
 
 
 
 
 
 
 

   ประชุมคณาจารยทีป่ฏิบัติงานประจาํภาควิชา 
 

คณะครุศาสตร ขอเชิญคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควชิาเขารวมประชุม  ในวันพุธที่  ๓๑
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐   เวลา  ๑๒.๐๐   - ๑๔.๓๐  น.   ณ  หองประชมุ  ๔๐๑  ชั้น ๔   อาคารประชุมสุข   
อาชวอํารุง  โดยมีกําหนดการดังนี้ 

เวลา  ๑๑.๓๐   -  ๑๒.๐๐    น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๒.๐๐   -  ๑๓.๐๐    น. ประชมุคณาจารยโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

   -   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
   -   ความคบืหนาโครงการสรางอาคารใหมทดแทนอาคาร  ๒ 
   -   การใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการบริหารงานบุคคล   

          งบประมาณ    การเงิน  และพัสดุ    ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
   -   เร่ืองอื่น  ๆ    (ถาม)ี 

เวลา  ๑๓.๐๐   -  ๑๔.๓๐    น. ขอเชิญคณะกรรมการประจาํคณะ     ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    ระดับสาขาวชิา     และวชิาเอก   
    คณาจารยผูสนใจทุกทานเขาประชมุกบัผูอาํนวยการ 

สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป  (รองศาสตราจารย  ดร. ศรีเพ็ญ    
ศุภพิทยกุล)  และคณะ   เร่ือง  “แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชา 
การศึกษาทัว่ไปในคณะครุศาสตร 

 
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่  ๓๘   ประจําสัปดาหที่  ๓   วันจันทรที่   ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



 ๒

 
 

 แตงต้ังรักษาการในตาํแหนงรองผูอํานวยการ ฯ 
 คณะครุศาสตร  แตงตั้งใหผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม (รองศาสตราจารย วีระชาต ิ 
สวนไพรินทร)   รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
ฝายมัธยม  ทั้งนี้ตั้งแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  เปนตนไป  โดยมีวาระถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๒   
สืบเนื่องจากรองศาสตราจารย บุญเอี้ยม  หุนสะดี  รองผูอํานวยการดานวางแผนและพัฒนา  ไดเกษยีณอายุ
ราชการเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๐ 
 

      ประชมุคณาจารยโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๔  ตลุาคม  ๒๕๕๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ประชุมคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถมและ
ฝายมัธยม  เพื่อชี้แจงเรื่องความคืบหนาการดําเนินงานของภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถมและ
มัธยม 
  

 ปลูกตนจามจุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๗   ตุลาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ณ  บริเวณที่ดินของจุฬา ฯ  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  
ศาสตราจารย   ดร.  บุญรอด    บิณฑสันต    อธิการบด ี  (ศาสตราจารย   ดร.  คุณหญิงสุชาดา     กีระนนัทน)   

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๓

รองอธิการบด ี (รองศาสตราจารย ดร.บุญสม  เลิศหิรัญวงศ)  ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตร  
(ศาสตราจารยกิตติคุณคุณดวงเดือน  พิศาลบุตร)      คณบดีคณะครุศาสตร   (รองศาสตราจารย   ดร. พฤทธิ์  
ศิริบรรณพิทักษ)    นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ (อาจารยชัยธวัชว  ไทยง)     ผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาที่  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และคณะครุศาสตร    รวมกันปลูกตนจามจรุี    ณ   บริเวณที่ดินของจฬุา ฯ  
อ.แกงคอย  จ.สระบรุี   จดัโดยคณะครุศาสตร รวมกับสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  สมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   และสมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา  ฯ  ซึ่งเปนกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นเพื่อบุกเบิกพัฒนาพื้นที่
แหงนี้  โดยสมาคมครุศาสตรสัมพันธไดเชิญชวนประชาคมจุฬา ฯ รวมสละทุนทรัพยซื้อตนจามจุรีพรอมการดูแล
รักษาตลอดระยะเวลา    จนกระทั่งตนจามจุรีเติบโตสงางามอยูในแดนจามจุรีแหงใหมนี้ในราคาตนละ  ๑,๐๐๐  
บาท    รวมตนจามจุรีที่ปลูกครั้งนี้ประมาณ    ๔๐๐   ตน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “สืบเนื่องจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมอบท่ีดิน ๑  แปลงที่จังหวัดสระบุรี  เนื้อท่ี ๓,๖๐๐ ไร  และ

