
 
 
 
 
 

วันครูที่คณะครุศาสตร จุฬา ฯ 
 

 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๑  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจดั 

กิจกรรมวนัครูเชนเดยีวกับทกุป   กจิกรรมในปนี้  ประกอบดวย  พิธีสงฆ   โดยไดกราบนมัสการ สมเด็จ
พระพุฒาจารย  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ซ่ึงสมเด็จพระพุฒาจารย   กลาวอนุโมทนาชื่นชมยนิดทีี่คณะ
ครุศาสตรเห็นความสําคัญของคณาจารยทีป่ฏิบัติหนาที่ผานไปแลว มาบําเพ็ญกุศลนอมรําลึก  โดยจัด
กิจกรรมพิธีสงฆมาเปนระยะเวลายาวนานตั้งแตเร่ิมกอตัง้คณะ     ถือไดวาทําหนาทีข่องอาจารยที่ดีตามที่
พระพุทธเจาทรงสอน   พระองคทรงสอนที่เปนหลักอยางหนึ่งวา ครูเปนกัลยาณมิตร  ผูเปนศิษยมี
ความรูสึกเสมอวานอกจากทานเปนอาจารยแลว ยังเปนกลัยาณมิตรอีกดวย     พรอมทั้งไดยกตัวอยางใน
การยึดหลักเรือ่งคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ทรงปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางโดยเฉพาะใน
เร่ืองของความกตัญูกตเวทติาธรรมที่มีตอสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร   ทําใหเราทั้งหลายมีความรูสึกวาการปฏิบัตแิบบนี้ถือเปนเรื่องของความกตัญู
กตเวทิตาธรรมที่ควรปฏิบัติเปนแบบอยาง     
  หลังจากพิธีสงฆแลวเปนพิธีเปดงานวนัครู  ณ หองประชมุ ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  
อาชวอํารุง  โดยมี ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา เปนประธานในพิธี   ในปนี้
กิจกรรมประกอบดวย การประกาศเกยีรติคณุคณาจารยอาวุโส จํานวน ๘  ทาน  คือ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.มณีรัตน    สุกโชติรัตน 
๒. รองศาสตราจารย ดร.สําลี          ทองธิว 
๓. รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย      ณ ตะกั่วทุง 

 

ฉบับที่  ๓    ประจําสัปดาหที่  ๓     วันจันทรที่   ๒๑  มกราคม ๒๕๕๑    



 ๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง    ตันติวงศ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย มัลลิกา        สินสวัสดิ์ 
๖. ผูชวยศาสตราจารย สุมาลี          ตังคณานุรักษ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย อรทัย         วิมลโนธ 
๘. อาจารยสาทร    เจริญภักด ี

 
                 

                     
 
             นายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร  (ศาสตราจารยกิตตคิุณ คุณดวงเดอืน  พิศาลบุตร) 
                                            มอบพุมดอกไมคารวะปูชนยีาจารย  
 
 



 ๓

                      
 
                                สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  มอบของที่ระลึกแดคณาจารยอาวุโส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ผูแทนคณาจารยอาวโุส  (อาจารย สาทร  เจริญภักดี)  มอบพุมดอกไมคารวะประธานในพธีิ 
 
 

                    
                              
     ผูแทนคณาจารย   ผูแทนนิสิตบัณฑติศึกษา   ผูแทนนสิิตปริญญาบณัฑิต  และผูแทนนักเรียน  
                                            มอบพวงมาลยัคารวะคณาจารยอาวุโส   
 



 ๔

 
กิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือการประกาศเกียรติคุณคณาจารยดีเดนดานความเปนครู  ซ่ึง

มีคณาจารยท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี ้
 
 

 
 
 

 
                                          อาจารยสุกัญญา กาญจนกิจ 
 
 

อาจารย สุกัญญา  กาญจนกิจ 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย ทัศนีย  ผลเนืองมา   รองศาสตราจารย ดวงกมล    สินเพ็ง 

 
 ทั้งนี้   ผูไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกยีรติคณาจารยดีเดนดานความเปนคร ู จะไดรับเงินรางวัล  
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)  พรอมโลประกาศเกยีรติคุณ  
 
 
 
 



 ๕

 
และนิสิตดีเดนดานคุณลักษณะความเปนครู  ประจําป ๒๕๕๑  ดังนี้ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ระดับบณัฑิตศึกษา     นางสาวเมษยา     ชิน้อาภรณ   และ 
                ระดับปริญญาบัณฑิต    นายคีระคิน       ทรายะลนิลดากร 
 
ทั้งนี้   ผูไดรับการคัดเลือกเปนนิสิตดีเดนดานคุณลักษณะความเปนครู  จะไดรับเงนิรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
(หาพนับาทถวน)  พรอมโลประกาศเกยีรติคุณ  

 
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลผูที่ไดรับรางวัลการประกวดแตงคําประพันธและคําขวัญ

เกี่ยวกับครู  ดังนี้ 
 

           
 
                  



 ๖

๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ชวงชั้นที่ ๑-๒ รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท  ชวงชั้นที่ ๓-๔ รางวลัชนะเลศิ รางวลั

ละ   ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท  ไดแก 
คําขวัญภาษาไทย 

 ชวงชั้นที่ ๑     รางวัลชนะเลิศ - ไมมี -   
   รางวัลชมเชย ด.ญ.ภัคจิรา บุญหงษ    ป. ๓/๓ 
     ด.ญ.สิรินดา ลิมทรง  ป. ๓/๒ 
 ชวงชั้นที่ ๒  รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ชญานิษฐ สุวรรณเกิด ป. ๕/๑ 

รางวัลชมเชย ด.ญ.ภิญญ วิศิษฎวิญู ป. ๕/๗   
ด.ญ.วริศรา เธียรกานนท ป. ๕/๗ 

  ด.ช.ศิริพงษ ศิวิชัย  ป. ๕/๑ 
  ด.ญ.พริมา         อมรวิวัฒน ป. ๕/๑ 

  ชวงชั้นที่ ๓  รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ปณณพร ตรีนวรัตน ม. ๓/๒ 
    รางวัลชมเชย ด.ช.ชยพล โอภาสวงศ ม. ๑/๕ 
      ด.ญ.กมลนันท รุดดิษฐ  ม. ๑/๗ 
      ด.ช.ภัทรศิริ สลักคํา  ม. ๒/๑ 

คําขวัญภาษาอังกฤษ  
ชวงชั้นที่ ๒    รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กาญจนาภรณ  เศรษฐวงศ ป. ๕/๕ 
  รางวัลชมเชย ด.ช.ชยพัทธ วิรัตนโยสินทร ป. ๕/๒ 

ด.ช.ราชพฤกษ จันทรผองแสง ป. ๕/๒ 
    ด.ญ.นันทพร ตงสาลี  ป. ๕/๕ 
ชวงชั้นที่ ๓   รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พนิดา สถาพรชัยสิทธิ์ ม. ๓/๓ 
  รางวัลชมเชย ด.ช.กิตติภณ พละการ ม. ๑/๗ 
    ด.ญ.ปริเยศ กําธรทิพย ม. ๓/๑ 
ชวงชั้นที่ ๔ รางวัลชนะเลิศ น.ส.ชญาดา วัฒนบุรานนท ม. ๖/๒ 
  รางวัลชมเชย นายอริยธัช ต้ังสงา  ม. ๖/๒ 
    นายสัจธรรม กุลสมบูรณ ม. ๖/๔ 
คําขวัญภาษาฝรั่งเศส  
ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชมเชย น.ส.นวล  บุนนาค  ม. ๖/๖ 
 
 
 



 ๗

คําขวัญภาษาเยอรมัน  
  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ นายภูมิภักดิ์ จารุประกร ม. ๖/๕ 
    รางวัลชมเชย น.ส.ชัญญา ธนพัฒน   และ 
      น.ส.นภวรรณ เลขะวณิช ม. ๖/๕ 

     น.ส.ณัฏฐาภรณ เมธะวัฒน ม. ๖/๕ 
คําขวัญภาษาจีน  

  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ น.ส.พัชริดา วรพงษดี  ม. ๕/๕ 
    รางวัลชมเชย น.ส.ศวิตา ไลทอง  ม. ๕/๕ 
      น.ส.พัดชา ครุสุพร  ม. ๖/๗ 

 
     คําประพันธ (กลอนสุภาพ)  

  ชวงชั้นที่ ๔    รางวัลชนะเลิศ นายเกริกวิทย จันทรรศุภฤกษ  ม. ๔/๒ 
    รางวัลชมเชย นายอินทัด ศรีประเสริฐ ม. ๕/๔ 
      น.ส.อัญญดา อัศวโภคิน ม. ๔/๒ 
      น.ส.ธัญธร บูรพวงศ  ม. ๕/๑ 

 
๑.๒ ระดับอุดมศึกษา 
       รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท  และรางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท  ไดแก 
     คําประพันธ (กลอนสุภาพ) 
               ระดับปริญญาบัณฑิต 
   รางวัลชมเชย นายนิรรัตน อจลพล  นิสิตชั้นปที่ ๓ 

                      สาขาวิชามัธยมศึกษา 
          

นางสาวคณิศร ทองชิว  นิสิตชั้นปที่ ๓ 
                     สาขาวิชามัธยมศึกษา 

          
               ระดับบัณฑิตศึกษา 
   รางวัลชมเชย นายเกียรติศักดิ์ แสงอรุณ   นิสิตปริญญา 

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 
 
 
 
 



 ๘

 
      มอบทุนนิสิตโครงการทุนการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา  
                    จํานวน ๕ ทุน  จากศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย   นพวงศ ณ อยุธยา   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ครูไทยยุคไซเบอร”  โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  
พรหมวงศ    โดยกลาวถึงประเด็นแนวคิด  องคประกอบเกี่ยวกับยุคไซเบอร     ความแตกตางระหวางครู
คนเดิม -  ครูคนใหมในยุคไซเบอร      ซ่ึงครูยุคไซเบอร ควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑. มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน ผูปกครอง 
และเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. เปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน มีวิญญาณครูท่ีมุงชวยใหผูเรียนบรรลุ
เปาหมาย 

๓. เปนตัวแบบในดานความประพฤติคุณธรรมแกผูเรียน 
๔. พัฒนาระบบการสอนเปนของตนเอง   
๕. เปนผูนําการศึกษานอกหองเรียนและนอกโรงเรียน 
๖. ทําหนาท่ีครูใหดีท่ีสุด ไมผลักภาระใหพอแมหรือผูอ่ืน ถือวาความลมเหลวของผูเรียนครูตอง

รับผิดชอบ 



 ๙

 
                              และการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมครุศาสตรสัมพันธ 
  
 
  
 
 
 
 
                                                                  

 
 
อนึ่ง ระหวางวันที่ ๑ – ๓๑  มกราคม ๒๕๕๑  มีการจัดนิทรรศการคณาจารยอาวุโส 

และเชิดชูเกียรติคณาจารยดีเดนดานความเปนครู    

      
 

ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๑  อาคาร
ประชุมสุข   อาชวอํารุง    มีการฉายภาพยนตรเกี่ยวกับครู เรื่อง ดอกไมแดงแดเด็กดี   

จัดโดย ชมรมศิลปะการแสดง  คณะกรรมการนิสติปริญญาบัณฑิต    
 

 
 
 
 



 ๑๐

 
 “การจัดงานวนัครูของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย นับเปนกิจกรรมหนึง่ที่จัดเพื่อยกยองเชิด
ชูเกียรติครู และสงเสริมใหคณาจารยและนสิิตไดทบทวนสิ่งที่ดีงามของวิชาชีพครู   มพีลังในการรับภาระ
งานครูในปตอไป และมีโอกาสสรางสรรคความคิดใหมในการพัฒนาวชิาชีพครูอยางตอเนื่องทุกป”    

