
 
 
 
 
  
 

                                             ฉบับสงทายปเกา  -  ตอนรับปใหม 
    
 
 
อวยพรคณะผูบริหาร 
 ผูบริหารและคณาจารยคณะครุศาสตร  นําของขวัญอวยพรปใหมแกผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
อดีตคณบดี  
 

            
 

               
 
 

ฉบับที่  ๑    ประจําสัปดาหที่  ๑     วันจันทรที่   ๗ มกราคม ๒๕๕๑    

 
 
 



 ๒

            
 
                                                               

  
      
 
 
 
งานปใหม  

 ชมรมอาจารย รวมกับคณะครุศาสตร จัดงานปใหมสําหรับคณาจารยคณะครุศาสตร  ในวัน
อังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐    ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น.    ณ หองสัมมนา   คณะครุศาสตร    
 

      
        
 



 ๓

 

 

  คณะครุศาสตร จัดงานปใหมใหแกเจาหนาที่คณะครุศาสตร  ในวันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๕๐    ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น.     ณ ลานไทร  คณะครศุาสตร                   

              
                                                                                      
                                                                              

  
  

  กําหนดการ    
       “กิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันครู  ป พ.ศ.๒๕๕๑” 

 
นิทรรศการคณาจารยอาวุโสและเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
 
วันที่ ๑ – ๓๑   มกราคม  ๒๕๕๑ ณ โถงอาคารประชุมสุข อาชวอาํรุง คณะครุศาสตร  
 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม  

         และโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   
 
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู 
 
ธันวาคม  ๒๕๕๐        จัดทําประกาศคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    เรื่อง  การใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดน 

ดานความเปนครู 
คณาจารยเสนอชื่อคณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําภาควิชา 
                ซ่ึงสมควรไดรับการยกยอง จํานวน ๓ รายชื่อ 

            โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เสนอช่ือ 
คณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  
ฝายประถม ที่สมควรไดรับการยกยอง จํานวน  ๑ รายช่ือ 
 



 ๔

 

 

            โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม เสนอชื่อ 
คณาจารยที่ปฏิบัติงานประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  
ฝายมัธยม ที่สมควรไดรับการยกยอง จํานวน ๑ รายช่ือ 

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑    ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

       
     รางวัลนิสิตดีเดน  
 
ธันวาคม  ๒๕๕๐        จัดทําประกาศคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     เรื่อง การคัดเลือกนิสิตดีเดน เน่ืองในโอกาสวันครู 

       ป ๒๕๕๑ 
๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑    ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 
ประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญเกี่ยวกับครู  หัวขอ “เชิดชูครู” 
         วันที่ ๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 

การประกวดคําขวัญ  แบงเปน ๒ ระดับ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.  คําขวัญภาษาไทย  
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๑-๓ 
๒.  คําขวัญภาษาอังกฤษ 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชวงช้ันที่ ๒-๔ 

      ๓.  คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงชั้นที่ ๔ 
๔.  คําขวัญภาษาเยอรมัน 
           สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ชวงชั้นท่ี ๔ 
๕.  คําขวัญภาษาจีน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงช้ันที่ ๔ 
 



 ๕

 

๖.  คําขวัญภาษาญี่ปุน 
          สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวงช้ันที่ ๔ 

 ระดับอุดมศึกษา 
๑.   คําขวัญภาษาอังกฤษ  
           สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 
๒.   คําขวัญภาษาฝรั่งเศส 
    สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร      
๓.   คําขวัญภาษาเยอรมัน 
              สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร 

  
การประกวดแตงคําประพันธ  แบงเปน ๒ ระดับ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       กลอนสุภาพ (ความยาว ๒ บท) 
       สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชวงช้ันที่ ๔ 

ระดับอุดมศึกษา 
        กลอนสุภาพ (ความยาวอยางนอย ๘ บท) 
         สําหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะครุศาสตร 
 

๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑    ผูไดรับรางวัลจะเขารับรางวัลในงานวันครู ของคณะครุศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 
 

 
ฉายภาพยนตรเก่ียวกับครู           วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑     

ภาพยนตรจีน  เรื่องดอกไมแดงแดเด็กดี 
        ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชมุสุข  อาชวอาํรุง 

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.   
 
