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   อาจารยไดรับรางวลัผลงานวิจยั   ระดับชมเชย 
 
 
 ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดง ความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย    

ดร. สุมาลี  ชิโนกุล   ในโอกาสที่ไดรับรางวัล ผลงานวิจัย    ระดับชมเชย   ประจําป   
2548  เรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการเรยีนรูการสอน 
โดยการพิจารณาไตรตรองศาสตรการ สอนเพื่อพัฒนาโมเดลการเรยีนรูการสอน
ภาษาอังกฤษ :   พหุกรณีศึกษาครู เช่ียวชาญและครูไมเช่ียวชาญ”    
(A   Comparative  Study  of  the   Learning   Process  to   Teach   through   
Reflective   teaching  to  Development   Model   of   Learning  to   teach   English  :  A  multi -  case   Study   
of   Expert  and  Non – expert   teacher)   จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   โดยไดรับประกาศนียบัตรเชิด 
ชูเกียรติคุณและเงินรางวัล  50,000   บาท                  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศของครูเชี่ยวชาญและครูไมเชี่ยวชาญในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนการสอนการดําเนินการ
ระหวางการสอน และการดําเนินการหลังการสอน เมื่อไดรับการสอนโดยการพิจารณาไตรตรองศาสตรการสอน  โดยนําผลไป
ใชพัฒนาโมเดลการเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การวิจัยครั้งนี้จัดทําผานกระบวนการสอนดวยการวิจัย
เปนฐานในรายวิชา  2010521  Methodology of English Language  Teaching  ผูวิจัยใชกรอบมโนทัศนของการวิจัยปฎิบัติ
การและการวิจัยแบบมีสวนรวม  เพื่อสามารถเก็บขอมูลการวิจัยไดลึกและกวางขึ้น โดยแบงการวิจัยเปน  3 ระยะ ระยะที่ 1 
เปนการสังเคราะหเอกสารเพื่อพัฒนาโมเดลการเรียนรูการสอนและการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการวิเคราะหองคประกอบตัวแปร
เพื่อพัฒนาเกณฑบงชี้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 2 เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบ
กระบวนการเรียนรูการสอนระหวางกลุมครูเชี่ยวชาญ 4 คน และครูไมเชี่ยวชาญ 4 คน ซึ่งผูใหขอมูลหลักทั้งหมด 
นี้คัดจากเกณฑการประเมินความเชี่ยวชาญที่ไดจากการวิจัยระยะที่ 1 ระยะที่ 3 เปนการปรับปรุงโมเดลการเรียนรูการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศโดยใชหลักการพิจารณาไตรตรองศาสตรการสอน หลังจากทดลองใชแลว  การวิจัยครั้งนี้ 
จึงเปนตัวอยางของงานวิจัยที่ใชการผสมผสานกันของรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภายใตบริบทของ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีทั้งส้ิน 11 ชุด ประกอบดวยแบบวัดความเชี่ยวชาญการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 1 ชุด แบบวัดระดับความสามารถในการพิจารณาไตรตรองศาสตรการสอน 2 ชุด 
 และเครื่องมือในการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูการสอน 8 ชุด 
                        จากการวิจัย     ผูวิจัยไดพัฒนาโมเดลการเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   โดยใชหลักการ
พิจารณาไตรตรองศาสตรการสอนในบริบทชั้นเรียนไทย   ซึ่งผูวิจัยไดนํามาใชเปนรูปแบบการสอนในรายวิชา ไดเกณฑบงชี้
ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในบริบทชั้นเรียนไทย  เกณฑที่สรางขึ้นแบงไดเปน  3 เกณฑ 
คือ เกณฑที่หนึ่งความรูและความเขาใจเชิงวิชาชีพ ครอบคลุมองคประกอบหลักเพียงองคประกอบเดียว ซึ่งผูวิจัยตั้งชื่อวา 
“ความรูดานเนื้อหาภาษาอังกฤษและหลักการสอน” ซึ่งประกอบดวยประเด็นตัวบงชี้  6 ประการ  ในเกณฑที่สองทักษะและ
ความสามารถเชิงวิชาชีพ ครอบคลุมองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ซึ่งผูวิจัยเรียกวา  “ทักษะการสอนในชั้นเรียน “ความ
สนใจและเอาใจใสผูเรียน” และ “ทักษะการประสานสัมพันธ “  ประกอบดวยตัวบงชี้ 8,4 และ 5 ประเด็นตามลําดับ  เกณฑที่
สาม เกี่ยวของกับการผูกพันและยอมรับคุณคาในเชิงวิชาชีพ ครอบคลุมองคประกอบเดียว ซึ่งผูวิจัยตั้งชื่อวา “การมุงความเปน
เลิศ” และประกอบดวยตัวบงชี้ในองคประกอบนี้รวม  4 ประเด็น 
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                       ขอคนพบจากขอมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมไดมีประเด็นบงชี้วา ครูเชี่ยวชาญและครูไมเชี่ยวชาญมีความ
คลายกันและความแตกตางกันในหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาในดาน
ประสบการณในอดีตในฐานะผูเรียนภาษา ผูใหมีขอมูลหลักทั้ง 2 กลุมมีลักษณะคอนขางคลายกันในเรื่องแรงจูงใจในการเรียน   
และการมีประสบการณการใชภาษาที่หลากหลาย อยางไรก็ตามครูเชี่ยวชาญมีความโดดเดนกวาในดานการนําตนเองในการ
เรียน ในประเด็นของอุปลักษณ(metaphor) ที่ทั้ง 2 กลุมใชในการเปรียบเทียบตนเองในฐานะผูเรียนภาษาก็มีความแตกตางกัน 
ในสวนของประสบการณการเรียนในรายวิชานี้ ทั้งกลุมครูเชี่ยวชาญและครูไมเชี่ยวชาญ มีความเห็นตรงกันวา  การเชื่อมโยง
ทฤษฎีสูการปฎิบัติมีความสําคัญ แตทั้ง กลุมมีความแตกตางกันในแงความคิดเห็น เรื่องวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการพิจารณาไตรตรองศาสตรการสอน ระดับการเรียนรู ทัศนคติของแตละกลุมที่เกี่ยวของกับคานิยมและ
จริยธรรมการสอน  และอุปลักษณที่ใชในการเปรียบเทียบ   ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาวิธีวิทยาการสอน 

รวมถึงอุปลักษณที่แตละกลุมใชในการเปรียบเทียบตนเองในฐานะผูเรียนในรายวิชานี้ นอกจากนี้จากการวิเคราะห 
ประสบการณการสอนเพื่อนรวมชั้น และการสอนนิสิตในชั้นเรียนจริงพบวา ครูเชี่ยวชาญและครูไมเชี่ยวชาญไมแตกตางกันมาก
นักในการวางแผนการสอน  แตกลุมครูเชี่ยวชาญจะเดนกวาในเรื่องการจัดการชั้น   เรียน ความชัดเจนในการอธิบาย 
ประสิทธิภาพในการใชคําถาม และความยืดหยุนในการสอน กลุมครูเชี่ยวชาญยังมีความแตกตางกับกลุมครูไมเชี่ยวชาญใน
เรื่องพฤติกรรมหลังการสอน กลาวคือ กลุมครูเชี่ยวชาญมักจะทําการทดลองเพื่อคนหาหรือยืนยันส่ิงที่ตนสนใจในการสอน  
อยางไรก็ตามครูไมเชี่ยวชาญจะไมทําเชนนี้ แตมีแนวโนมที่จะปกปองการสอนของตนเอง     เพื่อใหอาจารยนิเทศยอมรับ  ขอ
คนพบเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูการสอนในงานวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในเรื่อง
การเรียนรูที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงของความรูที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนอันเกิดจากการสรางความรูดวยตนเอง 
 

 นิสิตไดรับรางวัลดีเดนจากการประกวดภาพถาย 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
ประชาคมครุศาสตรขอแสดงความยินดีกับนายปองพล  นาคสินธุ   นิสิตช้ันปที่   4  สาขาวิชาศิลปศึกษา   

