
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูชวยคณบดีดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุรภี  รุโจปการ)  แจง
วาตามที่คณะครุศาสตรไดจัดการตรวจสุขภาพประจําป คณาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนไปเมื่อ
วันที่  ๒๐ - ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๐  นั้น  มีผูมารับบริการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น  ๓๗๘  ราย  ขณะนี้รายงาน
ผลออกมาแลวพบวาชาวครุศาสตรจํานวนไมนอยมีสุขภาพไมไดตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับไขมันและน้ําตาลดังตัวเลขตอไปนี้ 
 ๑.   สภาพรางกายอยูในเกณฑผอม       ๒๖  ราย 
 ๒.  สภาพรางกายอยูในเกณฑน้าํหนักมากกวาปกติ   ๒๐๕    ราย 
       (รวมเกนิเกณฑเล็กนอยและเกินมาก) 
 ๓.  ความดนัโลหิตสูง (สูงเลก็นอยถึงสงูมาก)      ๗๑ ราย 
 ๔.  ไขมันไตรกลีเซอไรดสูง   (สูงเลก็นอยถึงสูงมาก)     ๖๗ ราย 
 ๕.  ไขมนัโคเลสเตอรอลสูง   (สูงเล็กนอยถงึสูงมาก)   ๑๙๑ ราย       
 ๖.   น้ําตาลในเลือดสูง (สูงเล็กนอยถึงสงูมาก)        ๕๐ ราย 
 
 นอกจากนีย้ังพบกรณีความผิดปกติเกี่ยวกบัการทาํงานของตับ  ไต  เมด็เลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  
อยูบางแตไมมากนกั 
 ในดานความผิดปกติเกี่ยวกบัไขมันนี้สามารถบรรเทาไดโดยงดอาหารบางชนิดและออกกําลงั
กายสม่าํเสมอ (ตามคําแนะนําของแพทยในผลการตรวจของแตละทาน)   แลวตรวจเลือดซ้ําในชวง  ๓  
เดือนหรือ  ๖   เดือนเพื่อดูความเปลีย่นแปลง 
 ถึงเวลาที่ชาวครุศาสตรจะปรับพฤติกรรมการรับประทานและพฤติกรรมการออกกําลงั
กายหรือยัง ? 
 
 
 

ฉบับที่  ๔๓   ประจําสัปดาหที่   ๓   วันจันทรที่   ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 

พบชาวครุศาสตรสวนใหญสุขภาพไมไดเกณฑมาตรฐาน 



 ๒

 ผลการหยั่งเสียงอธิการบดีรอบแรก 
 ตามที่สภาคณาจารยไดจดัใหมีการหยัง่เสียงผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดีรอบแรก
เมื่อวันองัคารที่  ๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐  โดยคณาจารยแตละทานสามารถเสนอชื่อไดไมเกิน  ๓ ชื่อนั้น  
ปรากฏวามีคณาจารยมาหยั่งเสียงทั้งสิน้  ๑,๓๓๒  คน  จากจํานวนคณาจารยที่มีสิทธิ์   ๒,๗๒๗  คน   
คิดเปนผูมาใชสิทธิห์ยั่งเสียงรอบแรกรอยละ   ๔๘.๘๔  และผลจากการนับคะแนนปรากฏชื่อผูสมควร
ไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดีที่ไดคะแนนสงูสุด  ๖ ลําดับแรกเรียงตามอักษรดังนี ้
 ศาสตราจารย  ดร.เกื้อ  วงศบุญสิน 
 ศาสตราจารย  ดร.   ดิเรก    ลาวัณยศิร ิ

ศาสตราจารย  ดร.  เปยมศักด์ิ    เมนะเศวต 
ศาสตราจารย  นายแพทย   ภริมย   กมลรัตนกุล   
ศาสตราจารย  นายแพทย  สทุธพิร    จิตตมิตรภาพ 
รองศาสตราจารย  ทันตแพทย  สุนทราพงศ   ระพีสุวรรณ 
 
ทั้งนี้   จะมีการลงคะแนนหยั่งเสยีงผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนอธิการบดีรอบสอง

ในวันพฤหสับดีที่   ๒๒  พฤศจกิายน   ๒๕๕๐  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ณ  หนวยงานของ
ทาน  และ / หรือ สามารถลงคะแนนหยั่งเสยีงลวงหนาไดในวนัที่  ๑๙ – ๒๑  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐  เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ที่สํานกังานสภาคณาจารย   อาคารจลุจักรพงษ  เทานั้น  
(โปรดอยาลมืนําบัตรประจําตัวมาดวย) 
 

 เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณกองทุน 
คณะครุศาสตร 

 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร. สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)  
แจงวา ตามทีม่หาวิทยาลยัมีนโยบายใหนาํระบบ CU – ERP มาใชในการดําเนนิงานดานงบประมาณ
การเงนิ บัญชแีละพัสดุ   ต้ังแตวันที ่  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๐ นัน้    ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยไดกาํหนดวัน
ปดระบบของเดือนตุลาคม  ๒๕๕๐  ในวนัที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ และเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๐ ภายในวนัที ่๗  ธนัวาคม ๒๕๕๐   ดังนั้น คณะขอความรวมมือใหบุคลากรทกุทานดาํเนนิการ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 



 ๓

  วันสุดทายของการดําเนนิการ 
  เอกสารเดือน ต.ค. ๕๐ เอกสารเดือน พ.ย. ๕๐ 
๑ สงใบเสนอซื้อ/จางใหหนวยพสัดุ           ภายในวนัที่  ๑๕  พ.ย.๕๐   ภายในวนัที่ ๒๐ ของทุกเดือน 

 
๒ สงเรื่องขออนมุัติใชเงินใหงานการเงนิ ฯ   ภายในวนัที่  ๑๕  พ.ย. ๕๐ ภายในวนัที่  ๒๐ ของทุกเดอืน 
๓ สงหลกัฐานการจัดซื้อ/จัดจางที่ดําเนินการ 

เสร็จเรียบรอยแลวหรือหลักฐานการเบิกเงนิ   
ตามรายการทีไ่ดรับอนุมัติไวแลวหรือที่ยมื 
รองจายจากคณะไป ใหงานการเงนิ ฯ  

ภายในวนัที่  ๑๙  พ.ย. ๕๐  
 

ภายในวนัที่  ๒๕  ของทุกเดือน 

๔ สงใบเบิกคารักษาพยาบาล/คาเลาเรียนบตุร 
(กรณีจํานวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐๐ บาท)  
รายการเบกิจายงบประมาณแผนดินทกุราย 
การใหงานการเงิน ฯ    

ภายในวนัที่ ๒๑ พ.ย. ๕๐ ภายในวนัที่ ๒๕ ของทกุเดือน 

 
กรณีเอกสารเดือนตุลาคม ๒๕๕๐  หากไมสามารถดําเนินการเบิกจายไดทนัตามเวลาที่

กําหนดขางตน จะไมสามารถเบิกจายไดตอไป  แมจะไดจายเงินไปลวงหนาแลวก็ตาม    
 
 
 

 รักษาราชการแทนคณบด ี
คณบดีไดรับเชิญจากสํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา   กระทรวงศกึษาธิการ  เดนิทางไปประเมิน

ตามสภาพจรงิ  เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศกึษา  ในวันที ่ ๑๙  พฤศจกิายน  
๒๕๕๐  ณ  สถาบันการพลศกึษา  วิทยาเขตอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  ดังนั้น   ในชวงเวลา
ดังกลาวรองศาสตราจารย  ดร. สุกรี  รอดโพธิ์ทอง  รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและการ
บริหาร   เปนผูรักษาราชการแทนคณบดี 
 

 พัฒนาระบบบริการสูความเปนเลศิ 
 เมื่อวันที ่๙   พฤศจิกายน ๒๕๕๐    เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง   รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)   
เปนประธานเปดโครงการพัฒนาระบบบริการสูความเปนเลศิ ครั้งที่ ๖ เรื่องการพัฒนาตนเอง
เพื่อการปฏิบัติงานใหสํานกังานอิเล็กทรอนิกส  (การปรับตัวสําหรับการปฏิบัติงานในสํานกังาน
อิเล็กทรอนกิส) ใหแกบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร  โดยกลาววา “ที่ผานมาขอขอบคุณทุกคน 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๔