 
 
 

 



 ๖

 
 กิจกรรมวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๑ 
 
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐  น. ถวายภตัตาหารเชาและเครื่องไทยธรรมแดพระภิกษุสงฆ   

จํานวน  ๒๙ รูป  เพ่ืออุทิศสวนกุศลแกคณาจารยผูลวงลับ   
ณ  หองสัมมนา  ๑ 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเชา  ณ   หอง ๑๐๖  อาคาร ๒ 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. คณาจารย   นิสิต  และผูมีเกียรติ  พรอมกันที่หองประชุม  ๑๐๑   

          อาคารประชุมสุข   อาชวอํารุง 
                         คณาจารยอาวโุส  ประจําป  ๒๕๕๑  ลงทะเบียน 

                                     คณบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
คณบดีกลาวรายงานและกลาวไวอาลัยคณาจารยผูลวงลับ  
ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
ผูแทนคณาจารย  นําอานคําฉันทบูชาบูรพาจารย   
ประธานชมรมพฤทธาจารยคณะครุศาสตร  มอบพุมดอกไม 

คารวะปูชนียาจารย 
ประกาศเกียรติคุณคณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๑ 
คณาจารยอาวโุสรับของที่ระลึกจากประธาน 
ผูแทนคณาจารยอาวุโสมอบพุมดอกไมคารวะประธานในพิธี 
นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  มอบของที่ระลึกแดคณาจารย 
 อาวุโส 
ผูแทนคณาจารยมอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 
ผูแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา   ผูแทนนิสิตปริญญาบัณฑิต   

และผูแทนนักเรียน  มอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวโุส 
    มอบโลประกาศเกียรติคุณ 
     - คณาจารยดีเดนประจําป ๒๕๕๑ 
     - นิสิตดีเดน ประจาํป ๒๕๕๑ 
     โดย คณบดี 
     มอบรางวัลการประกวดบทประพันธเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู 
     โดย คณบดี 

มอบทุนนิสิตโครงการทุนการศึกษา สาขาวชิาขาดแคลน 
เทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐ 
โดย ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ  

ณ อยุธยา 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   บรรยายพิเศษเรื่อง    
     “ครูไทยยุคไซเบอร”    

โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  พรหมวงศ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.   ประชุมใหญสามัญประจาํป  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ   
     และรับประทานอาหารกลางวัน  หอง  ๑๐๖  อาคาร  ๒   
     โดยการสนับสนุนของสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 



 ๗

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 

  อนาคตการศึกษาไทย :นโยบายสูการปฏิบัติของพรรคการเมือง 
                เมื่อวันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ หอง ๑๐๑  อาคารประชุมสุข   

อาชวอาํรุง  คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  เปนประธานเปดการเสวนาประชาคม
เรื่อง“อนาคตการศึกษาไทย :นโยบายสูการปฏิบัตขิองพรรคการเมือง”   จัดโดย ศูนยวิจัยและพัฒนา
นโยบายและกฎหมายการศึกษา  คณะครุศาสตร   รวมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหง
ประเทศไทย    และกลุมศึกษาวิทัศน  โดยเชิญผูแทนพรรคการเมืองตาง ๆ  อาทิ  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน  
จากพรรคชาตไิทย      ดร.กนก  วงศตระหงาน  จากพรรคประชาธิปตย      นายนพดล  ปทมะ  จากพรรค
พลังประชาชน       ดร.รัตนาภรณ  ธรรมโกศล   พรรคมัชฌิมาธิปไตย   และดร.สรุัฐ  ศิลปอนันต  มารวม
เสวนา พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเขารวมเสวนาไดซักถามและใหขอเสนอแนะแกพรรคการเมืองทุกพรรค  
ดําเนินการเสวนาโดย   ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์   
 

             
                                   

         การจัดเสวนาดังกลาว  สืบเนื่องจากตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐  พรรคการเมืองที่ลง
สมัครรับเลือกต้ังตางรณรงคโดยการประกาศนโยบายการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยนโยบายดานการเตรียม
ความพรอมของเด็กไทย  การจัดระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการแกไขปญหาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อันเปนประเด็นสําคัญในการกําหนดอนาคตการศึกษาไทย   
 

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครศุาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดต้ังเงินทุนเพ่ือการวิจัยในกองทุนคณะ 
ครุศาสตร น้ัน   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ือการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (คร้ังที่ ๒)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
เงินทุนเพ่ือการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ  จํานวน ๑  โครงการ คือ  โครงการวิจัยเรื่อง “การ



 ๘

       กิจกรรมดานบริหาร    

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝกประสบการณการเรียนรูบนพื้นฐานของงาน สําหรับผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษหลังการศึกษาภาคบังคับ”  มี ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ตรีทิเพนทร    เปนผูวิจัย  จํานวน
เงินทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
   

                 
        

   เปล่ียนแปลงศูนย ฯ 
 คณะครุศาสตร  เปล่ียนแปลงศนูยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อสันติและ 

ความยุติธรรม  เปน ศูนยวจิัยและพัฒนาการเรียนรูทางอารมณและสังคม  มี Dr. Daniel  Thomas 
Murphy เปนผูอํานวยการศูนย (ตัง้แตวันที ่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๐  โดยมีวาระถึงวันที่ ๑๖ ธนัวาคม 
๒๕๕๑)     มพัีนธกิจ ดงันี ้

๑. วิจัยและพฒันาองคความรูดานการเรียนรูทางอารมณและสังคม 
๒. พัฒนาและเผยแพรรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางอารมณและสงัคม 
๓. พัฒนาและเผยแพรรูปแบบการแกปญหาทางอารมณและสังคม 
๔. ใหบริการวิชาการดานการเรยีนรูทางอารมณและสังคม 
๕. ภารกิจอื่นที่คณะครศุาสตรมอบหมาย 

 
   ประกาศ/คําส่ัง  

 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําส่ังในชวงสัปดาหท่ีผานมา ดังน้ี 
๑. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายคลังสมองดานการศึกษา  

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
       ๒.    คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดปาฐกถาศาสตราจารยทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ 
อยุธยา 
            ๓.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิจัยและพัฒนาการเรียนรูทางอารมณและสังคม    
            (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

คนดีคนเกง 

 
 
 
 
   

  อาจารยสาขาวชิาดนตรีศึกษาไดรับเชิญใหไปแสดงดนตรีที่ประเทศจีน 
 เมื่อวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาจารยมนทตัต  ฉัพพรรณรตัน ไดรับเชิญจากสํานักงานกงสุล
ไทย ประจํานครซีอาน มลฑลสานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหนําคณะวงดนตรนีกัเรียน นิสติและ
บุคลากรของคณะครศุาสตรไปแสดงดนตร ีเนื่องในวันชาติ และวันเฉลมิพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ซึ่งผูรวมแสดงประกอบไปดวย  

                         
 

๑.  อาจารยวิชฏาลัมพก  เหลาวานิช ศิษยเกาสาขาวิชาดนตรศีึกษาและอาจารยกลุมสาระวิชา
ศิลปะศึกษา โรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝายมัธยม  

๒.  นางสาวดวงพร  พงศผาสุก ศิษยเกาสาขาวิชาดนตรศีึกษาและศิลปนอิสระ  
๓.  นายจุมพฏ กอวัฒนา นิสิตชัน้ปที ่๔ สาขาวิชาดนตรศีึกษา  
๔.  นายกิตตพิศ พุทธิวนชิ นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม โดยมี 

อาจารยชูวิทย  ยุระยง ประธานสาขาวิชาดนตรศีึกษาเปนที่ปรึกษา   และรองศาสตราจารย วีระชาติ  
สวนไพรินทร ผูอํานวยการโรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝายมัธยมและรองคณบดคีณะครศุาตสตรใหความ
อนุเคราะหและสนับสนุน 
 ทั้งนี ้ การแสดงดงักลาวไดเสร็จสิ้นลงดวยดี ยังความประทบัใจแก เจาหนาที่ระดบัสูงและ
ขาราชการของรัฐบาล มณฑลสานซี นครซีอานและเมืองใกลเคียง ตลอดจนนักธุรกิจชั้นนําทั้งชาวจีนและ
ชาวตางประเทศ รวมทัง้สื่อมวลชนจํานวนมาก โดยเฉพาะการขับรองและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ
อันไพเราะไดทําใหผูเขารวมงานรับรูและตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพทางดานดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯอยางแทจริง สมดงัเจตนารมณของการจดังานในครัง้นีอ้ีกดวย 
     



 ๑๐

               นานาขาว 

  ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิรบิรรณพิทักษ  ในโอกาส
ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา  
นอกจากน้ี ยังมีอดีตคณาจารย และคณาจารยคณะครุศาสตร  ไดรับแตงตั้งอีกดังน้ี 

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณ สุมน  อมรวิวัฒน  ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๒. ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน  ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน 
การศึกษาการอุดมศึกษา 

๓. อาจารย ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ  ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมาตรฐาน 
และการประกนัคุณภาพ 

 
  ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยนิดีกับ นางสาววรญัญา   แดงสนิท  นิสิตคณะครุศาสตร   ไดรับ

รางวัลชมเชยพิเศษ  เขียนเรยีงความเรื่อง  “คุณธรรม  จริยธรรมและการคอรรัปช่ันเชิงนโยบาย?” 
โครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนคนดี  มีความรู  คูคุณธรรม  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    โดยไดรับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสด 
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท    จากสโมสรโรตารีเจริญนคร   
 

 
 
 

  เลือกตั้งนายกสโมสรอาจารยจุฬา ฯ 
 สโมสรอาจารย จุฬา ฯ  ประกาศรับสมัครสมาชิกสามัญที่เปนอาจารยประจําเขารับการเลือกตั้ง
เปนนายกสโมสรอาจารยจุฬา ฯ  ประจําป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓     และขอเชิญชวนสมาชิกสามัญสโมสร
อาจารย ฯ ลงคะแนนเลือกตั้ง    ตามกําหนดการดังน้ี 
***เปดรับสมคัร ผูเขารับการเลือกตั้งตําแหนงนายกสโมสรอาจารยจุฬา ฯ 
 วันจันทรท่ี ๗ มกราคม  ๒๕๕๑  -  วันศุกรท่ี ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑  
 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ สํานักงานสโมสรอาจารย จุฬา ฯ  ช้ันลางอาคารจุลจักรพงษ 
(รายละเอียดคุณสมบัติผูสมัครโปรดดูในประกาศการเลอืกตั้งนายกสโมสรอาจารยจุฬา ฯ ประจําป 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)   
*** ประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง  วันอังคารที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๑ 
*** ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๑ 
 
 



 ๑๑

 

*** วันลงคะแนนเสียง   วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  
ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

*** ประกาศผลการเลือกตั้ง   วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
*** คัดคานผลการลงคะแนน   ภายในวันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
 

       ชมรมอาจารยคณะครุศาสตร    
             ขอเชิญคณาจารย   เจาหนาที่   และผูสนใจทุกทาน 

                         ฟงการเสวนาเรื่อง  
                  “เม่ือจุฬา ฯ ออกนอกระบบ ออกดี หรือ ออกไมดี”   
                 ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หองชมรมอาจารย 

      เร่ิม พฤหัสบดีท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๐   เปนตนไป 
 
 
 

ขอขอบคุณผูสนับสนุนของรางวัลงานปใหมบุคลากร ป ๒๕๕๑ 
 

 คณะครุศาสตร  ขอขอบคุณผูสนับสนุนของรางวัลงานปใหมบุคลากร ป ๒๕๕๑  ดังน้ี 
๑.  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  สนับสนุนเงิน        ๖๐๐   บาท 

 ๒.  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  บวรกิติวงศ สนับสนุนเงิน    ๑,๐๐๐    บาท 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย พงษลดา  ธรรมพิทักษกุล สนับสนุนเงิน       ๔๐๐   บาท 
 ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรทรงกลด  คชเสนี  สนับสนุนเงิน        ๕๐๐   บาท 
 ๕.  คุณกฤช  อุนอนงค + รานน้ําพริก+รานปาเล็ก     สนับสนุนเงิน      ๑,๕๐๐  บาท 
 ๖.  รองศาสตราจารย ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน             สนับสนุนเงิน         ๕๐๐  บาท 
        ของรางวัล                   ๓   ชิ้น 
 ๗.  อาจารยชูวทิย   ยุระยง   สนับสนุนเงิน     ๕๐๐  บาท 
 ๘.  ผูชวยศาสตราจารยปนิดา  ศิริกุลวิเชฐ  สนับสนุนเงิน         ๕๐๐  บาท 
 ๙.  อาจารย ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน   สนับสนุนเงิน         ๕๐๐  บาท 
           ๑๐.  รองศาสตราจารย ดร.ปุณณรัตน พิชญไพบูลย     สนับสนุนเงิน      ๕,๐๐๐ บาท 
           ๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.สิริพันธุ  สุวรรณมรรคา     สนับสนุนเงิน          ๕๐๐ บาท 
          ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย วิทยา  ไลทอง  สนับสนุนเงิน       ๑,๐๐๐  บาท 