ภาควิชาศิลปะ   ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา   ในโอกาสที่ไดรับรางวัลดีเดน  ในการประกวดภาพถาย  หัวขอ  
“บานเมืองของเรา”   ที่ภาควิชาวิทยาศาสตรทางภาพถายและเทคโนโลยีทางการพิมพ  คณะวิทยาศาสตร  จุฬา ฯ   
รวมกับมูลนิธิฌอง  เอมีล  การโรซ ฯ   รวมกันจัดขึ้นเปนประจําทุกป 
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   ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะครุศาสตร 
 ในปงบประมาณ   2548   มีโครงการวิจัยที่คณาจารยขอเสนอขอทุนในกองทุนคณะครุศาสตรเงินทุนเพื่อการวิจัย  
ดังนี้   

1.  โครงการวิจัยเรื่อง  “กลยุทธทางเลือกเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพ
ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสูโรงเรียนฐานความรู  :  การวิจัยประเมินความตองการจําเปนแบบสมบูรณ   
โดยรองศาสตราจารย  ดร. สุวิมล   วองวาณิช   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา    ทุนโครงการ  50,000  บาท     
 2.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การประเมินประสิทธิผลหลักสูตร  Fun   Find   Focus   ดานตัดสินใจและโอกาส 
ในการเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   โดย ผูชวยศาสตราจารย  ประณาท   เทียน
ศรี    ทุนโครงการ    15,000   บาท 
 3.  โครงการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรม และการปรับตัวกับเพื่อนระหวางนักเรียน
กลุมที่มีและไมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทชั้นเรียน   โดย  ผูชวยศาสตราจารย  กัญญา   คงคานนท   ทุนโครงการ  15,000  บาท 
 4.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาบุคลิกภาพประชาธิปไตยและ
ทักษะกระบวนการกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  1  ระหวางกลุมที่ใชวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลนแบบการใชการวิจัยเปน
ฐานและแบบปกติ   โดย  ผูชวยศาสตราจารย  สมนึก  ปฏิปทานนท     ทุนโครงการ    25,000  บาท   

5.  โครงการวิจัยเรื่อง  “การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ   การควบคุมและความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  และ  6  โรงเรียนสาธิตจุฬา  ฯ  ฝายประถม     โดยผูชวยศาสตราจารย  สุมาลี  ตัง
คณานุรักษ   ผูชวยศาสตราจารย  อรทัย   วิมลโนธ  และอาจารยเกรียงไกร  นะจร   ทุนโครงการ   25,000  บาท 

6.   โครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรของคณาจารย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    ฝายมัธยม    เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน”     โดยอาจารย   อมรินทร   อําพลพงษ   ทุนโครงการ  
23,800  บาท     
 7.  โครงการวิจัยเรื่อง  “ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรโดยใชวิธีการฝกแบบใหประสบการณ
และการฝกปฏิบัติผานการสรางเครือขาย   :   การเปรียบเทียบระหวางกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน”     โดย   อาจารย   ขนิษฐา   คําทอน   ทุนโครงการ    25,000   บาท 
 

