
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
      การเปนครูตองเปนดวยจิตวิญญาณ  ดังเชน อาจารย องอาจ  บุญรักษ  ครูของนายก..... 
ครูแททีรู่จักนกัเรียนรายบุคคล 

 
ครขูองนายก ฯ 

อภิสทิธ์ิ... 
ครูเคยคิดใฝฝนอยางมั่นเหมาะ 
อยากไดศิษยเชนเธอเพอเฉพาะ 
เกินจักเสาะสืบหากลับมาพบ  

      เธอมีแววแพรวเพริศบรรเจิดจา  
      คมความคิดแกรงกลามาบรรจบ 
      กับปญญา  เขมขัน  ครันครบ 
      ครูคงพบ    คนดี  ศรีอยุธย 

ชาติตองการผูนํามีอํานาจ 
ผูเกงกาจเกรียงไกรใสพิสทุธ์ิ 
ผูชนะกิเลสราย  ลายมนุษย 
เพื่อชวยฉุดชาติพนคนคิดราย 
     ครูจะหวังมากไปหรือไมหนอ 

      เพราะเธอก็ยังเยาวเกินเขาขาย 
      ขอเพียงจติคิดระบุวางอุบาย 
      เริ่มมั่นหมายมุงตรงคงเปนจริง 
                                      องอาจ  บุญรักษ  ๒๑.๐๔  น. / ๒  มี.ค.  ๑๙ 
  
 
   

ฉบับที่   ๒   ประจําสัปดาหที่  ๓  วันจันทรที่   ๑๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 



 ๒

เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง    
คณะครุศาสตรจัดงานวันครู   ประจําป  ๒๕๕๒  มีวัตถุประสงคเพื่อใหศิษยเกาที่อยูหางไกลไดมีโอกาสมาแสดง
มุทิตาจิตคารวะแดปูชนียาจารย   และแสดงความยินดีกับคณาจารยอาวุโส   งานดังกลาวประกอบดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ดังนี้ 

 สมเด็จพระพุฒาจารย   วัดสระเกศ  พรอมพระสงฆ จํานวน  ๒๙  รูป  รวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ  และรบั
เครื่องไทยธรรม  

          
คณบดี (ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี)  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    กลาวรายงานการจัด

งานวันครูและกลาวไวอาลัยคณาจารยผูลวงลับ 
 
 



 ๓

 
ประธานในพิธี  (ศาสตราจารย ทานผูหญิง พูนทรัพย นพวงศ ณ  อยุธยา)  กลาวเปดงานและใหขอคิด

วา  รูสึกยินดีเปนอันมากที่ไดมารวมวันครูเหมือนทุกป และไมเคยทิ้งโอกาสสําคัญนี้   จุดสําคัญของงานวันครู
คือ  การกระตุนความคิด ความรูสึกของศิษยใหระลึกถึงผูทําใหเขาไดเปนอยู ณ บัดนั้น  และทําใหครูพิจารณา
ตนวาไดทําหนาที่พรอมสมกับที่ ได รับการเคารพหรือไม   ขอใหทุกคนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับส่ังวา ความสามัคคีเปนสิ่งที่ทําใหทุกคนเจริญกาวหนา ขอใหทุกคนคิดถึง
วาวันนี้เปนวันสําคัญและเปนวันที่เราจะทําหนาที่ของครูตอไป  และขอใหภูมิใจในสิ่งที่ทําถือวาเปนสวนรวมทํา
ประโยชนตอประเทศชาติดวย   

 
 
ผูแทนคณาจารยอาวุโส   
(ผูชวยศาสตราจารย มาลินี  ชาญศิลป)   
นําอานคําฉันทบูชาบูรพาจารย 

  
 

 
 
    ผูแทนประธานสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร   
    (รองศาสตราจารย รุจิระ  สุภรณไพบูลย)    
    มอบพุมดอกไมคารวะปชูนียาจารย 
 
 
 

 
 
 



