๑๖  
กันยายน   ๒๕๔๙ 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ   ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  
ต้ังแตวันที่ ๑๕  กนัยายน   ๒๕๔๙ 
 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  
ต้ังแตวันที่ ๑๗  กนัยายน   ๒๕๔๙ 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย สมโภชน  ทองแดง  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ต้ังแตวันที่ ๑๘  
กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

      กฐินสามัคค ี
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ    สมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  และสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ  จัดทอดกฐินสามัคคีในกฐินกาล  ป 
๒๕๕๐   โดยจะจัดทอดกฐิน ณ สํานักสงฆหวาโทน  ตําบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบครีขีนัธ   ใน
วันเสารที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   
 สํานักสงฆหวาโทน สรางขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๓  โดยชาวบานที่มีจิตศรัทธาไดรวมกันสรางสํานัก
สงฆและกุฏิ  เพื่อใหชาวบานในละแวกตําบลคลองวาฬไดมีที่ปฏิบัติศาสนกิจ และใชชื่อวา “สํานักสงฆ
หวาโทน”  ต้ังอยูที่ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจุบันมีพระเล็ก (นักธรรมเอก) 
ซึ่งเดิมเปนพระสงฆประจําอยูที่จังหวัดขอนแกนและไดกลับมาบานเกิดที่ตําบลคลองวาฬ  ปจจุบันดํารง

ฉบับที่  ๓๕   ประจําสัปดาหที่  ๔   วันจันทรที่   ๒๔   กันยายน   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 
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ตําแหนงรักษาการเจาอาวาส สํานักสงฆหวาโทนอยูในความดูแลของชาวบาน  ในรูป
คณะกรรมการซึ่งกําลังดําเนินการเพื่อขอจัดต้ังเปนวัด  ปจจุบันมีพระพุทธรูปสําคัญคือหลวงพอโต 
ซ่ึงยังไมมีที่ประดิษฐานที่เหมาะสม  เนื่องจากยังไมมีวิหารและพระอุโบสถ   เพื่อธํารง
พระพุทธศาสนา อันเปนประเพณีที่ดีงาม และเพื่อรวบรวมจตุปจจัยไทยธรรมสมทบทุนในการ
สรางวิหารและพระอุโบสถ  

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่ ๗๒   ซ่ึงเปนโรงเรียนที่อยูในความดูแล
ของ อบต.คลองวาฬ จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖   
ปจจุบันมีนางสาวพยุงศรี  ต้ังคํา เปนผูอํานวยการโรงเรียน  มีครูจํานวน ๑๐  คน นักเรียน
จํานวน ๑๒๕ คน (๘  หองเรียน)  ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพรับจางมีฐานะยากจน จึง
ไมสามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนไดเต็มที่  ทั้งนี้โรงเรียนยังขาดอุปกรณ  (รถตัดหญา
สําหรับตัดหญาในสนามฟุตบอล ซ่ึงมีบริเวณกวางแตไมมีภารโรง ครูตองชวยกันดูแลซ่ึงไม
ทั่วถึงทําใหหญาขึ้นรก นักเรียนจึงไมมีที่ออกกําลังกายหรือจัดกิจกรรม) สื่อการสอน(เครื่อง
ฉายภาพขามศีรษะ คอมพิวเตอรซ่ึงปจจุบันมี ๑ เครื่องใชงานไดไมดีนัก) รวมทั้งทุนการศึกษา
และอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน (ปจจุบันไดรับการสนับสนุนคาอาหารกลางวันจาก  อบต. 
คลองวาฬ เปนเงิน ๑๐. บาท/คน/วัน) 
 คณะครุศาสตรจึงขอเชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมทาํบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อรวบรวม
ปจจัยในการสรางวิหารและพระอุโบสถสํานกัสงฆหวาโทน อีกทั้งชวยสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่  ๗๒   ทั้งนี้   คณะครุศาสตรไดจัดสงซองทําบุญไปที่ภาควิชา/
หนวยงาน แลว  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักสงฆหวาโทน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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โรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่   ๗๒    

บริเวณสาํนักสงฆ 

รักษาการเจาอาวาสและชาวบานที่รวมกอต้ังสํานกัสงฆ 

อาคารเรียน  
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กําหนดการ 
 

วันเสารที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากคณะครุศาสตร 
๑๐.๐๐ น. เชิญองคกฐนิไปประดิษฐานที่สํานักสงฆหวาโทน   ตําบลคลองวาฬ    อําเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล 
๑๒.๐๐ น. รวมรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ น. พระสงฆเจริญพระพทุธมนต 

พิธีถวายผากฐิน 
- คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั เชิญผาไตรกฐินและ 