    โครงการวิจยัที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงนิทุนภายนอก 
 ในป  2549  มีคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก   ดังนี้ 
 1.  โครงการวิจัยเรื่อง   “การศึกษาภาวการณมีงานทําหรือมีรายไดต่ําของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 
เพื่อการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว   กรณีศึกษา  :   ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  รุนป  พ.ศ.  2545   
โดย  รองศาสตราจารย  ดร. จรูญศรี  มาดิลกโกวิท   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชื่นชนก  โควินท    อาจารย ดร.อุบลวรรณ    
หงสวิทยากร  จํานวนเงิน   850,000  บาท  (ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  กระทรวงการคลัง) 
 2.  โครงการวิจัยเรื่อง   “โครงการติดตามผูประเมินคุณภาพภายนอก”   โดย   รองศาสตราจารย  ดร. สุชาดา    
บวรกิตติวงศ   รองศาสตราจารย  ดร. สุวิมล  วองวานิช   และรองศาสตราจารย  ดร. นอมศรี  เคท   จํานวนเงิน  299,870   
บาท   (ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องคการมหาชน)  (สมศ.)) 
 3.  โครงการวิจัยเรื่อง  “โครงการเรงสรางคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย”  โดย รองศาสตราจารย  ดร. สุวิมล  
วองวาณิช    ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อวยพร  เรืองตระกูล  และผูชวยศาสตราจารย   เพียงใจ   ศุขโรจน  จํานวนเงิน  
5,300,000  บาท   (ไดรับการสนับสนุนจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  (ศูนยคุณธรรม)) 
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 4.  โครงการวิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาผูนําการเปลี่ยนแปลงกับยุทธศาสตรการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม
และคานิยม”    โดย   รองศาสตราจารย  ดร. พรชุลี   อาชวอํารุง   รองศาสตราจารย  ดร.อรพรรณ    
ลือบุญธวัชชัย   รองศาสตราจารย  นงลักษณ  ประเสริฐ   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  ประจวบ   สุขสมบูรณ    
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุนทรี    ดวงทิพย   ผูชวยศาสตราจารย   ปานจิต   โรจนวณิชากร   ดร. ฟามุย   เรืองเลิศบุญ    
ดร. อะหมัด   ยี่สุนทรง   ดร.บุญสง   หาญพานิช  และดร. มลินี   อยูโพธิ์   จํานวนเงิน  2,770,000  บาท   (ไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงาน  ก.พ.ร.) 
 5.  โครงการวิจัยเรื่อง  “ศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”  โดย  รองศาสตราจารย   
ดร. พรชุลี  อาชวอํารุง  ผูชวยศาสตราจารย  ปานจิต   โรจนวณิชากร    ดร. สุวิมล   ธนะผลเลิศ    ดร. ดาวรุง   ชะระอ่ํา    
ดร.บุญสง   หาญพานิช  และดร. ฟามุย   เรืองเลิศบุญ   จํานวนเงิน   1,500,000  บาท   (ไดรับการสนับสนุนจากกรมศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม) 
 

 นาฏกรรมสดุดี  124  ป   สมเด็จพระมหาธรีราชเจา 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   25   พฤศจิกายน   2548   เวลา   10.30  น.   คณะผูบริหารของสมาคมครุศาสตรสัมพันธ    และผูบริหาร
คณะครุศาสตรไดนําพานพุมและพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียสองรัชกาล และในชวงบาย สมาคมครุศาสตร
สัมพันธรวมกับคณะครุศาสตร   จุฬา ฯ   และกรมศิลปากร  จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ  “นาฏกรรมสดุดี  124  ป  
สมเด็จพระมหาธีรราชเจา”  ณ  หองประชุม   101  อาคาร    3   เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพครบ   124  ป  ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เพื่อเปนการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานที่มีตอปวงชน
ชาวไทยในเรื่องการศึกษา  วรรณคดี  และนาฏกรรม  การแสดงประกอบดวย  การเสวนาวิชาการดานคุณคาของภาษาไทยใน
วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรรมไทย  รวมทั้งสาธิตส่ิงควรรูกอนชมการแสดงเบิกโรง  ชุดนรสิงหาวตาร  บทพระราชนิพนธ
ในลนเกลา ฯ  รัชกาลที่   6 
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 ผูบริหารคณะอักษรศาสตรดูเคล็ดลับการประหยัดพลังงานของคณะครุศาสตร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่   25  พฤศจิกายน   2548   เวลา  09.30  น.  ณ  หองประชุมคณบดี  รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและ
การบริหาร  (อาจารยวิวัฒนชัย    สุขทัพภ)   ผูชวยคณบดีดานการบริหารทั่วไป  (รองศาสตราจารย  ดร.ปุณณรัตน   พิชญ
ไพบูลย)  และเลขานุการคณะ  (นางรัตติกร  เอกษมานนท)   ใหการตอนรับผูบริหารคณะอักษรศาสตร  ในโอกาสมาศึกษา 
ดูงานการประหยัดไฟฟา   สืบเนื่องจากคณะครุศาสตรสามารถลดการใชไฟฟาไดถึง  15.43%  ตามขอมูลที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแจงการใชไฟฟาของทุกหนวยงาน  โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะครุศาสตรไดเสนอเรื่องการจัดทําประกาศเรื่อง   
มาตรการประหยัดพลังงาน   พ.ศ.  2548   การรณรงคขอความรวมมือคณาจารย   เจาหนาที่   นิสิต  ในการประหยัดพลังงาน   
ใหแกผูบริหารคณะอักษรศาสตรดวย 