กําลังดําเนินการพัฒนาที่ดินแหงนี้ใหเปนสถานที่พัฒนาการศึกษาคณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย      นับเปน
โอกาสอันดียิ่งที่พวกเราจะไดทํากิจกรรมอันเปนประโยชนถึงสองประการในคราวเดียวกันคือ  ทั้งปลูกตนไมเพื่อ
ลดภาวะโลกรอนถวายพอแหงแผนดิน และตอบแทนพระคณุของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันเปนที่รักยิ่งของ
พวกเรา”  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ กลาว   
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๔

 ตรวจสขุภาพพนักงานรานอาหาร 
  
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อวันที่  ๙  ตลุาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๖  อาคาร ๒    คณะครุศาสตร จุฬา ฯ    

คณะกรรมการโครงการตรวจสุขภาพประจาํป   คณะครุศาสตร รวมกับศูนยบริการสาธารณสุข  ๕  จฬุาลงกรณ    
จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานรานอาหารในคณะครุศาสตร   ประจําป   ๒๕๕๐ ทั้งนี้พนักงานที่ผาน
การตรวจสุขภาพและแพทยใหปฏิบัติงานรานอาหารได  คณะครุศาสตรจะออกบัตรผูผานการตรวจสุขภาพให    
 อนึ่ง คณะครุศาสตร ขอขอบคณุศูนยบริการสาธารณสุข ๕ จฬุาลงกรณ สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่
บริการตรวจสุขภาพพนักงานรานอาหารโดยไมคิดคาใชจาย 
 
 
     
 
  พัฒนาทักษะการวิจัยของนักวิจยัรุนใหม 

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวจิัยของนักวิจัยรุนใหม   เร่ือง 
“การพัฒนาทกัษะการวิเคราะหขอมูล”    

 
       
 
 
 
 
 
 วันที่   ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๐    เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ   หองประชุม   ๔๐๑   อาคารประชุมสุข    
อาชวอํารุง   พฒันาทักษะการวิจัยในหัวขอ   “มโนทัศนเกี่ยวกับสถิติที่ใชในการวิจัย”  โดย   ศาสตราจารย 
กิตติคุณ  ดร. นงลักษณ   วิรัชชัย     และเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ   หองคอมพวิเตอร   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   
ฝายประถม  ชัน้  ๔   หัวขอ “ การลงรหัสขอมูลและการบันทึกขอมูล”   โดย  รองศาสตราจารย ดร.อวยพร    
เรืองตระกูล 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๕

        วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๐๐ น.   ณ  หองคอมพิวเตอร โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ 
ฝายประถม ชั้น ๔   หัวขอการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป    SPSS   โดย รองศาสตราจารย  
ดร.อวยพร  เรืองตระกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๔   ตุลาคม   ๒๕๕๐    เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ   หองคอมพิวเตอร    โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  
ฝายประถม   ชัน้  ๔   “การแปลผลการวิเคราะหและการทําตารางรายงานผลการวิเคราะห”   โดย  
รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  เรืองตระกูล   และเวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๔๐๑  อาคารประชมุสุข 
อาชวอํารุง   หวัขอ   “การวิเคราะหเนื้อหาและโปรแกรม hyperresearch”   โดย   ศาสตราจารยกิตติคุณ  
ดร.นงลักษณ   วิรัชชัย    
 
 
 
 

 ประชุมอาจารยนิเทศก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๘   ตุลาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   
คณบดี (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการประชุมอาจารยนิเทศกคณะ 
ครุศาสตร   ซึ่งจัดโดยสํานักงานหลักสูตรและการสอน  โดยกลาววา    การนิเทศครั้งนี้ เปนปการศึกษาแรก 
ที่นิสิตหลักสูตร  ๕  ป     จะตองออกไปฝกสอน พรอมท้ังยังมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของการฝกสอนจาก 
 

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 



 ๖

ขอกําหนดจากคุรุสภา โดยใชชื่อวา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   โดยจะมี 
การฝกสอน ๒ เทอม   ซึ่งคุรุสภาไดกําหนดใหครอบคลุมสาระการฝกทักษะ  ๑๐  ขอ    และสมรรถนะอีก  ๔  ขอ    
นอกจากนี้คณะไดเพิ่มดานความประพฤติเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี    ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของ  ผูประกอบวิชาชีพครู  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๕ ดาน ที่คุรุสภากําหนด   ทั้งนี้คณบดี
ไดขอใหอาจารยนิเทศกเปนกระจกเงาสะทอนภาพที่ดีของนิสิต แลวเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อเปนกําลังใจ 
แกนิสิตดวย 