 
 
 
 
 
 
 
ที่ชวยทาํงานใหสํานักงาน/ภาควิชา โรงเรียนสาธิตทั้งสองแหง ใหเปนทีช่ื่นชอบทางสงัคมและผลิตผลงาน
ทั้งบุคลากรและนิสิตออกไปอยางมีคุณภาพ    แตเนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา   โดยเฉพาะ 
ดานเทคโนโลยี  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดบุคลากรแตไมลดคุณภาพของงาน บุคลากรตองทํางานให
ตรงกับรูปแบบความตองการมากขึ้น  ทั้งนี้หนวยงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับความคาดหวัง 
จากสังคมสูง เพราะฉะนั้นคณะจึงตองคาดหวังวาคณะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ  ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ในเร่ืองของระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชในงาน ส่ิงเหลานี้อาจเปนปญหาในการทํางานบาง แตอยาทําให
ปญหาเหลานั้นทําใหเราเกิดความขัดแยงภายในกันเอง  ขอใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนครุศาสตร  เปน
เลือดสีเพลิง  และนําพาครุศาสตรใหกาวหนายิ่งขึ้นไป” 
 จากนั้นเปนการบรรยายเรื่อง “ภัยมืดจากสุขภาพ”  โดยเรือเอก นายแพทย นิมิต  ประสิทธิ์
ดํารง  ผูอํานวยการแพทยอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 และการบรรยายเรื่อง  “การสรางคุณภาพงานบริการ”    โดย รองศาสตราจารยเอกชัย   
กี่สุขพันธ 
 
 
 
 
 

 



 ๕

 ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐   เดินทางไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
         
  ทอดกฐินสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที ่๑๐  พฤศจกิายน ๒๕๕๐   คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมกับสมาคม
ครุศาสตรสัมพันธ  สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ และสมาคมนกัเรียนเกาสาธิตจฬุา ฯ  
จัดทอดกฐินสามัคคีในกฐนิกาลป  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ณ  สํานักสงฆหวาโทน   ตําบลคลองวาฬ  อําเภอเมือง  

กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 



 ๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพื่อรวบรวมปจจัยในการสรางวิหารและพระอุโบสถสํานกัสงฆหวาโทน อีกทัง้
ชวยสนับสนนุการศึกษาของโรงเรียนบานหวากอมิตรภาพที่ ๗๒   ซึ่งการทอดกฐนิครั้งนี้มียอดเงนิทาํบุญ 
ดังนี้  

           สํานักสงฆหวาโทน  ร.ร.บานหวากอ 
ภาควิชา/สํานกังานเลขานุการและสมาคม ฯ   (๑๑๑,๕๕๘.๒๕) ๗๗,๑๙๒.๗๕           ๓๔,๓๖๖.๐๐ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ประถม        (๑๕๓,๐๗๑.๗๕)       ๙๐,๑๙๕.๐๐           ๖๒,๘๗๖.๗๕ 
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ มัธยม             (๓๒,๗๕๒.๗๕)      ๑๔,๗๙๘.๗๕          ๑๗,๙๕๔.๐๐ 
                                รวม       (๒๙๗,๓๘๒.๗๕)     ๑๘๒,๑๘๖.๐๐       ๑๑๕,๑๙๖.๗๕                    
 

 การกระจายอํานาจการศกึษา : การถายโอนรวมมอืหรือขัดแยง   
 เมื่อวันที่   ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐    เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  หอง ๔๐๗  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง    ศูนยวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศกึษาสาํหรับเดก็และผูมีความตองการพิเศษ  จัด
บรรยายเรื่อง “การกระจายอํานาจการศกึษา : การถายโอนรวมมอืหรือขัดแยง”  โดย คุณศรีพงศ  
บุตรงามดี  ผูอํานวยการสาํนักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทองถิ่น   
 
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ 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 



 ๗

 
 
 
 
 

 
 

 

เรื่องนารู  :  การตูนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 