ทั้งนี้  ผลงานการประหยัดพลังงานจะเปนตัวชี้วัดผลงานของทุกหนวยงานโดยมีผลกับการพิจารณาเงินรางวัล   
(โบนัส)   เริ่มตั้งแตปงบประมาณ   2549 
 

   มหาวทิยาลัยราชภฎัอุดรธานีดูงานดานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่   7   พฤศจิกายน    2548   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  หองประชุมคณบดี  หัวหนาภาควิชาหลักสูตร   

การสอน  และเทคโนโลยีการศึกษา  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิมพันธ    เดชะคุปต)  และคณาจารยภาควิชาใหการตอนรับ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษแกผูพูดภาษาอื่น   
ในโอกาสมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดานการสอนภาษาอังกฤษ 
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 คณบดีรับมอบโคมไฟสปอรตไลท 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่   25   พฤศจิกายน   2548   เวลา  08.30  น.  คณบดี  (รองศาสตราจารย  ดร .พฤทธิ์   ศิริบรรณพิทักษ)  
รองคณบดีดานแผน  งบประมาณและการบริหาร  (อาจารยวิวัฒนชัย    สุขทัพภ)   รองศาสตราจารย  ดร. สุกรี  รอดโพธิ์ทอง    
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุชาติ  ตันธนะเดชา   รวมรับมอบโคมไฟสปอรตไลท เสาสูง   12  เมตร   จากคุณชนะชัย  ลีนะบรรจง       
จํานวน   2  ตน   ราคา  100,540  บาท   ซึ่งไดใหบริการที่ลานจอดรถคณะครุศาสตร 
 

 ตอนรับคณะครูและนักเรยีน  วิทยาลยักําปงเฌอเตียล 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน   2548  เวลา  08.00   น.   ณ  หองประชุม   405   อาคาร   3   คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนพระราชทานในราชอาณาจักรกัมพูชาใหการตอนรับคณะครูและนักเรียน   วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล   ในโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยกับวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล  ราชอาณาจักรกัมพูชา   
เพื่อประชุมสรุปและประเมินผลการศึกษาดูงาน 
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    “ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 ขยายเวลารบัสมัครงาน 

 
คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ     ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางเหมาจาย    ตําแหนงเจาหนาที่ 

สํานักงาน  (ธุรการ)   จํานวน  1  อัตรา   วุฒิอนุปริญญา  หรือประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชา  
ยกเวนทางการเกษตร   ศิลปะ  ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรที่มิใชสาขาวิชาคอมพิวเตอร    และมี
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  โทร.  
02 – 218 -2432    ตั้งแตบัดนี้ – 28  ธันวาคม  2548  ในวันเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ขอเชิญบุคลากรคณะครศุาสตรทุกทานเขารวมแขงขันกฬีา 3  ประสาน 

ในวันจนัทรที่   26   ธันวาคม   2548   เวลา  15.00  น. 
ณ  สนามกฬีาสาธิตจฬุา ฯ ฝายมธัยม 

หลังจากนัน้รวมกันฉลองสงทายปเกาตอนรับปใหม 
 
 

อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

 

     ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค        :    1.  เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของ 
       นักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที ่ และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                                2. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                                3. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :      หนวยประชาสัมพันธ    โทร.  02 - 218 -2417   โทรสาร  02 – 215 - 3558  

ขอเชิญรวม 
งานวนัครูและงานคืนสูเหยา    

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันเสารที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ณ  คณะครศุาสตร   
 
 

(รายละเอยีดจะแจงใหทราบตอไป) 