 ๑๒

          ๑๓.  หางหุนสวนจํากัดไทยเสรีเอ็นจิเนียร่ิง                  สนับสนุนเคร่ืองบดอาหาร 
          ๑๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา         สนับสนุนเงิน       ๑,๐๐๐  บาท 
          ๑๕.  รองศาสตราจารยสัญญา  วงศอราม  สนับสนุนเงิน          ๕๐๐  บาท 
          ๑๖.  คุณวาสินี  ตั้งเลิศสัมพันธ                                     สนับสนุนเงิน      ๑๐,๐๐๐ บาท 
          ๑๗.  หางหุนสวนจํากัดนฤเดช ซัพพลาย                     สนับสนุนเงิน            ๕๐๐ บาท 
          ๑๘.  คุณอนัฐชา   เทียนแปล               สนับสนุนเงิน         ๕,๐๐๐ บาท 
          ๑๙.  รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ สุทธจิตต  สนับสนุนเงิน            ๕๐๐ บาท 
          ๒๐. รองศาสตราจารย ดร.สําลี  ทองธิว  สนับสนุนเงิน            ๕๐๐ บาท 
         ๒๑.  รองศาสตราจารย ดร.อุดมลักษณ กุลพิจิตร          สนับสนุนเงิน             ๓๐๐ บาท 
         ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองสิน  วิเศษศิริ  สนับสนุนเงิน          ๑,๐๐๐ บาท 
         ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพันธ  เดชะคุปต          สนับสนุนเงิน          ๑,๐๐๐ บาท 
         ๒๔. รานคาซุม  ๗      สนับสนุนเคร่ืองปงขนมปง ๑ เครื่อง 
         ๒๕. รานคาซุม ๙     สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
         ๒๖. อาจารย อัจฉรา  ไชยูปถัมภ   สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
        ๒๗. ประธานชมรมบุคลากร    สนับสนุนของขวัญ ๒ ช้ิน 
        ๒๘. รองศาสตราจารย ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง                สนับสนุนทองหนัก ๑ สลึง 
       ๒๙.  รองศาสตราจารย ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ         สนับสนุนพระนางพญาเลี่ยมทอง ๑ องค 
       และของขวัญ ๕ ชิ้น 
       ๓๐.  หางหุนสวนจํากัด แสงทวีการไฟฟา  สนับสนุนพัดลม ๒ เคร่ือง 
       ๓๑.  บริษัทอาทรพานิช     สนับสนุนบัตรของขวัญ ๒ ใบ 
       (มูลคาใบละ ๕๐๐ บาท)   
       เหลา ๒  ขวด และปากกาPaker  ๑ ดาม 
       ๓๒. บริษทัสหธุรกิจ จํากัด    สนับสนุนเตารีด ๑ เคร่ือง 
       ๓๓. รองศาสตราจารยบัญชา  ชลาภิรมย  สนับสนุนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท 
       ๓๔. ผูจัดการหางหุนสวน จํากัด ภาณุธร   สนับสนุนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท 
       ๓๕. รองศาสตราจารย ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา สนับสนุนเงิน      ๕๐๐ บาท 
       ๓๖.  อาจารย ดร.พรทิพย  อันทิวโรทัย   สนับสนุนกระเปาผา ๑ ใบ 
       ๓๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญาพิมพ  อุสาโห  สนับสนุนเงิน    ๑,๐๐๐ บาท 
       ๓๘. บริษัทคอนทินิวอัสฟอรมแอนดคอมพิวเตอรจํากัด   สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๓๙.  พ.ต.อ.นิพนธ  เจริญผล    สนับสนุนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท   
       ๔๐.  บริษทัดี.ซี.เฟอรนิเจอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  สนับสนุนของขวัญ  ๑  ชิ้น 
       ๔๑.  รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา  เอ่ียมอรพรรณ         สนับสนุนกระติกนํ้ารอน ๑ เครื่อง 



