
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต 3  ท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
วิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2556 ในระดับดีเด่น และระดับดี   ดังนี้ 

รางวัลระดับดีเด่น  จ านวน  1  คน  คือ  ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน   สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  จากวิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัย
ของครูโดยใช้เทคนิคการเสริมพลัง”  (Research and Development of Teachers’ Research Engagement  
using Empowerment Technique)  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช 

รางวัลระดับดี      จ านวน  2  คน  คือ   
1) ดร.ล าพอง  กลมกูล   สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา   จาก

วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรี ยน: การวิจัย
แบบผสมวิธี”  (Effects of Reflection Process on the Effectiveness of Classroom  Action Research: 
Mixed Methods Research)  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ 
 2)  ดร.ฐาปนี  สีเฉลียว  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การน าเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ระดับ
ปริญญาบัณฑิต”  (A Proposed Model of Instructional Design and Development Based on 
Engineering Creative Problem Solving Principles to Develop Creative Thinking Skills of 
Undergraduate Engineering  Students)   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 
 
 ทั้งนี้   จะมีพิธีรับรางวัลอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน  2557 ซึ่งประชาคมครุศาสตร์จะได้น าภาพพิธี
รับรางวัลมาเสนอต่อไป 
 
 
 
 
 

 ฉบับที่ 4/2557  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2556  
ในระดับดีเด่น และระดับดี   
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ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย ครั้งที่ 41 
ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 โดยมี มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีชนิดกีฬาที่เข้า
แข่งขันจ านวน  27 ชนิด และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 124 แห่ง นั้น  ในการนี้ มีนิสิตคณะครุศาสตร์
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าว และสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชนิดกีฬา ชื่อนิสิต ผลงาน 

กรีฑา 

น.ส.จามจุรี   ขวัญสง                 1 เหรียญเงิน  เขย่งก้าวกระโดด หญิง 
นายคันธสิทธิ์  ตันติปุษปรรฆ์ 1 เหรียญทองแดง  ทีม ชาย 
นายเจนณรงค์  ยาแดง 1 เหรียญทองแดง ทีม ชาย 
นายสรศักดิ์    ศรีนารักษ์ 1 เหรียญทองแดง  บุคคล 
นายสันติสุข  ทั่งกลาง 1 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด  4x100  เมตร ชาย 
นายสุกฤษฎิ์  สิงห์พริ้ง 1 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด  4x100  เมตร ชาย 
นายเอกชัย  ทองขจร 1 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด  4x100  เมตร ชาย 

คาราเต้โด 

น.ส.วรนาถ  เพชรรัตน์ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลหญิง 
1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 4 คน 

นายไทยคม  ทรงอยู่ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 3 คน 
นายสุรวกิต  เนียมแดง 1 เหรียญทองแดง ประเภทรุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย 

1 เหรียญทองแดง ประเภท ท่าร าทีมชาย 

นิสิตคณะครุศาสตร์ได้รับเหรยีญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย ครั้งท่ี 41   

ภาพจาก:  www.facebook.com/cusportsteam 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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ซอฟท์บอล 

น.ส.ชัชวรรณ  จูงกลาง 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 
น.ส.นันท์นภัส  ไกรวุฒิพันธุ์ 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 
น.ส.วราพร  พรหมบุตร 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 
น.ส.ศราวัณ  อัตชู 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 
นายธนาวุฒิ   ประสานเนตร 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล 1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม ชาย 
นายนววิช จันเต็ม 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายนิธินัย  ทองวิไล 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายนิสภัสร์  เผ่าสวัสดิ์ 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายประพัฒน์   อยู่ส าราญ 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายภานุวัฒน์   ฟักบาง 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายภูวนัตถ์ ฟักบาง 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายเมธี  นกเล็ก 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายยุทธชาติ  พิทักษ์สัตย์ 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายวิสุทธิวัฒน์  ต๊ะผัด 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายสิรวิชญ์   ไชยานุกิจ 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายสิรากร  เผยขุนทด 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 
นายสุระ  ชัยบุตร 1 เหรียญทอง  ประเภททีม ชาย 

เซปักตะกร้อ 

น.ส.จิราวรรณ  หนองนา 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยว หญิง 
นายคมกฤษดา  ชุมโคตร 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยว ชาย 
นายธนวัฒน์  ช่วยบ ารุง 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยว ชาย 
นายธนวิทย์   ช่วยบ ารุง 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมเดี่ยว  ชาย 

ดาบไทย นายอชิร กลิ่นอ าภา 1 เหรียญทอง ประเภทดาบสองมือ บุคคล ชาย 
1 เหรียญทอง ประเภทกระบี่คู่ ชาย 
1 เหรียญทองแดง ประเภทกระบี่ บุคคล ชาย 
1 เหรียญทองแดง ประเภทดาบสองมือ คู่ ชาย 

