
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย   

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์และผู้อ านวยการฝาายบริหารร่วมฟังการบรรยายโครงการ Less paper  
โดย ดร.วิสุทธิ์  ตั้งจิตติโภคิน  และนายภัทรเกียรติ  สุวรรณ์จิตติ 
          โครงการ Less Paper เป็นโครงการที่จุฬาฯ จัดขึน้เพื่อทดแทนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เดิมที่ท างาน
อยู่บนระบบ Lotus Notes ทั้งหมด รวมทั้งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีและเหมาะสม เพื่อลดการใช้เอกสาร
กระดาษ โดยการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยบริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองวงจรการใช้งาน
เอกสารตั้งแต่การจัดท า แจกจ่าย ใช้งาน จัดเก็บ และค้นหา โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีลายเซ็นดิจิตอล            
(Digital Signature) ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับแล้ววา่ใช้งานได้จริง สามารถพสิูจน์ความถูกต้องและป้องกัน
การปลอมแปลงของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังการลงนามได้ ท าให้ขั้นตอนการใช้งานและแจกจ่ายไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป   

คณะครุศาสตร์เป็นคณะแรกที่น าโครงการนี้มาใช้ปฏิบัติ และเมื่อโครงการนี้ด าเนินการได้เต็มรูปแบบใน
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งเอกสารให้รวดเร็วขึ้น และลดภาระ
งานการเดินเอกสารลง 

 ฉบับที่ 42/2556 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

คณะครุศาสตร์น าร่องลดการใช้กระดาษ (Less Paper) 
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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศูนย์สารนิเทศ  บุคลากรสายปฏิบัติการในส่วนงาน

ต่างๆ อาทิ  งานการเงินและบัญชี   งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  งานบริหารทั่วไป  งานพัสดุ  งานกายภาพ  ได้
เสนอผลการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้วยเทคนิค  Kaizen ECRS   โดยเสนอการพัฒนา
กระบวนการ ที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท างานหลายกระบวนการ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างยิ่ง 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาฯ เชิญชวนส่วนงาน
ต่างๆ ภายในจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งฝาายบริหาร คณะครุศาสตร์เห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนางานและ
พัฒนาคน จึงเข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานหรือกระบวนการท างานหลัก ที่มุ่งเน้นการลดปัญหา 
ความยุ่งยาก  ซับซ้อน  หลายขั้นตอน รวมถึงความสูญเสีย และสูญเปล่าของกระบวนการท างานหลัก อันท าให้เกิด 
ภาระงานที่มากเกินจ าเป็น มีค่าใช้จ่ายที่สูง เกิดความผิดพลาด/เสียหาย สร้างความตึงเครียดและความเหนื่อยล้า 
รวมถึงความขัดแย้งในงานของพนักงานอีกด้วย  ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการพัฒนา 
และการแข่งขันของหน่วยงานผ่านกระบวนการท างานเป็นทีม ประสานพลังความคิด การปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันของทีม 

 
 
 

การน าเสนอผลงานจากการท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ด้วยเทคนิค Kaizen ECRS 
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 ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม ในโอกาสได้รับ ให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตั้งแต่วันที่  26  
มีนาคม  พ.ศ. 2555   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20-26 ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์     
นักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝาายประถม  ได้รับเหรียญรางวัลจากการเขา้ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 
“ดอกแก้วเกมส์”  ดังนี้  เหรียญทอง  22  เหรียญ  เหรียญเงิน  16  เหรียญ  และเหรียญทองแดง  31  เหรียญ    

และในวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2556  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝาายประถม (รองศาสตราจารย์ สุพร  
ชัยเดชสุริยะ) รว่มแถลงข่าวกับ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองศาสตราจารย ์ ดร.คณิต  เขียววิชัย)         
ผู้อ านวยโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝาายมัธยม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยศักดิ์ ชั่งใจ) ประธานฝาายเทคนิคกีฬา               
(รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  ชลาภิรมย์) นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ (นายศักดิ์ชัย    
ยอดวานิช)  และนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ (นายกนิษฐ์  สารสิน) เพื่อเปิดตัวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 
“จามจุรีเกมส์”  ซึ่งโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ  โดยจะมีข้ึนในวันที่  21 – 27  ธันวาคม  2557  
ณ  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  

ขอแสดงความยินดี 
ต 

 

กีฬาสาธิตสามัคคี  ครั้งที่ 38 
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 โครงการตักบาตรวันพุธ  ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2556  ณ  โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง 
 เดือนพฤศจิกายน  2556  วันพุธที่   20   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556 
     วันพุธที่   27   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2556 
 เดือนธันวาคม  2556  วันพุธที่     4   ธันวาคม   พ.ศ. 2556 

วันพุธที่   11   ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
วันพุธที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2556 
วันพุธที่    25  ธันวาคม   พ.ศ. 2556 

เดือนมกราคม  2557    วันพุธที่     1   มกราคม   พ.ศ. 2557   (งดวันขึ้นปีใหม่) 
วันพุธที่     8   มกราคม   พ.ศ. 2557 

    วันพุธที่   15   มกราคม   พ.ศ. 2557 
วันพุธที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2557 (งดกีฬามหาวิทยาลัย) 
วันพุธที่   29   มกราคม   พ.ศ. 2557 

เดือนกุมภาพันธ์  2557    วันพุธที่    5   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557    
วันพุธที่   12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 
วันพุธที่   19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

 
 

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ไดจ้ัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะครุศาสตร์ได้จัดสรรเงินทุนจากเงินรายได้คณะครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย
ของหน่วยงาน (เน้นโครงการวิจัยในรูปแบบบูรณาการระหว่างสาขาวชิา) โครงการวิจัยทั่วไปไม่จ ากัดหัวข้อ  
โครงการวิจัยในชั้นเรียน  และโครงการวิจัยระดับคณะ เป็นเงินจ านวน 2,350,000 บาท และเงินอุดหนุนผู้ช่วยวิจัย  
84,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,434,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจัดสรรเงินทุน
เงินอุดหนุนการวิจัย แบ่งเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 
              1.  โครงการวิจัยของหน่วยงาน   โครงการละไม่เกิน   150,000 บาท 
              2.  โครงการวิจัยทั่วไปไม่จ ากัดหัวข้อ   โครงการละไม่เกิน   100,000 บาท 
              3.  โครงการวิจัยในชั้นเรียน    โครงการละไม่เกิน     50,000  บาท 
              4.  โครงการวิจัยระดับคณะ   โครงการละไม่เกิน    500,000  บาท 

คณาจารย์ผู้สนใจติดต่อขอแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนได้ที่ งานวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์/โทรสาร               
02-218-2550  หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของคณะที่ http://www.edu.chula.ac.th 
  

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการตักบาตรวันพุธ 


