
จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

 
 

 
 

 
 
 
รายปกษ             ฉบับท่ี  ๗/๒๕๔๙  วนัจันทรท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๔๙ 

 
 
 

 คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกษ)  จะเดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงการศึกษาดูงานการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม  ณ ประเทศฟนแลนด  และสวีเดน  ในวันที ่ ๑๔ – ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   ดังนั้น  ในชวงเวลาดังกลาว  
อาจารย วิวัฒนชยั  สุขทัพภ รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร  เปนผูรักษาราชการแทนคณบด ี

 
 
 

 คณะครุศาสตร   จัดประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียนปการศกึษา ๒๕๔๙  ในวันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม   
พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข  อาชวอาํรุง  กําหนดการดังนี้ 
 ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.  รายงานความกาวหนาในรอบป 
.     คณาจารยใหม 
     คณาจารยทีไ่ดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 
     คณาจารยทีไ่ดรับรางวัล   

รวมทั้งความกาวหนาของภาควิชา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ  
 ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.  แผนงานสําคัญในปตอไป     โดย  คณบด ี
 ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง 
 ๑๓.๔๕ - ๑๔.๑๕ น.  แนวคิดในการจดัทําโครงการวิจยัและงานวิชาการ 
      โดย ศาสตราจารยกติติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย 
 ๑๔.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.  วางแผนงานวิจัยและวิชาการในปตอไป    
      โดย คณาจารยประจําสาขาวิชา   (สามประสาน) 
 ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  นําเสนอแผนงานโดยยอ    โดย คณาจารยประจําสาขาวิชา (สามประสาน) 

คณบดีไปราชการตางประเทศ 

ขอเชิญคณาจารยเขาประชุม 
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 สํานักงานหลักสตูรและการสอนจัดประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร   ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙    
ณ   หองประชุม  ๔๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง   
วันพุธที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   
     ๐๘.๐๐ -  ๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
      ๐๘.๓๐ -  ๙.๐๐ น. พิธีเปด และการบรรยาย เรื่อง “นโยบายการจดัวิชาปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  
    ปการศกึษา ๒๕๔๙” 
    โดย คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) 

 ๐๙.๐๐ -  ๙.๓๐ น.       การบรรยาย เรื่อง “การดําเนินการจัดและการพัฒนาวิชาปฏิบัตกิารวิชาชีพคร”ู  
   โดย รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต) 
 ๐๙.๓๐ -๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวาง  

   ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.           ประชุมกลุมยอย เรื่อง “ปญหาและแนวทางการพัฒนาวิชาปฏิบัตกิารวิชาชีพครู” 
                                                                  กลุมที่                        อาคาร ๓ หอง 

 ๑. การศึกษาปฐมวัย     ๕๐๓ 
    ๒. ประถมศกึษา      ๕๐๔ 

 ๓. ธุรกิจศึกษา      ๔๐๑ 
 ๔. ศิลปศกึษา      ๖๑๐ 
 ๕. ดนตรีศกึษา      ๖๐๕ 
 ๖. มัธยมศกึษา(มนุษยศาสตร-สงัคมศาสตร) 

 ภาษาไทย     ๕๐๗ 
 สังคมศึกษา     ๕๐๖ 

     ภาษาฝรั่งเศส /ภาษาเยอรมัน /ภาษาอังกฤษ  ๔๐๑ 
    ๗. มัธยมศกึษา(วิทยาศาสตร) 

 กลุมวิชาเอกวิทยาศาสตร    ๖๐๗ 
     คณติศาสตร     ๖๐๖ 
    ๘. คอมพิวเตอรการศกึษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ๖๐๓  
     ช. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว และ   ๖๐๔ 
             การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  ๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.    สรุป-นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย ณ หองประชุม ๔๐๑ อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
พิธีกร  อาจารย ดร.ปทมศิริ ธีรานุรักษ จารุชัยนิวัฒน 

ประชุมอาจารยนเิทศก   



 ๓

กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หองประชุม   ๑๐๑   อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
*********************** 