 
รายนามผูจองเครื่องไทยธรรมและอาหารถวายพระ 

เนื่องในโอกาสวันครู  
๑๖ มกราคม  ๒๕๕๑ 

 

 
 

๑.  คณบดี   (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพิทกัษ)    
         ๒.   คณะกรรมการประสานงานบรหิารโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม    
         ๓.   โรงเรยีนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม 
         ๔.   สมาคมครุศาสตรสัมพันธ  
          ๕.   นายกสมาคมพฤทธาจารยครุศาสตร       
      ๖.   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย        
      ๗.   ศูนยทดสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชพี  
 ๘.   ภาควิชาวิจัยและจิตวทิยาการศึกษา 
 ๙. รองศาสตราจารย  ดร.อรจรีย    ณ   ตะกั่วทุง 
 ๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย   กอบกุล   พฤกษะวนั      
 ๑๑.  รองศาสตราจารย    พชัรี   วรจรัสรังสี   +  อาจารย   ซอนกลิ่น    วิรัตนโยสนิทร  
 ๑๒. ศาสตราจารย   ดร.สมบัติ  +  อาจารย   สุกัญญา   กาญจนกิจ 



 ๑๑

      ๑๓.  รองศาสตราจารย   รุจริะ  สุภรณไพบูลย  + ผูชวยศาสตราจารย  พราวพรรณ     
        เหลืองสวุรรณ 

 ๑๔.  รองศาสตราจารย   ดร. บุญม ี   เณรยอด            
      ๑๕.  ผูชวยศาสตราจารย   ดร. ปองสิน  วเิศษสิริ 
  ๑๖.  รองศาสตราจารย   พชรวรรณ      จนัทรางศ ุ
 ๑๗.  รองศาสตราจารย   ทศันีย     ผลเนอืงมา   
      ๑๘.  ผูชวยศาสตราจารย   เอมจันทร  สุวินทวงศ 
      ๑๙.  ศาสตราจารย   ประคอง  ตันเสถียร 
 ๒๐.  ผูชวยศาสตราจารย   มณทิรา  ลํ่าซาํ 
      ๒๑.  อาจารย อมรินทร + อาจารย   วิมลมาศ    อําพลพงษ 
 ๒๒.  รองศาสตราจารย  สุภัทรา    อักษรานุเคราะห + รองศาสตราจารย  สายใจ  อินทรัมพรรย  
                   ผูชวยศาสตราจารย  วาณี   ลิมปสวัสด์ิ 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารย  ชติุมา  พงศวรินทร  +  อาจารย   จรินทร   วนิทะไชย 
 ๒๔.  ผูชวยศาสตราจารย   เพียงใจ    ศุขโรจน 
 ๒๕.  สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ๒๖.  รองศาสตราจารย  ดร เอมอัชฌา   วฒันบุรานนท 
 ๒๗.  รองศาสตราจารย  ดร. อวยพร   เรืองตระกูล 
 ๒๘.  สาขาวิชาอุดมศึกษา 
         ๒๙.   ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
 
 
ปจจัยทาํบุญ 
    ๑.  คณะกรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม ๔๐๐ บาท 
      ๒.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      ๓๐๐ บาท 
      ๓.  อาจารยวิวัฒนชัย   สุขทัพภ      ๕๐๐ บาท 
      ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนูญ   อรุณไพโรจน    ๑๐๐     บาท 
 
 

  
 
 



 ๑๒

 

ชาวจุฬาฯ แตงกายไวทุกข ๑๐๐ วัน  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวนัที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ 

เห็นสมควรใหคณาจารยและบุคลากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทกุทานแตงกายไวทุกขจนครบ ๑๐๐ 
วัน   แดสมเดจ็พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณใหญหลวงตอจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  
 
 
 
         เปนทั้งผูใหและผูสราง  ครูเปนแสงสวางสําหรับเรา 
                        รางวัลชนะเลิศ คําขวัญภาษาไทย  

                    ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ ๒ 
                    เด็กหญิง  ชญานิษฐ  สุวรรณเกิด ป.๕/๑ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
 
 
 
 
 

“ 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 