 ๔

พิธีประกาศเกียรติคุณคณาจารยอาวุโส  ประจําป  ๒๕๕๒  จํานวน  ๒๐  คน  ไดแก  
๑.  รองศาสตราจารย ดร. ณรุทธ   สุทธจิตต    ๒. รองศาสตราจารย ดร. ชนาทิพย   เกสะวัฒนะ    
๓.  รองศาสตราจารย  วิสนศักดิ์  อวมเพ็ง  ๔.  รองศาสตราจารย สุปราณ ี จิราณรงค   
๕.  ผูชวยศาสตราจารย ปริมวดี  ประยูรสุข   ๖. ผูชวยศาสตราจารย มานิต  โกศลอินทรีย    
๗.  ผูชวยศาสตราจารย มาลินี  ชาญศิลป   ๘. ผูชวยศาสตราจารย   เอื้อพร  สัมมาทิพย    
๙.  ผูชวยศาสตราจารย กวิสรา  รัตนากร   ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย กัญญา  คงคานนท    
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ทิพพดี     อองแสงคุณ   ๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดาณาวดี   มิตรสัมพันธ    
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ชัยศกัดิ์  ชั่งใจ  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย  สันติ  ศรีประเสริฐ   
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย สุพร  วงศสุนทรเลิศ (ถึงแกกรรม)  ๑๖. อาจารย ดร.เพิ่มเกียรติ  ขมวัฒนา    
๑๗.  อาจารย จารุลัทธิ์   กล่ินเกษร   ๑๘.   อาจารย ไพบูลย   เอมออง  ๑๙. อาจารย สุรสิงห   นิรชร   
และ   ๒๐. อาจารย สุวฒัน  กล่ินเกษร 

คณาจารยอาวโุสรับของที่ระลึกจากประธาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
           ผูแทนคณาจารยอาวุโส (ผูชวยศาสตราจารย มาลินี  ชาญศิลป)  มอบพุมดอกไมคารวะประธานในพิธี 



 ๕

 
 
 
 
 
 
 

 
                  นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ   และกรรมการ ฯ  มอบของที่ระลึกแดคณาจารยอาวุโส 
 

 
 
 
 
 
      
 

                                   
    คณาจารยมอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผูแทนนิสิตบัณฑิตศึกษา   ผูแทนนิสิตปริญญาบัณฑิต 
           และผูแทนนักเรียน  มอบพวงมาลัยคารวะคณาจารยอาวุโส 

 
 
 
 



 ๖

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู   ประจําป  ๒๕๕๒     
จํานวน   ๓  ทาน   ซึ่งไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณจากคณบดี   ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 

รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ               
                     คณาจารยดีเดนระดับภาควิชา           

                ผูชวยศาสตราจารย ชูชัย  รัตนภิญโญพงษ                         ผูชวยศาสตราจารย มาลินี  ชาญศลิป 
                      คณาจารยดีเดนระดับโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ                       คณาจารยดีเดนระดับโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   

 ฝายมัธยม             ฝายประถม 
  
พิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเดน ดานลักษณะความเปนครู   จํานวน ๒  คน   ซึ่งไดรับมอบโลประกาศเกียรติ
คุณจากคณบด ี  

 
 
  ระดับบัณฑติศึกษา  ไดแก    นายปรีติวฒัน   
   วรรณบุษปวชิ  นิสิตปริญญาโทชั้นปที่  ๑   
   สาขาวิชาพลศึกษา    
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี  
    



 ๗

 
 
 
 
   ระดับปริญญาบัณฑิต   นายอุทัย  ศาสตรา   
   นิสิตปริญญาบัณฑิตชั้นปที ่ ๕   
   สาขาวิชาดนตรีศึกษา    
   ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา   

 
 
 
คณบดีมอบทุนใหกับนิสิตโครงการทุนการศึกษา สาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐  

พรรษา ประจําปการศึกษา   ๒๕๕๑   จํานวน ๕  คน   ไดแก   (๑)  นายทศพล  เวชกามา   นิสิตชั้นปที่  ๒  
วิชาเอกคณิตศาสตร   (๒)  นายไพรชั  เจริญตรีเพชร   นิสิตชัน้ปที่  ๒ วิชาเอกคณิตศาสตร   (๓)  นางสาวศศิลัดดา  
มีจังหาร   นิสิตชั้นปที่  ๒   วชิาเอกคณิตศาสตร   (๔)   นายศักดิ์นรินทร  จนัทรนาค นิสิตชั้นปที่   ๒   
วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป และคณิตศาสตร   และ  (๕)  นายทัณวัต  ปานพุม นิสิตชั้นปที่  ๑    
วิชาเอกคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

คณบดีมอบรางวัลการประกวดคําขวัญและบทประพันธเกีย่วกับครูและวชิาชพีครู    
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญภาษาไทย 
 ชวงชั้นที่ ๒  รางวัลชนะเลิศ ด.ช.มุมสฒัชร   เกียรติวณิชพันธุ   ป.๖/๖ 
   รางวัลชมเชย      ด.ช. อรชุน   สวัสดี                       ป.๖/๖ 
                   ด.ญ.นุชวรา  วานิชชานนท            ป.๕/๔ 

  ชวงชั้นที่ ๓  รางวัลชนะเลิศ     ด.ญ.อิสรีย   ปูจันทร               ม. ๑/๑ 
    รางวัลชมเชย ด.ช. ธาวิน   วสุรัตน             ม. ๓/๔ 
                     ด.ญ.เมธาวี  สถาวรานนท             ม. ๓/๗ 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
  รางวัลชนะเลิศ  นายออมสิน  จตุพร  

 นิสิตชั้นปที่ ๕ สาขาวิชามัธยมศึกษา  
 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

รางวัลชมเชย  นางสาวอัจฉรา  วงศชัยอุดมโชค 
   นิสิตขั้นปที่ ๑ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

รางวัลชมเชย  นายพงษพัฒน  สมณะคีรี   
   นิสิตขั้นปที่ ๒ สาขาวชิามัธยมศึกษา 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
รางวัลชมเชย  นางสาวปริศนา  ประชมุพันธุ 

   นิสิตขั้นปที่  ๑ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

รางวัลชมเชย  นางสาวภัทราวดี  มากม ี
   นิสิตขั้นปที่  ๓  
    สาขาวชิาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  
 



 ๙

คําขวัญภาษาอังกฤษ  
ชวงชั้นที่ ๒    รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. พชรมน  ดํารงวัฒนโภคิน       ป.๕/๗  
  รางวัลชมเชย ด.ช.กรวิชญ    หลอโลหการ            ป.๕/๗ 
                             ด.ช.พจนสภณ จงสกุล                   ป.๕/๗  
ชวงชั้นที่ ๓   รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธราธร  รังสิมภิรัต  ม. ๒/๖ 
  รางวัลชมเชย ด.ช.เวลา     ธงทอง  ม. ๑/๑ 
ชวงชั้นที่ ๔ รางวัลชนะเลิศ น.ส.พรรณรวี  พงษวัฒนานุสรณ     ม.๖/๗ 
  รางวัลชมเชย นายอินทัช     สุธัมนาถพงษ            ม.๖/๑ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

   รางวัลชมเชย นายออมสิน  จตุพร  
   นิสิตชั้นปที ่๕ สาขาวชิามัธยมศึกษา  
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 
นางสาวกนกวรรณ  ปญญวรชาติ 
   นิสิตขั้นปที่ ๔ สาขาวชิามัธยมศึกษา  
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 
นางสาวคณิศร  ทองชวิ 
   นิสิตขั้นปที่ ๔ สาขาวชิามัธยมศึกษา  
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

 
คําขวัญภาษาฝรั่งเศส  

ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุพิชญา  พิจิตรคุรุการ  ม.๖/๗  
รางวัลชมเชย น.ส.อาสยา   กมลนาวิน               ม.๖/๕ 

 
คําขวัญภาษาเยอรมัน  
  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ น.ส. บุญศิริ   จุติดํารงคพันธ ม.๖/๕  

   รางวัลชมเชย นายชยุต       หอมหนัก  ม.๕/๖ 
 
คําขวัญภาษาจีน  
  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ น.ส.ศวิตา      ไลทอง  ม.๖/๕ 
    รางวัลชมเชย น.ส.พัชริดา    วรพงษดี  ม. ๖/๕ 
 
คําขวัญภาษาญี่ปุน  
  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ น.ส.ธนิศา      แสวงพรรค  ม.๖/๗ 
    รางวัลชมเชย น.ส.สิริมนต    สมลือแสน  ม. ๖/๗  



 ๑๐

คําประพันธ (กลอนสุภาพ)  
  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ นายฐิติภัทร     อาวสถาพร  ม. ๕/๔ 
    รางวัลชมเชย นางสาวธนพร   สรนันท  ม. ๖/๑ 
      น.ส.กติมา       วิมลเฉลา  ม. ๕/๒ 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
   รางวัลชนะเลิศ นายพิณพนธ  คงวิจิตต   

   นิสิตชั้นปที ่๒  สาขาวิชามธัยมศึกษา  
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

    รางวัลชมเชย นางสาวมนรัตน  แกวเกิด 
    นิสิตชั้นปที่ ๒   สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

               นายโกญจนาท  คูณพลู 
    นิสิตชั้นปที่ ๒  สาขาวิชามธัยมศึกษา  
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวนิสิตา  อยูอาํไพ   

   นิสิตปที่ ๒  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

รางวัลชมเชย  นางสาวพจนีย  หนักทอง   
   นิสิตปที่ ๑   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปน 
     ภาษาตางประเทศ 
    ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีศึกษา 

การบรรยายพิเศษ เร่ือง   “ครกูับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุยที่ย่ังยืน  โดย ดร.อาจอง  
ชุมสาย ณ อยุธยา    ซึ่งเนนวา  อาชพีครูเปนอาชพี 
ที่ยิ่งใหญ  ครูสามารถกําหนดทิศทางของสังคมได  
หากครูตองการใหอนาคตของสังคมเปนอยางไร   
ก็ผลิตลูกศิษยออกมาอยางนั้นได  ครูสามารถที่จะ
เปล่ียนเด็กใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได   ครู
จะตองสอนออกมาจากใจ จึงจะเขาถึงจิตใจผูเรียน
และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน    นอกจากนี้  ครูยังตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน   มาเปนผูให 
ความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และตัดสินเองวาอยากเรียนรูเร่ืองอะไร  และจะตองเปนผูประสาน 
โดยยึดหลัก ๓ H คือ  Head   Heart  Hands  นั่นคือ  การนําความคิดที่เกิดขึ้นไปสูจิตเหนือสํานึก และนําไปสู
การปฏิบัติ    พรอมทั้งนําคุณคาความเปนมนษุยออกมาจากตัวโดยบูรณาคุณคาความเปนมนุษยในกิจกรรม
การเรียนรูของผูเรียน 



 ๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีนําเสนอโครงสราง พันธกิจ เปาหมาย และภารกิจในการบริหาร  คณะครุศาสตร ใน ๔  ป ขางหนา  

คณาจารยและสมาชิกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ   รับประทานอาหารกลางวัน   พรอมประชมุใหญ
สามัญประจําป และเลือกตั้งนายกสมาคมครศุาสตรสัมพันธ    ณ อาคาร ๕๐ ปสาธิตจุฬา ฯ  โรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ ฝายประถม   ซึ่งอาจารย ชัยธวชัว  ไทยง  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ อีกวาระหนึ่ง    

 
รายชื่อผูถวายเครื่องไทยธรรม    วันครู ๑๖  มกราคม ๒๕๕๒ 

 
๑.   ผูชวยศาสตราจารย กอบกุล  พฤกษะวัน     
๒.   ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษา      
๓.  สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน      
๔.  ภาควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา      
๕.  อาจารย สุกัญญา  กาญจนกิจ      
๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนัทรทรงกลด คชเสนี, อาจารยปรารถนา  เกษนอย, อาจารย ดร.พรพิมล  สุขะวาท ี
๗.  ผูชวยศาสตราจารย นงลักษณ  ประเสริฐ     
๘.  ผูชวยศาสตราจารย เอมจนัทร  สุวินทวงศ    
๙.  รองศาสตราจารย วารี  ถิระจิตร  
๑๐. รองศาสตราจารย ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท 
๑๑. รองศาสตราจารย รุจิระ  สุภรณไพบูลย,  ผูชวยศาสตราจารย พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ 
๑๒. ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  กาญจนวาส ี



 ๑๒

๑๓. คณะกรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  
๑๔. โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม                 
๑๕. รองศาสตราจารย ดร.บญุมี  เณรยอด      
๑๖.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       
๑๗.  รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ชโินกุล,  อาจารย พ.ต.ดร.ราเชน  มีศรี,  อาจารย ดร.จฑุารัตน  วิบูลผล 
๑๘.  ฝายกิจการนิสิต 
๑๙   รองศาสตราจารย สุภัทรา  อักษรานุเคราะห     
๒๐.  รองศาสตราจารย สายใจ  อินทรัมพรรย , รองศาสตราจารย สุมิตรา  องัวัฒนกุล,   
        ผูชวยศาสตราจารย  วาณี  ลิมปสวัสดิ์,  อาจารย สุจิตรา  สวัสดิวงษ 
๒๑.  สมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร 
๒๒.  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
๒๓.  สมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
๒๔.  ศาสตราจารยกิตติคุณ  ประคอง  ตันเสถียร 
๒๕.  รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ     
๒๖.  อาจารย ดร.นันทรัตน  เจริญกุล      
๒๗.  ศาสตราจารย ประภาศรี  สีหอําไพ      
๒๘.  รองศาสตราจารย ดร.อจัฉรา  ประไพตระกูล     
๒๙.  รองศาสตราจารย วีระชาติ สวนไพรินทร                   
๓๐.  อาจารย เสริมศรี  สวนไพรินทร        
๓๑.  รองศาสตราจารย ดร.สนานจิตร  สุคนธทรัพย                                      
๓๒.  รองศาสตราจารย ดร.พรชุลี  อาชวอํารุง      
๓๓.  รองศาสตราจารย ดร.สุวัฒนา  เอี่ยมอรพรรณ,  รองศาสตราจารย สุชาวดี  เอี่ยมอรพรรณ 
๓๔.  รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล      
๓๕.  ผูชวยศาสตราจารย ภคนันท อุนแจม , ผูชวยศาสตราจารย จรัสศรี  พัวจินดาเนตร 
๓๖.  ผูชวยศาสตราจารย ทิพพดี  อองแสงคุณ,  ผูชวยศาสตราจารย กวิสรา  รัตนากร 
        ผูชวยศาสตราจารย เอมอร  บชูาบพุพาจารย 
๓๗. อาจารย แสงทิวา  ไชยยศ       
๓๘.  ศาสตราจารยกิตติคุณ อําไพ  สุจริตกลุ 
๓๙. รองศาสตราจารย สุพร  ชัยเดชสุริยะ       
๔๐. นายวัลลภ – ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี  ตังคณานุรักษ   
๔๑.  รองศาสตราจารย พชัรี  วรจรัสรังสี ,  ผูชวยศาสตราจารย ซอนกลิ่น  วรัิตนโยสินทร 
๔๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริฉันท สถิรกุล  เตชพาหพงษ, นางพรทิพย  เฟองฟู , นางสาวอโนทัย  แทนสวัสดิ์ 
๔๓.  รองศาสตราจารย  ดร. ชนิตา  รักษพลเมือง   
๔๔.  รองศาสตราจารย พูนสขุ บุณยสวัสดิ์.  รองศาสตราจารย ดร.อุดมลกัษณ  กุลพจิิตร   



 ๑๓

ปจจัยทําบุญ 
๑.  รองศาสตราจารย ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท     ๕๐๐  บาท 
๒.  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั       ๔๐๐  บาท 
๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บษุบง  ตันติวงศ      ๑๐๐  บาท 
๔.  รองศาสตราจารย ปานตา  ใชเทียมวงศ       ๕๐๐  บาท 
๕.  ผูชวยศาสตราจารย สมศรี  ตรีทิเพนทร       ๔๐๐  บาท 
๖.  รองศาสตราจารย นันทนา  ลามาตย               ๑,๐๐๐  บาท 
๗.  รองศาสตราจารย  ดร. เกษร  ธิตะจาร ี      ๕๐๐  บาท 
๘.   รองศาสตราจารย  ดร. กรรณิการ  สัจกลุ      ๓๐๐  บาท 
๙.   ศาสตราจารยกิตติคุณ  อาํไพ   สุจริตกุล      ๔๐๐  บาท 
 
 
 

 ศูนยทดสอบ ฯ รับสมัครสอบวิชาทั่วไปเขาศึกษาตอระดับบัณฑติศกึษา  
 ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ   คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  กําหนดการรับ
สมัครและสอบวิชาทั่วไป   สําหรับผูสนใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  คร้ังที่   
๑/๒๕๕๒   จําหนายใบสมัครตั้งแตบัดนี้ – ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒    ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 
ไดที่  ศูนยทดสอบและประเมนิเพ ื่อพัฒนาศึกษาและวิชาชีพ  โทร.  ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๔๖   หรือสืบคนขอมูล 
ไดที่    www.edu.chula.ac.th/testcenter 
 
 

     มาตรฐานการดําเนนิการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 
 ซึ่งพนจากราชการไปแลวอนัมิใชเหตตุาย 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กําหนดมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลว  ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

๑) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ 
ความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง    
แมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นจะพนจากราชการไปแลวอนัมิใชเพราะเหตุตายผูบังคับบญัชา
มีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากราชการ 

๒) ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามขอ  ๑  พนจากราชการเพราะเหตุถูกลงโทษ 
ไลออกจากราชการไปแลว  ถาผลการสอบสวนพิจารณาจะลงโทษไมถึงไลออก  หรือไลออกเพราะเหตุอื่นใด 
อันไมใชเพราะเหตุทุจริตผูบังคับบัญชาจะสั่งงดโทษก็ได 
 กรณีที่ผลการสอบสวนพจิารณาตามวรรคหนึ่งไดความวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา
กระทําการทุจริต  แตไดมีคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการโดยเหตุอื่นไปแลว  ใหผูบังคับบญัชาเปลี่ยนแปลง
คําส่ังลงโทษเพราะเหตุอื่นเปนคําส่ังลงโทษไลออกจากราชการเพราะทุจริตตอไป 

กิจกรรมของศูนย ฯ 

ระเบียบนารู 



 ๑๔

 
 

 
 

  ขอขอบคุณพระคุณ 
 รองศาสตราจารย  ไขสิริ   ปราโมช   ณ   อยุธยา   ขอขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรทุกทานที่ได
รวมแสดงความเสียใจ  รวมทาํบุญและสละเวลาไปรวมงานศพคุณแมอําไพ   ปราโมช ฯ   
 
  รายชื่อผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมัครรบัเลือกตั้ง 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา  รอบที่หนึ่ง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสงประกาศเรื่องรายชื่อผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจํา รอบท่ีหนึ่ง  ซึ่งมีคณาจารยของคณะครุศาสตรไดรับการ
เสนอชื่อดังนี้  คือ  รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  และรองศาสตราจารย  เอกชัย  กี่สุขพันธ 
 

  การเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครศุาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจาํ 
ดวยกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา วางลง ๑ ตําแหนง

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตรฯ ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร  ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา  โดยมีกําหนดการ  ดังนี้ 
รับสมัครเลือกตั้ง  
(เฉพาะคณาจารยประจําภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา)   ระหวางวันที่  ๒๐-
๒๖  มกราคม   ๒๕๕๒   เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.    ที่งานบริหารทั่วไป   สํานักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  วันที่  ๒  กมุภาพันธ  ๒๕๕๒   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.   ณ สถานที่ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ดังนี้ 

๑.  บริเวณโถงอาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง  คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
๒.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม  
๓.  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม 

  
ทั้งนี้ รายละเอียดการเลือกตั้งสามารถดูไดที่   http://www.edu.chula.ac.th/edhome_49/    
 
 
 
 
 
 
 

นานาขาว 

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