กลาวคาํถวายผากฐนิ 
- คณาจารย คณะกรรมการ บุคลากรและแขกผูมีเกียรติถวายเครื่องบริวาร 

กฐิน พัดรอง ผาไตรและถวายเครื่องไทยธรรม 
   -     พระสงฆ อนุโมทนา 
   -     พระสงฆประกอบพิธกีฐินกรรม 
๑๔.๐๐ น.  ออกเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ตาง ๆ อาท ิ  

 -     ชมอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ 
-     ชมประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่ 2 

๑๗.๐๐ น. เขาทีพ่ักอาวมะนาว 
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเยน็ 
  พักผอนตามอธัยาศัย 
วันอาทิตยที่ ๑๑  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไปสวนที่แคบทีสุ่ดของประเทศไทย ชมตลาดชายแดนพมาที่ดานสงิขร 
  เลือกซื้อกลวยไมปา ผลิตภัณฑไม พลอย หินนําโชค ฯลฯ 
๑๐.๐๐ น.         ทัศนศึกษาเขาธงชยั ซึง่เปนที่ประดิษฐานพระพุทธกิตติสิริชยั   ซึ่งชาวบางสะพาน 

สรางขึ้นเพื่อนอมเกลาถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินนีาถฯ   
ตําหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระมหาธาตเุจดียภักดีประกาศ 
หรือพระมหาเจดียเกายอด   ซึ่งชาวบานกรูดรวมใจสรางเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสริิราชสมบัติครบ   ๕๐  ป 
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๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๔.๐๐ น. ทัศนศึกษาวดัหวยมงคลที่ประดิษฐานหลวงปูทวดองคใหญที่สุดในโลก 
๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 

     การจดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อแกไขภาวะโลกรอน 
  
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ หอง ๑๐๑  อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง   
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานในพิธีเปดสัมมนาวชิาการ 
เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อแกไขภาวะโลกรอน”   โดยกลาววา ปญหา
ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ และคิดหาแนวทางปองกันและแกไข
อยางกวางขวาง  สถาบันการศึกษาถือไดวาเปนองคกรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเยาวชนให
มีความรู ความเขาใจ และมีจิตสํานึกเกี่ยวกับภาวะโลกรอน และผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะพัฒนา
ใหเยาวชนมีคุณลักษณะดังกลาวก็คือ   “ครู”  โดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร เนื่องจากการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับการศึกษาสภาพ    และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ   รวมทั้งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ซ่ึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับภาวะโลกรอน   การสัมมนาครั้งนี้จึงถือเปน
โอกาสอันดีที่ครูวิทยาศาสตร  นิสิต  นักศึกษา   และผูที่สนใจจะไดทําความเขาใจที่ชัดเจนใน
เรื่องแนวคิด และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพื่อแกไขภาวะโลกรอน 
รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวย 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

สําหรับผูที่ประสงคจะรวมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้  
ติดตอสํารองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร จุฬา ฯ   

โทร.๐๒ – ๒๑๘ -๒๔๑๗   ภายในวันที่   ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๐     
โดยมีคาใชจายเปนคาพาหนะ  คาที่พัก   และคาอาหาร  ๒  มื้อ  คนละ ๑,๐๐๐  บาท 
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 จากนั้นเปนการสัมมนาวิชาการเรื่อง   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อแกไข
ภาวะโลกรอน  โดย  รองศาสตราจารย ดร.พรชุลี  อาชวอํารุง  เปนวิทยากร   
 การสัมมนาครั้งนี้ จัดโดยนิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลย ีชั้นปที ่ ๑ 
 

 ความสาํเร็จเปนเสนทางทีเ่ลือกได 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๔๐๑  อาคารประชุม
สุข อาชวอาํรุง  ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา  จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“ความสาํเร็จเปนเสนทางที่เลือกได (Success is a Choice)” โดยมีศาสตราจารย ดร.สพญ.นงนุช  
อินปนบุตร  จาก Department  of  Veterinary  Biosciences   College  of  Veterinary  Medicine  
The  Ohio  State  University  U.S.A    เปนวทิยากร   
      

 
 
 