หลังจากพิธีเปดการประชุมแลว  รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน (รองศาสตราจารย  ดร. 
ณรุทธ   สุทธจติต)  ใหขอคิด  ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาวิชาประสบการณวิชาชีพครูและการสอนวิชา
สัมมนาการศึกษา       

จากนั้นเปนการประชุมกลุมยอย เร่ือง “แนวทางการพัฒนาวิชาประสบการณวิชาชีพครู” แตละ
สาขาวิชาและวชิาเอก   
 

 ปฐมนิเทศนิสติวิชาประสบการณวิชาชีพครู  
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ๘   ตุลาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชมุสุข  อาชวอํารุง   
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการประชมุปฐมนิเทศนิสิตวิชา
ประสบการณวชิาชพีครู คณะครุศาสตร   ซึ่งจัดโดยสํานักงานหลักสูตรและการสอน โดยกลาวแสดงความยินดี
กับนิสิตในการกาวสูความสําเร็จอีกขั้นหนึ่ง   และถือวาเปนรุนบุกเบิกที่มีการเปล่ียนแปลงการฝกสอนทั้งแบบ
ประเมินและระยะเวลาในการฝกสอน โดยฝกสอน ๒ ภาคเรยีน หรือ ๑ ปเต็ม  ทั้งนี้ตามขอกําหนดของคุรุสภา 
ไดกําหนดใหเรียกการฝกสอนวา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย สาระ 
การฝกทักษะ ๑๐ ขอ    สมรรถนะ  ๔  ขอ   ซึ่งเปนกรอบในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน   ฝกสอน
แลวสถานศึกษาจะมีแบบรายงานผลการผานเกณฑประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   นอกจากนี้ 
ในภาคปลายปการศึกษา ๒๕๕๐  กระทรวงศึกษาธิการไดมีโครงการครูสหกิจ ซึ่งเปนโครงการที่รัฐบาลตั้งขึ้น
เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู  ซึ่งหากมีนิสิตมาฝกสอนก็ทดแทนครูอัตราจางได   ทั้งนี้รัฐบาลไดตั้ง
งบประมาณสนับสนุนคาใชจายในสวนนี้  โดยในปนี้กระทรวงศึกษาธิการเปดรับสมัครจํานวน ๕,๐๐๐ อตัรา  
ทั่วประเทศ    
 



 ๗

“การออกไปฝกสอนขอใหนิสิตคํานึงวาไดนําเอาชือ่เสียงของสถาบันติดตัวไปดวย ขอใหปฏิบัติหนาที่ 
ใหดี”   คณบดกีลาว 
 จากนั้น เปนการบรรยายเรื่อง  ฝกประสบการณวิชาชีพอยางไร ..... กาวแรกสูครูมืออาชีพ 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พมิพันธ   เดชะคปุต       รองศาสตราจารย พเยาว   ยินดีสุข  และอาจารย พนัตรี 
ราเชน  มีศร ี
 
 
 

 ควันหลงจากงานกฬีามหาวิทยาลัยโลก 
 รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท   อาจารยที่ปรึกษาและประธานสาขาวชิาสุขศึกษา
และพลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  กลาวชื่นชมยินดีที่นิสิตในสาขาวิชา ฯ      
มีผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ    เปนเกียรติแกคณะครุศาสตร  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ดังนี้   

นายธีระเทพ  วิโนทัย  (ลีซอ)  นองใหมวชิาเอกสุขศึกษาและวชิาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร  จฬุา ฯ 
ไดรับเกียรติเปนตัวแทนถือคบเพลิงเปนคนแรก  ในพธิีเปดกฬีามหาวิทยาลยัโลก   (วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐) 
ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสมปอง   สอเหลบ   นกักีฬาฟุตบอล    นองใหมวชิาเอกสุขศึกษาและวิชาเอกพลศึกษา  คณะ 
ครุศาสตรจุฬา ฯ  เขารวมแขงขันฟุตบอลในกฬีามหาวิทยาลยัโลก  โดยทีมฟุตบอลไทยควาเหรียญทองแดง
ไดรับเงินรางวัลคนละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   
 นอกจากนี้  ในปการศึกษา    ๒๕๕๐   สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ยงัไดนองใหมที่เปนนิสิต 
มีความสามารถดีเดนระดับชาติทางกีฬาอีก  ๓  คน  คือ  นางสาวปนิษฐา  เรืองปญญาวุฒ ิ   (นักกีฬายิงปน)        
นายอามีน  อมรทวีพร  (นักกฬีาฟุตบอล)  และนายเดชสุข  ทับทิมทอง  (นกักีฬารักบี้)  อกีดวย   
 