 
วันพฤหัสบดีที ่ ๔  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙   
        ๐๘.๐๐ -  ๘.๓๐  น.    ลงทะเบียน  
   ๐๘.๓๐ -  ๙.๐๐  น.    พิธีเปด โดย คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ) 
        ๐๙.๐๐ -  ๙.๓๐  น.    การบรรยาย เรื่อง “วิชาปฏิบัตกิารวิชาชีพครู และการเตรยีมตัวของนิสิต 
    กอนปฏิบัติการวชิาชีพ” 
                                          โดย รองคณบดดีานหลกัสตูรและการสอน (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต)                       
         ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.   การบรรยาย เรื่อง  “จงตามความฝนไป” 
                          โดย ผูชวยศาสตราจารย รัศมี กฤษณมิษ 
              ๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น.  การบรรยาย เรื่อง ชีวิตนิสติปฏิบัติการวิชาชีพครูใน “๒๕๔๙ ปแหงการปฏิรูป 
    การเรียนการสอน” 
                                          โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต  
              ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.  การบรรยายเรื่อง “ประสบการณการปฏิบัติการวิชาชีพครู” 

            โดย นิสิตปฏิบัตกิารวิชาชีพครู ปการศึกษา ๒๕๔๘  (นางสาว สุธาทิพย ชัยเวทยกุล  
  นาย เฉลิมลาภ ทองอาจ   และ นางสาว วลีภรณ จงแกววัฒนา ) 

              ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  นิสิตพบหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรประจําโรงเรียน/ หนวยงาน  
    เพื่อ ชี้แจงวนัเวลาและสถานทีน่ัดพบนิสิต  ในวันสงตัวใหโรงเรียน 

              นิสิตปฏิบตักิารวิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม   
   พบ อาจารย วัฒนิตา   นําแสงวานิช 

              ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
               ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  นิสิตพบหัวหนาอาจารยนิเทศก และอาจารยนิเทศกสาขาวิชา/วิชาเอก เพื่อรับคําแนะนํากอน 
 

           ปฏบิัติการวิชาชีพครู    ณ   หองประชุมกลุมยอยทีจ่ัดไว 
 

สาขาวิชา/ วิชาเอก       เวลา          อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง                 จํานวนนิสิต 
                     หอง                 (คน) 
การศกึษาปฐมวยั   ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ๕๐๗    ๒๘  
ประถมศกึษา   ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ๕๐๘    ๒๓  
ธุรกิจศึกษา   ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.                  ๕๐๕    ๑๓ 



 ๔

ศิลปศกึษา   ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ๕๑๑   ๓๗ 
ดนตรีศึกษา   ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  ๕๑๐   ๒๔  
ภาษาไทย   ๑๔.๑๐-๑๔.๔๐ น.                  ๕๐๓   ๒๒ 
สังคมศึกษา   ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.   ๕๐๔   ๒๑ 
ภาษาฝรั่งเศส   ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.   ๖๐๔   ๑๖ 
ภาษาเยอรมัน   ๑๔.๑๐-๑๔.๔๐ น.   ๖๐๓      ๖ 
ภาษาอังกฤษ   ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.   ๖๑๑   ๓๖ 
กลุมวิชาเอกวิทยาศาสตร  ๑๓.๓๐-๑๔.๔๐ น.   ๖๐๒   ๖๗  
คณติศาสตร   ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.   ๖๐๖   ๑๔ 
คอมพวิเตอรการศึกษา                         ๑๔.๕๐-๑๕.๒๐น.   ๖๐๓          ๒๖                    
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ๑๔.๕๐-๑๕.๒๐ น.  ๖๐๔          ๒๒   
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ๑๔.๕๐-๑๕.๒๐ น.  ๖๑๐   ๓๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๓๑   มีนาคม  -  ๑  เมษายน   ๒๕๔๙   เวลา  ๐๙.๐๐   น.  ณ  หองประชุม   ๑๐๑    อาคารประชุมสุข    
อาชวอํารุง   คณะครุศาสตร  รวมกับสมาคมครศุาสตรสัมพันธจัดโครงการอบรมเรื่อง  “กิจกรรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร”   ผูเขาประชุมประกอบดวยครูคณติศาสตรและผูสนใจ  จํานวน  ๓๐๐   คน  ตอรุน    
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาประชุมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตรเนนทักษะกระบวนการทางคณติศาสตรได     
รูแนวทางใหม ๆ   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร
เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 