      พธิีมอบเกียรติบัตรและงานเลีย้งขอบคุณ 
 เมื่อวันที่   ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๐   เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ณ  หองจูปเตอร    โรงแรม 
มิราเคิลแกรนด     คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริิบรรณพทิักษ)  และนายก 
องคการบริหารสวนจังหวดันนทบุรี (พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ)   มอบเกยีรติบัตรพรอม 
ทั้งรวมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณแกผูอํานวยการโรงเรียน  ผูประสานงานโรงเรียน และครู
ชาวตางประเทศทีส่อนภาษาอังกฤษใหกับโรงเรยีนจังหวัดนนทบุรี   โดยมี รองคณบดีดานวิจัย
และบริการวชิาการ (ผูชวยศาสตราจารย เพยีงใจ  ศุขโรจน)  กลาวรายงาน ถึงวัตถุประสงคการ
จัดโครงการจัดครูชาวตางประเทศสอนภาษาอังกฤษใหกับโรงเรยีนในจังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้วา   
 
 
 
 

 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
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“เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี  กับคณะ

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะดาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๔๙  จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๐  รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน  มีโรงเรียนที่เปดสอนระดับ
อนุบาล และการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑ และเขต ๒  ที่
อยูในโครงการจํานวน ๘๐ โรง  โดยมีการจัดครูชาวตางประเทศ จํานวน ๑๓๕ คน  เขาสอน
ภาษาอังกฤษใหโรงเรียนทุกโรง นอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหอง  ครูชาว
ตางประเทศยังไดรวมกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ซ่ึงไดชวยพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน  เชนกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ   กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานผูเกี่ยวของทุกฝายไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ทําให
โครงการดําเนินไปดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว” 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรแลว เปนการนําเสนอความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับ

การใชภาษาอังกฤษ หลังจากที่ไดรับการสอนในโครงการดังกลาว  
 
 
 



 ๘

  คณาจารยไดรับจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัย 
 คณะครุศาสตร ไดจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย  กองทุนคณะครศุาสตร ปงบประมาณ 
๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๖)   โดยมโีครงการวิจยัที่ไดรับทุนดังนี้ 

๑. โครงการวิจยัเรื่อง “การพฒันารูปแบบการใหบริการคอมพิวเตอรสําหรับนสิติ 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  โดยมรีองศาสตราจารย ดร.ณรทุธ  สุทธจิตต เปน
ผูวิจัย  และอาจารย  ดร.ปทมศิริ   ธรีานุรักษ   จารุชัยนวิัฒน   เปนผูรวมวจิัย  จาํนวนเงินทุน   
๒๐,๐๐๐ บาท   
 ๒.  โครงการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอนโยบายการจดัการศกึษาเพื่อความเขาใจอันดี
ระหวางประเทศของประเทศไทย”  โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา รักษพลเมือง  เปนผูวิจัย  
และผูรวมวิจยัประกอบดวย  อาจารย ดร.จุไรรัตน  สุดรุง    อาจารย ดร.บุณฑริกา  บูลภักด์ิ   
อาจารย ดร.อุบลวรรณ  หงษวิทยากร   อาจารยอรรถพล  อนันตวรสกลุ      อาจารยวิรุจ   
กิจรนันทววิฒัน  และอาจารยณฎัฐลกัษณ   ศรีมชีัย    จํานวนเงินทุน    ๔๐,๐๐๐    บาท 
 

      
 
 

 ตอนรับคณาจารยตางประเทศ  
  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หองคณบดี  คณะครุศาสตร    
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทกัษ)  และ รองคณบดีดานวิรชักิจและ
กิจการพิเศษ  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชื่นชนก  โควินท)  ใหการตอนรับคณาจารยจาก
มหาวทิยาลัยแหงชาติของมาเลเซีย  ซ่ึงเปนหนึ่งในมหาวทิยาลัยวิจัยสี่แหงของประเทศ  นาํโดย 
Professor Puan Sri dr. Faridah  Karim    ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือการดาํเนินการ
ดานความรวมมือทางวชิาการ  พรอมทั้งเยี่ยมชมคณะครุศาสตร  และจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   

 
 
 

กิจกรรมดานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ 



 ๙

 
 
 

     เลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารย ประเภททั่วไป และประเภทผูแทนคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ดวย รองศาสตราจารย ปาริชาต  ภูสวาง   สมาชิกสภาคณาจารยประเภททั่วไป   ผูชวย
ศาสตราจารย ปลันธน  จนัทิมาภา    ผูชวยศาสตราจารยผองพรรณ  ลวนานนท   และอาจารยภาวรรณ  
หมอกยา    สมาชิกสภาคณาจารย ประภทผูแทนคณะอักษรศาสตร  ครบวาระเกษียณอายุราชการใน
วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐   ทาํใหสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาคณาจารยส้ินสดุลง   แตวาระการเปน
สมาชิกสภาคณาจารยของสมาชิกสภาคณาจารยดังกลาวจะสิน้สุดในวนัที ่๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๑   ดังนัน้ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีการเลือกตัง้ซอมสภาคณาจารย ประเภททัว่ไป และ
ประเภทผูแทนคณะ   ในวันที่   ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๕๐ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ 
สถานทีท่ําการเลือกตั้งที่คณะนั้น ๆ  ซ่ึงจะไดกําหนดและประกาศใหทราบตอไป 
 สําหรับคณาจารยที่ประสงคสมัครรับเลือกตั้งซอมประเภททั่วไป  ตองมีคุณสมบติั ดังนี ้
  ๑)    เปนคณาจารยประจาํของมหาวทิยาลัย 