 ๑๓

       ๔๒. บริษทัเกียรติดุชเพชร จํากัด   สนับสนุนกาตมนํ้า  ๑  ใบ 
       ๔๓.  ดร.สุวิมล  ธนะผลเลิศ    สนับสนุนเงิน ๕๐๐ บาท 
       ๔๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย พานิช  สนับสนุนเงิน ๕๐๐ บาท 
       ๔๕. รองศาสตราจารย ดร.ชนิตา  รักษพลเมือง  สนับสนุนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
       ๔๖.  อาจารยววิัฒนชัย  สุขทัพภ   สนับสนุนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
       ๔๗. อาจารย ดร.จุไรรัตน  สุดรุง   สนับสนุนเงิน    ๕๐๐ บาท 
       ๔๘.  ศูนยบริการวิชัยยุทธ    สนับสนุนหมอหุงขาว ๑ ใบ 
       ๔๙.  คุณวิเชียร – คุณดวงพร วิวัฒนขจรสุข  สนับสนุนของขวัญมลูคา ๔,๐๐๐ บาท 
       ๕๐.  ผูชวยศาสตราจารยกอบกุล  พฤกษะวัน  สนับสนุนเงินรางวัล  
       ๕๑.  รานแหนมเนือง     สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๕๒. Sigma Elevator (Thailand) Co.,Ltd.  สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๕๓. รานนํ้าผลไม     สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๕๔. รานดวยเกลา     สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๕๕. รานปาเล็ก      สนับสนุนของขวัญ  ๒  ชิ้น 
       ๕๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรภี  รุโจปการ  สนับสนุนเงิน  ๑,๐๐๐ บาท 
       ๕๗. รองศาสตราจารย ดร.อวยพร เรืองตระกูล  สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
       ๕๘.  อาจารย ดร.วีรพล  แสงปญญา   สนับสนุนเงิน  ๕๐๐ บาท 
       ๕๙.  ศาสตราจารย ดร.ศิรชัิย  กาญจนวาส ี  สนับสนุนของขวัญ ๑    ชิ้น 
       ๖๐.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ เหมชะญาต ิ สนับสนุนของขวัญ  ๒  ชิ้น 
       ๖๑.  หางหุนสวนจํากัดกองกิจคูลล่ิง   สนับสนุนของขวัญ  ๒  ชิ้น 
       ๖๒.  บริษัทบลูเวบคอรปอเรชั่น จํากัด   สนับสนุนหมอหุงขาว ๑ ใบ 
                                                                                                และกระเปา ๑ ใบ 
      ๖๓.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  แกมเกตุ  สนับสนุนของขวัญ  ๑  ชิ้น 
      ๖๔.  หางหุนสวนจํากัด ๒๒ โมเดอน   สนับสนุนของขวัญ  ๑  ชิ้น 
     ๖๕.  รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย  ก่ีสุขพันธ  สนับสนุนไวน  ๑  ขวด 
     ๖๖.  รานผลไมปาเล็ก     สนับสนุนผลไม ๑  กระเชา 
     ๖๗.  ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน  สนับสนุนเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
     ๖๘.  ผูชวยศาสตราจารย อําไพ  ตีรณสาร  สนับสนุนของขวัญ ๑  ช้ิน 
     ๖๙.  บริษัทท็อป เอ วี ซิสเท็ม จํากัด   สนับสนุน ดีวีดี ๑  เครื่อง 
     ๗๐.  รานคาซุม ๘     สนับสนุนพัดลม ๑ เครื่อง 
     ๗๑.  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน  จํากัด      สนับสนุนของขวัญมูลคา ๑,๐๐๐ บาท 
     ๗๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีกร  หงสพนัส  สนับสนุนของขวัญ ๑  ช้ิน 



 ๑๔

     ๗๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลมนัสชท  บัณฑิตยานนท สนับสนุนของรางวัล ๕ ช้ิน 
     ๗๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  ชิดมงคล  สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
     ๗๕.  อาจารย ดร.จุฑารัตน + อาจารย เดวิด  สนับสนุนเงิน ๑,๐๐๐  บาท   
     ๗๖.  อาจารยสุกัญญา  กาญจนกิจ   สนับสนุนเงิน  ๕๐๐ บาท 
     ๗๗.  บริษัทสตารคาสท คอรปอเรช่ัน จํากัด  สนับสนุนของขวัญ ๒  ชิ้น 
    ๗๘.   รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วฒันบุรานนท สนับสนุนของขวัญ ๑  ช้ิน 
    ๗๙.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภัสรา  ชนิวรรโณ สนับสนุนเงิน    ๕๐๐ บาท 
    ๘๐.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ อินทรถมยา สนับสนุนเงิน    ๕๐๐ บาท 
    ๘๑.    ผูชวยศาสตราจารย ลัดดา  ภูเกียรติ   สนับสนุนเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
    ๘๒.  รองศาสตราจารยวีระชาติ  สวนไพรินทร  สนับสนุนเงิน     ๓๐๐ บาท 
    ๘๓.  คุณรัฐนินทร  คณะทันตแพทยศาสตร  สนับสนุนนํ้าแข็ง  
    ๘๔.  คุณสุรินทร  โรจนวัฒน    สนับสนุนของขวัญ ๑ ชิ้น 
    ๘๕. คุณวรัฎ    หวง    สนับสนุนทองหนัก ๒ สลึง 
    ๘๖.  สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ                สนับสนุนเช็คของขวัญเงินสดมูลคา ๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“ ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสัมพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