 ๕

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๓  เมษายน  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๘.๓๐   น.  ณ  หอง   ๔๐๕   อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง    
คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   รวมกบัคณะกรรมการดําเนินโครงการโรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกมัพูชา  จัดโครงการ
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูในอนาคตตามโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา    
โดยคดัเลือกนกัเรียนที่มผีลการเรียนดี  ความประพฤตดิี   และมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ของโรงเรียนมาศกึษาตอในประเทศไทย  
ตามสาขาที่ขาดแคลน   และเมื่อจบการศกึษาจะตองปฏิบัติหนาที่  ณ วิทยาลัยกาํปงเฌอเตยีล  ระยะเวลาอยางนอย  ๓ เทา    
ของระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศไทย   ในปการศึกษา  ๒๕๔๙  คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรยีนเพื่อใหไดรับทนุ
พระราชทานมาศึกษาตอในระดบัตาง ๆ  ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๑๒   ทุน   ไดแก   ๑.  หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล   
จํานวน  ๒  ทุน     ๒.  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย   จํานวน  ๒  ทุน   ๓.  หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย   จํานวน   ๓   ทุน    ๔.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยับูรพา 
จํานวน   ๕  ทุน     
 ระดับประกาศนียบตัร  จํานวน   ๒๐  ทุนไดแก  ๑.  หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  ศึกษาตอ   
ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ  และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ  จํานวน  ๑๖  ทุน   ๒.  หลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ   (ปวช.)  ศึกษาตอ   ณ   วิทยาลัยเทคนคิศรสีะเกษ  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยศีรีสะเกษ   จํานวน  ๔  ทุน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทนุการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ฯ 
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โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  กลาวรายงาน   จากนั้นเปนพิธีเปดโดย 
อธิการบดี  (ศาสตราจารย  คุณหญิง  สุชาดา   กีระนันทน)    ซึ่งกลาวใหขอคิดแกนักเรยีนทุนพระราชทาน  ฯ  วา   
“อนาคตขางหนาของวิทยาลัยกาํปงเฌอเตยีล    ประเทศกัมพูชา   และอนาคตขางหนาของเยาวชนกัมพูชา รวมทั้งประเทศ 
อยูในมือของผูเขาอบรมทุกทาน  เพราะคงไมมใีครสําคัญมากเทากับครูที่จะชวยดูแลบมเพาะสรางคนรุนใหมใหกับประเทศ   
หลังการอบรมแลวขอใหกลับไปทําหนาที่ครูของนักเรียนเปนตนแบบที่ดีในการดาํรงชีวิต  และสรางคนรุนใหมที่จะดูแลสังคม 
ตอไป   นับเปนภารกิจที่ควรภาคภมูิใจ   ในฐานะที่ไดรับการคดัสรรเปนผูมคีวามสามารถ   คิดดีและตั้งใจดีในการที่จะดูแลสังคม  
รวมท้ังใหขอคิดวาไมมีอะไรที่จะยากไปกวาความพยายาม   ตองมั่นใจในความสามารถของตน  และเปนความมัน่ใจ 
บนความฉลาดเฉลยีวที่รูวาโลกขางนอกกวางใหญมีอะไรตองเรียนรูอีกมาก   ใชเวลาตรงนี้ในการเรียนรูทุกอยาง   ทุมเท  ตั้งใจ   
ไมเครียด  จะบรรลุความสําเร็จในการมาเรยีนเพื่อกลับไปทําหนาที่แกประเทศชาติของตนเองตอไป” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   ๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองประชุม  ๔๐๕  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  ภาควิชาวิจัย
และจิตวิทยาการศึกษา  จัดการประชุม  “นําเสนอแนวคิดและประสบการณที่ไดจากการนาํเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาต”ิ    สืบเนื่องจากการที่การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศกึษาไดกาํหนดหลกัการไววานิสิตจะตองมกีารนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย  ๑  เลม    ในการนี้  นิสิตระดับปริญญาดษุฎีบัณฑิต  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
รุนที่  ๓ – ๕  (ปการศกึษา   ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)  จํานวน   ๘  คน  ไดมโีอกาสไปนาํเสนอผลงานระดับนานาชาติ  ณ  ประเทศสิงคโปร    

เสนอผลงานทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ



 ๗

ออสเตรเลยี  และประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อชวงเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๔๘  – มกราคม  ๒๕๔๙   ภาควิชา ฯ  จึงไดจัดใหมกีาร
ประชุมดังกลาว   โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหนสิิตปริญญาเอกทั้ง  ๘  คน  ไดนําเสนอผลงานและประสบการณการไปนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ เวทีการประชุมระดับนานาชาติ  เพื่อเปนแรงจูงใจและกระตุนใหนิสิตอื่น ๆ  นําไปเปนบทเรียนสําหรับตนเองตอไป 

 
              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙  สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนยสนับสนุนงานดานการศกึษาตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และศูนยพฒันาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร จุฬาฯ รวมกับเครือขายโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จัดโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนจัดสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดอบรมครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ
ตามพระราชดําริฯ ในจังหวัดยะลา  ปตตานี และนราธิวาส  ๑๔  แหง จํานวน  ๘๔  คน  โดยมคีณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.
พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานเปดการอบรม พรอมบรรยายพิเศษในเรื่องของการพัฒนาการศกึษาของประเทศไทย   ระยะ
ยาวจากเมื่อ  ๓๐ -  ๔๐  ปที่แลวจนถึงปจจุบัน  หากมองอยางเปนธรรมจะพบวา  การศึกษาไทยมคีวามเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น
หลายอยาง  ถาแมจะมีหลายเรื่องไมดีอยางทีต่ั้งใจใหเปน   นอกจากนี้ไดยกตัวอยางงานวจิัยเกีย่วกับปจจัยไปสูความสาํเร็จของ
คุณภาพการเรียนการสอนวา แทจริงแลวเปนปจจัยภายในมากกวาปจจยัภายนอก  นั่นคือผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญและ
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากกวาผูปฏิบัติซึ่งเปนครูและนักเรียน  เนื่องจากผูปฏิบัติจะโอนออนผอนตามวิธีการจัดการของผูบริหาร   
อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ครูก็คือผูบริหารจัดการโรงเรยีนดวย   ครูจะตองบริหารจัดการการเรียนการสอน
และการเรียนรูของผูเรียน    การหาประสบการณเพิ่มเตมิเปนสิ่งจําเปนสําหรับครูและผูบริหารยุคใหม   ครูและผูบริหารอาจ
แลกเปลี่ยนความรูกันเอง  แตการเรยีนรูที่ไดรับเพิ่มเตมิตองไมจบอยูที่เราไดดวยการเรียนรู  แตอยูที่การตอยอดคือการนําไป
สรางสรรคประโยชนสูชุมชนและสังคมโดยรวม   หลังจากนั้นคณบดไีดบรรยายเปนแนวทางการจัดการศึกษาแผนใหม  รวมท้ัง
แนวทางการพัฒนาครูและผูบริหารยุคใหมวา การศึกษาแผนใหมตองสรางสรรคสงัคมฐานความรู การพัฒนาที่ยั่งยืนและการศกึษา
ที่มีคุณภาพและมีผลิตภาพ ดังนัน้ ครูและผูบริหารยุคใหมตองมสีมรรถนะในการจัดการศึกษาแผนใหมดังกลาว 
 การจัดอบรมดังกลาว จัดระหวางวันที่  ๒๖ - ๓๑ มีนาคม   ๒๕๔๙   ที่คณะครุศาสตร   จุฬา ฯ 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในโครงการตามพระราชดําร ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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 เมื่อวันที่   ๖  –  ๘  เมษายน   ๒๕๔๙  ณ หาดมกุแกวรีสอรท  จังหวัดตราด   หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย    
คณะครุศาสตร  จัดโครงการพัฒนางานบริการสูความเปนเลิศ   ครั้งที่  ๓   เรื่อง  “การบริหารแบบมีสวนรวม :  พัฒนา 
พลังทีมงานดวยกิจกรรม”   ใหแกเจาหนาที่สายสนับสนุน  โดยมีคณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร. พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ)   เปน
ประธานในพิธีเปด  พรอมใหขอคิดในเรื่องของการทํางานวา   ในโลกยคุใหมที่เปนโลกฐานความรู   ซ่ึงใครมีความรูจะไดเปรียบ   
สามารถทํางานไดดีกวา   การทํางานในโลกยคุใหมตองพัฒนากําลังสมอง   ซ่ึงประกอบดวย  ๓  สวน   คือ หนึง่  พลังความคิด    
คือ   ตองคิดปรบัปรุงอยูตลอดเวลา สอง  พลังเรียนรู  คือ  การทํางานตองมกีารเรียนรู  การเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมี
ความสุขมากกวาสถานการณบีบบังคับ   ใชพลังความคิดในการสรางสรรคสิ่งใหม  นั้นคือ  นวัตกรรม    และ  สาม พลังใจ   
ซ่ึงสําคัญควบคูไปกับสุขภาพรางกาย  นอกจากนีย้ังฝากใหเจาหนาที่ทุกคนแขงกับตัวเองในการทํางานใหดี  ไมตองใหผูบริหาร 
สั่งทุกเรื่องจัดระบบการทํางานของตนเอง 