 ๒)    มีคณาจารย ประจาํอยางนอย ๑๐ คน เปนผูรับรอง 
สวนคณาจารยที่ประสงคสมัครรับเลือกตั้งซอมประเภทผูแทน  ตองมีคุณสมบติั ดังนี ้

  ๑)    เปนคณาจารยประจาํที่สังกัดอยูในคณะนั้น ๆ 
  ๒)    มีคณาจารยประจําที่ตนสังกัดอยางนอย ๓ คน เปนผูรับรอง 

ผูสมัครรับเลือกตั้งซอมเปนสมาชิกสภาคณาจารย    จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิ 
สภาคณาจารย ไดเพียงประเภทเดียวเทานั้น   
 
การรับสมัคร 

๑. ผูสมัครเขารบัการเลือกตัง้ซอมเปนสมาชิกสภาคณาจารย  ประเภททั่วไป  ขอรับ 
ใบสมัครและยื่นใบสมัคร ไดที่สายงานการประชุม  สํานกับริหารทรัพยากรมนุษย 
 ๒. ผูสมัครเขารับการเลอืกตั้งซอมเปนสมาชิกสภาคณาจารย  ประเภทผูแทนคณะ  
ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมัคร ไดที่  หนวยงานทีต่นสังกัด (คณะครุศาสตร ขอรับใบสมัครไดที่
หนวยสารบรรณ) 
    ทั้งนี ้ขอรบัและยื่นใบสมัครไดต้ังแตวันที่ ๑ – ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๐  ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ 
–  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 

 

     นานาขาว 



 ๑๐

    ขยายเวลารับสมัคร 
 
คณะครุศาสตร    จุฬาฯ  ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจําโครงการ   ตําแหนง

เจาหนาที่สํานักงาน   (ธุรการ)   วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   หรือเทียบไดไมตํ่า
กวานี้ทุกสาขาวิชา  ยกเวนทางการเกษตร   ศิลปะ  ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิทยาศาสตรที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน  ๓   อัตรา 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่   หนวยบริหารทรพัยากรมนุษย   สํานกังาน
เลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   ต้ังแตบัดนี้ – 
วันที่   ๑๗  ตุลาคม    ๒๕๕๐   ในวนัและเวลาราชการ      
 

      
 
 

    วิธีประหยัดพลงังาน 
เมื่อฉบับที่แลว ประชาคมครุศาสตร ไดเสนอวิธกีารประหยัดพลงังาน เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  

โดยเสนอวิธีประหยัดน้าํไปแลว    ซึง่เปนสวนหนึง่ของ ๑๐๘ วิธี ประหยัดพลังงาน ของกองทนุเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน ฉบับนี้ จะเสนอวธิีการประหยัด
พลังงานอื่น ๆ  ดังนี ้
 
วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ 

๙๖. อยาใชกระดาษหนาเดียวทิง้ ใหใชกระดาษอยางคุมคาใชทั้งสองหนา ใหนึกเสมอวา 
กระดาษแตละแผนยอมหมายถงึตนไมหนึ่งตนที่ตองเสยีไป 

๙๗. ในสํานักงานใหใชการสงเอกสารตอๆ กัน แทนการสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด
กระดาษ ประหยัดพลงังาน 

๙๘. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึน้ ดวยการหลีกเลี่ยงการใชกระดาษปะหนาโทรสาร ชนิด
เต็มแผน และหันมาใชกระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารไดงาย 

๙๙. ใชการสงผานขอมูลขาวสารตางๆ ผานระบบคอมพวิเตอร โดยโมเด็ม หรือแผนดสิก แทน
การสงขาวสารขอมูลโดยเอกสาร ชวยลดขั้นตอนการทาํงาน ลดการใชพลังงานไดมาก 

๑๐๐. หลีกเลีย่งการใชจานกระดาษ แกวน้ํากระดาษ เวลาจัดงานสงัสรรคตางๆ เพราะสิ้นเปลือง
พลังงานในการผลิต 