 

คนดี - คนเกง 
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 โทรศพัทกับภาวะโลกรอน 
 
คุณวาการใชโทรศัพทสงผลอยางไรกับภาวะโลกรอน? 
ถาเราคิดวาโทรศัพทเปนเคร่ืองใชไฟฟาชนิดหนึ่ง เราอาจตอบวา โทรศัพททําใหโลกรอนขึ้น แตถาเรา

คิดแบบนักเศรษฐศาสตร เราอาจไดคําตอบที่ตางออกไป 
เวลานักเศรษฐศาสตรคิดพวกเขาจะเปรียบเทียบทางเลือกที่มีอยูเสมอ ถาเพื่อนรวมงานของคุณออกไป

ทําธุระนอกออฟฟศ แตคุณมีเร่ืองดวนที่สุดที่จะตองคุยกับเพื่อนรวมงานของคุณ ถาโลกนี้ไมมีโทรศัพทมือถือ
คุณจะทําอยางไร คุณก็คงตองขับรถออกไปหาเพื่อนรวมงานของคุณ ซึ่งจะทําใหโลกรอนขึ้นอยางมากเมือ่
เปรียบเทียบกับการใชโทรศัพทคุยกัน 

ดังนั้นเราอาจกลาวไดวา การใชโทรศัพทชวยลดภาวะโลกรอนไดอยางมาก ทุกวันนี้โทรศัพทเปน
นวัตกรรมที่มีสวนชวยใหเราลดปริมาณการใชรถยนตลงไดอยางมากมายมหาศาล 

ในทางตรงกันขาม ถาคุณใชโทรศัพทกับเร่ืองไมเปนเรื่อง แบบวา ถาไมมีโทรศัพทคุณก็คงไมทํา  
แตเพราะมีโทรศัพทคุณถึงไดทํา อยางเชน แคจะเรียกเพื่อนรวมงานที่อยูขางหองไปกินขาวกลางวัน แทนที่ 
คุณจะเดินไป (แค ๑๐ กาว) คณุกลับใชวิธีโทรมือถือเอา แบบนี้ โทรศัพทจะกลายเปนสิ่งที่ทําใหโลกรอนขึ้น 
ดังนั้น   การใชโทรศัพทมือถอืแตนอยคือใชเทาที่จําเปนเทานั้นถึงจะถอืวาเปนการชวยลดภาวะ 
โลกรอน  เร่ืองนี้ทําใหมีขอสังเกตอยางหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองเทคโนโลยี จะเห็นไดวาการนําเทคโนโลยีมาใช 
นั้นจะเกิดประโยชนสองรูปแบบในเวลาเดียวกัน หนึ่งคือ ชวยทําใหเกิดการประหยัดทรัพยากร (increase  
efficiency)   เชน   แทนที่จะตองขับรถออกไปก็ใชวิธีโทรคยุ  และสองคือ ชวยทําใหเราทําอะไรที่เราอยากทํา
ไดมากขึ้น (do  more)  เชน  อะไรที่ถาเมื่อกอนยังไมมีเทคโนโลยีเราก็คงเลือกที่จะไมทําเพราะตนทุนสูง    
แตพอมีเทคโนโลยีแลวตนทุนในการทําส่ิงนั้นลดลง   เราก็ทําส่ิงนั้นไดมากขึ้น  เชน  สมัยกอนไมมพีีซี  เราใช
กระดาษเก็บเอกสาร เราก็ทําเอกสารในระดับหนึ่ง   แตเมื่อมพีีซีทําใหการทาํเอกสารงายขึ้นและใชฮารดดิสก
เก็บขอมูลแทนกระดาษได เราก็เลยใชพีซีทําเอกสารกันมากขึ้นกวาเดิมมาก เอกสารก็เลยมีปริมาณมากกวาเดิม 
ดังนั้นแทนที่พีซีจะทําใหเราใชกระดาษกันนอยลง  กลับกลายเปนมากกวาเดิมอีกหลายเทา เพราะเมื่อเราทํา
เอกสารแลวเราก็คงไมเก็บไวในฮารดดิสกเฉย ๆ  ตองพรินทออกมาดูอยูเร่ือย ๆ  เทคโนโลยีก็เลยทําใหมนุษย
บริโภคทรัพยากรมากขึ้นกวาเดิม 
 จากบทความขางตน  พวกเราชาวประชาคมครุศาสตรใชโทรศัพทถกูวิธีแลวหรือยัง? 
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เรื่องนารู 