 

  

สัมมนาบุคลากร 
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    “ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 
 

 คณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั     รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคดัเลือกเปนลูกจางเหมาจายดังนี ้
 ๑.  ตําแหนงอาจารยประถมศึกษา   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม  จํานวน   
๓   อัตรา    วุฒิปริญญาตรีทางการศกึษา  สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  หรือสาขาวิชามัธยมศกึษา  และมีประสบการณดานการสอน
เด็กพิเศษ    หรือวุฒิปริญญาโททางการศกึษา    สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  และตองจบ 
ปริญญาตรีทางการศกึษา  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ   หรือจบปริญญาโททางการศกึษา    
สาขาวิชามัธยมศึกษา  และมีประสบการณดานการสอนเด็กพิเศษ   
 สมคัรไดตั้งแตบัดนี้ – ๒๑  เมษายน   ๒๕๔๙ 
 ๒.  ตําแหนงอาจารย    ประจําโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  ฝายประถม  จํานวน   ๙   อัตรา     
วุฒิปริญญาตรีทางการศกึษา  หรือวุฒิปริญญาโททางการศกึษา    มีความสามารถในการสอนวิชาตางๆ  อยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้  คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   ภาษาไทย    พลศึกษา  และดนตรี 
 สมคัรไดตั้งแตบัดนี้ – ๒๘  เมษายน   ๒๕๔๙ 
 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมคัรไดที่   ฝายบุคคล   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ฝายประถม       
โทร.  ๐ - ๒๒๑๘  - ๒๗๔๒    ในวันและเวลาราชการ     
 
 
 
 
 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

     ประชาคมครศุาสตร    จดหมายขาวรายปกษภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   กําหนดออกวันจันทรที ่  ๒  และ  ๔  ของเดือน 
     วัตถุประสงค        :    ๑.  เพือ่นําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจยั  การบริการวชิาการ  และกิจกรรมสําคัญของ 
           นักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที ่ และคณาจารย  คณะครศุาสตร 
                             ๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                            ๓.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฒันาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗   โทรสาร   ๐ – ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘ 
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