๑๐๑. รูจักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อชวยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการทําลายขยะ และทํา
ใหขยะทัง้หลายงายตอการกาํจัด 

     เรื่องนารู  :  ภาวะโลกรอน 



 ๑๑

๑๐๑. หนังสือพิมพอานเสร็จแลวอยาทิ้ง ใหเก็บไวขาย หรือพับถุง เก็บไวทาํอะไรอยางอื่น ใชซ้ํา
ทุกครั้งถาทําได ชวยลดการใชพลังงานในการผลิต 

๑๐๓. ข้ึนลงชัน้เดียวหรือสองชั้น ไมจําเปนตองใชลิฟท จําไวเสมอวาการกดลิฟทแตละครั้ง 
สูญเสียพลงังานถงึ ๗ บาท 

๑๐๔. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑที่ใชแลวทิง้เลย เพราะเปนการสิน้เปลืองพลงังานในการผลิต ใช
ทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลอืง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกําจัดขยะ 

๑๐๕. ลดการใชผลิตภัณฑ ที่มีบรรจุภัณฑทีย่ากตอการทําลาย เชน โฟม หรือพลาสติก ควร
เลือกใชบรรจุภัณฑที่นาํกลบัมาใชใหมได (Reuse) หรือนําไปผานกระบวนการผลิตมาใชใหมได 
(Recycle) 

๑๐๖. สนับสนุนสนิคาที่มีบรรจุภัณฑ เปนวัสดุที่สามารถนํามาผานกระบวนการนาํมาใชใหม 
(Recycle) เชน แกว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดใหมีการแยกขยะในครัวเรือนและใน
สํานักงาน 

๑๐๗. ใหความรวมมือ สนับสนุน หรือเขารวมกิจกรรมกบัหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่รณรงคสงเสริมใหมีการอนรัุกษพลงังาน 

๑๐๘. กระตุนเตือนใหผูอ่ืนชวยกนัประหยดัพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ หรือเครื่องหมายให
ชวยประหยัดไฟ  ตรงบริเวณใกลสวิทชไฟ เพื่อเตือนใหปดเมื่อเลิกใชแลว  คนไทยสามารถกอบกู
เศรษฐกิจของชาติไดดวยการสรางพฤตกิรรมประหยัดพลังงานอยางมปีระสิทธิภาพไมใชพลังงานอยาง
ฟุมเฟอยเกนิความจาํเปนอีกตอไปมารวมมอืกัน ชวยกันทัง้ประเทศลงมอืทําอยางจรงิจังตั้งแตวนันี้และ
วันตอๆ ไปเพื่อประเทศไทยของเราทกุคน 
 
บทสรุป 

วันนี้คนไทยทกุๆ คน สามารถชวยชาติไดดวยการประหยดัพลังงาน ซึ่งนอกจาก  ๑๐๘ วิธี
ประหยัดพลงังานนี้แลว ยงัมีวิธีอ่ืนๆอีกมากมายหลายวิธ ีที่ชวยลดคาใชจายดานพลังงานที่ประเทศตอง
เสียไปอยางมากมายมหาศาลในแตละป อยางไรก็ดี ๑๐๘ วิธีประหยดัพลังงานนี ้อาจเปนจุดเริ่มตนให
คนไทยรูจักคณุคาของพลงังาน รูจักวิธีใชพลังงานอยางระมัดระวัง ไมใหร่ัวไหลสูญเปลาอีกตอไป ดวยวิธี
ปฏิบัติอยางงายทาํไดทนัท ีและที่ดีที่สุดกคื็อการปฏิเสธใหเคยชนิเปนนิสัย เปนกิจวตัรสืบไป เพื่อชาติ 
ของเราจะไมตองพบกบัคําวาวิกฤติเศรษฐกิจ 

 
               อางอิงจาก    :   ศูนยประชาสัมพันธรวมพลังหาร   ๒   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ. ) 
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สํานกังานหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
จัดประชุมอาจารยนเิทศกคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 

ภาคการศึกษาปลาย   ปการศกึษา  ๒๕๕๐ 
วันที่  ๘   ตุลาคม  ๑๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอาํรุง 

 
 
 

สํานกังานวิจยัและบรกิารวิชาการ 
จัดประชุม 

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทกัษะ การวิจยัของนักวิจยัรุนใหม 
เรื่อง” การพฒันาทักษะการวิเคราะหขอมูล” 

วันอังคารที ่ ๒  – วันพฤหสับดีที่   ๔   ตุลาคม พ.ศ.   ๒๕๕๐     
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชมุ   ๔๐๑   อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง  
ชั้น ๔    คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   

 
 
 
 

 
 
 

“ 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 