เทควันโด 
น.ส.พิชญา  สวนช่วย 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล หญิง 
นายคณวัฒน์  สุขเจริญ 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคล 

เทนนิส 

น.ส.อารีพร  วณิชยาพณิชย์ 1 เหรียญทอง ประเภททีมผสม 2 คน 
1 เหรียญเงิน  ประเภททีมหญิง 2 คน 

นายชาลีชาญ  ธนสุกาญจน์ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล 
1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม ชาย 

นายอวิรุทธ์  ผาผุย 1 เหรียญทองแดง ประเภท ชาย คู ่
1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม ชาย 
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บาสเกตบอล 

น.ส.ปัญจพร  วิรัญโท 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 
น.ส.ฤมลชนก ดอกสายหยุด 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 
น.ส.ศิริพร  ผุดผ่อง 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 
น.ส.สุพัฒตา  รัตนบวรชัย 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 
น.ส.สุรีย์  พรหมราช 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 
น.ส.เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม หญิง 

เปตอง 

น.ส.ธีราภัทร มณีนิล 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 3 คน 
1 เหรียญทองแดง ประเภท หญิง คู่ 

น.ส.ปิยะพันธ์  พรมภักดี 1 เหรียญทอง  ประเภททีม หญิง 3 คน 
น.ส.ภาวินี  พจนเสนี 1 เหรียญทอง ประเภททีม หญิง 3 คน 

1 เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิงคู่ 
มวยสากล 
สมัครเล่น 

นายบริรักษ์  ปะกาสี 1 เหรียญทองแดง  ประเภทบุคคล 
นายสหรัฐ เพียรดี 1 เหรียญเงิน  ประเภทบุคคล 

รักบี้ฟุตบอล 

น.ส.กชมล  ธนะวงศ ์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 7  คน หญิง 
น.ส.ชญานันทน์ ไทรศักดิ์สิทธิ์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 7  คน หญิง 
น.ส.ณิชา วุฒวิณิชย์ 1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม 7  คน หญิง 
น.ส.เนตรนภา  ราชคุณ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 7  คน หญิง 
น.ส.มนัสวี แชดวง 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 7  คน หญิง 
น.ส.โศภิตา  เถนว้อง 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 7  คน หญิง 
นายธนพจน์พงศ์ จิรศิลป์ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน ชาย 
นายธนวัตร  แจ่มกระจ่าง 1 เหรียญเงิน ประเภททีม 7 คน ชาย 

1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม 15 คน ชาย 
นายภูมิชาติ  โสภโณตร 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 7 คน ชาย 

1 เหรียญทองแดง  ประเภททีม 15 คน ชาย 
นายรัชภิษช์  ไทยลา 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน ชาย 
นายอดเิทพ  มโนนะท ี 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน ชาย 
นายเอก แซ่จึง 1 เหรียญเงิน  ประเภท 7 คน ชาย 

1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 15 คน ชาย 
ว่ายน้ า น.ส.เปรมปรีดา  แสงแก้ว 1 เหรียญทอง ประเภทกบ 50 ม. หญิง 

1 เหรียญทอง ประเภทผลัด 4 x 100 ม. หญิง 
1 เหรียญเงิน  ประเภทกบ  100 ม. หญิง 
1 เหรียญทองแดง  ประเภทกบ 200 ม. หญิง 

หมากกระดาน น.ส.สุวรรณา  นาดี 1 เหรียญเงิน ประเภททีม หญิง 3  คน 
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ฮอกก้ี 
 

น.ส.กรกนก  ค าโกน 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 11 คน หญิง 
น.ส.จารุนันท์  อัครชัยมงคล 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 11 คน หญิง 
น.ส.โสภา  ช้อยชด 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 11 คน หญิง 
น.ส.อณุสุดา นพวงศ์ ณ อยุธยา 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 11 คน หญิง 
นายธรพรรธ  อนุเวช 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายนพวิทย์  แซ่ภู่ 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายปริวัฒน์  เรืองปราชญ์ 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายพันยศ  มุทาไร 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายภาคย์ภูมิ  อนันตคู 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายรติ   เอี่ยมส าอางค์ 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายวงศ์อมาตย์  อมาตยกุล 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายวันนิวัฒน์  วศินสมบัติ 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายศิวณัฐ  เล่อยิ้ม 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 
นายอรรถวุฒิ  เกียรติสุข 1 เหรียญเงิน  ประเภททีม 11 คน ชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2557  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) พร้อมด้วยรองคณบดี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) และผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์) ร่วม               
ตักบาตรพระสงฆ์และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์  

 

ขอแสดงความยินดี 


