
ฉบับที่ 21/2560  วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ.2560

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี

 หกสิบปี ครุศาสตร์ สถาปนา

สร้างคุณค่าสร้างคุณครู สู่ปวงศิษย์

สร้างคนเก่ง ดี มีสุข ทั่วทุกทิศ

สร้างชาติไทยให้พิสิฐนิจกาล

 กราบเชิดชูผู้ก่อตั้งดังขวัญมิ่ง

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ วางหลักฐาน

สร้างปึกแผ่นศาสตร์ศึกษาวิชาชาญ

ศิษย์ท�างานให้ราษฎร์รัฐด้วยศรัทธา

 บัณฑิตครุฯมุมั่นสร้างสรรค์ชาติ

ขยายศาสตร์ครอบคลุมกลุ่มสาขา

มัธยมศิลป์-วิทย์ จิตวิทยาฯ

ปฐมวัย ปฐมศึกษา ศิลป์ฯ ดนตรี

 นอกระบบ วิจัยวัด ประเมินผล

บริหาร อุดมฯ ยลสมศักดิ์ศรี

หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยี

พัฒนศึกษา ทวี ครุพลัง

 ก้าวต่อไปไทยแลนด์สี่จุดศูนย์

อาจารย์ศิษย์ต้องเพิ่มพูน ศาสตร์เข้มขลัง

ช่วยกันสรัางครุฯไว้ให้เด่นดัง

เป็นเสาหลักค�้าชาติยั้งยั่งยืนเทอญ

ด้วยร�าลึกพระคุณคณะครุศาสตร์ตลอดกาล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 ผู้ประพันธ์
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 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”   เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ (10 กรกฎาคม 2560)  กิจกรรมประกอบด้วย

พิธีสงฆ์ตักบาตรอาหารแห้ง 

โดยมี  ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ  สุจริตกุล   ประธานในพิธีสงฆ์
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การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ชุด การบรรเลงดนตรีโหมโรงมหาราช และชุดจินตลีลาในหลวงของแผ่นดิน
จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 

   รายการ “เปิดตัวหนังสือส�าหรับเยาวชนชุด “จารึกรัก  จ�าหลักลาย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจกุล

ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร  บัวพูล)

และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี (อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข) 

 หนังสือส�าหรับเด็กและเยาวชนชุด จารึกรัก จ�าหลักลาย เป็นหนังสือที่คณะครุศาสตร์จัดท�าขึ้นเพื่อจารึกความจงรักภักดี

ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นดวงใจของพสกนิกรไทยทั้งชาติอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย งาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 

พุทธศักราช 2560 นี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างด�าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดสร้างพระเมรุมาศและเครื่อง

ประกอบพระเมรุมาศ พระโกศ การจัดสถานที่และบริเวณโดยรอบ งานดอกไม้สด งานประดับและแกะสลักเครื่องสด การเตรียม

จัดริ้วกระบวน การเตรียมราชรถ ราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธี งานดนตรี มหรสพ และของที่ระลึกในงาน เป็นต้น 
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 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ 60 ปี ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางการ

ศึกษาของแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ตระหนักถึงความส�าคัญที่จะให้ เยาวชนได้รับโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา 

รูปแบบ และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ ผ่านทางหนังสือที่เขียนขึ้นส�าหรับอธิบายความหมาย รวมทั้งภาพ

ประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ให้เยาวชนได้เข้าใจ ซึมซับ และซาบซึ้ง ในสิ่งต่างๆ ที่รัฐบาลและประชาชนทุก

หมู่เหล่าจัดเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอยู่ใน

หัวใจของคนไทยทุกคนให้สมพระเกียรติยศสูงสุด

 ขณะน้ีคณาจารย์คณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายประถมและมัธยมศึกษาก�าลัง

ผนึกก�าลังอย่างแข็งขัน ที่จะเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับพระเมรุมาศและพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชน

ได้เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ และสามารถน�าไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ต่อไป  โดยคาดว่าจะมีหนังสืออย่างน้อย 12  เล่ม ดังนี้  

(1) แรงดลใจลายพระเมรุ (2) ไม้ประดับงานพระเมรุ  (3) เสาครุฑ (4) เครื่องสดและจิตกาธาน (5) ดอกไม้จันทน์และซุ้มถวาย

ดอกไม้จันทน์ (6) ลวดลายหลังฉากบังเพลิง  (7) ท่องแดนหิมพานต์สู่งานพระเมรุรัชกาลที่ 9  (8) ภาษาและวัฒนธรรมไทยในงาน

ออกพระเมรุ (9) เสียงจากดวงใจ (10 ) น้อมส่งองค์พระภูมิบาลผ่านงานกระดาษ  (11) ประกายทองส่องหล้า: อภิธานศัพท์ที่เกี่ยว

กบัทองในงานพระเมร ุและ (12) พระราชพธิท่ีีเกีย่วข้องกบังานออกพระเมร ุหนงัสอืทกุเล่มจะมคี�าอ่านก�ากบัท้ายค�าศพัท์ท่ีอ่านยาก

เพื่อให้เด็กอ่านได้อย่างถูกต้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมทั้งมีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน  

 คณะครุศาสตร์ นิสิตเก่า องค์กรต่างๆ รวมทั้งส�านักพิมพ์พัฒนาวิชาการ พร้อมรวมพลังกันท�าหนังสือชุดนี้อย่างเต็มก�าลัง

และความสามารถ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระ

มิ่งขวัญของปวงราษฎร์ ที่แม้จะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพไปแล้วนานเพียงไร  แต่พระองค์ยังสถิตอยู่ในหัวใจไทยทุกคน  พวก

เราจึงขอ “จ�าหลักลายแห่งความจงรักภักดียิ่งชีวิตผ่านหนังสือเด็กและเยาวชนชุดนี้” เป็นการ “จ�าหลักลาย” ครั้งยิ่งใหญ่ ฝากไว้

ในหัวใจเด็กและเยาวชนไทยตลอดกาลนาน

การขับร้องคอรัส เพลง “เพลิงพิมาน” และเพลงสีเพลิง
โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ควบคุมการฝึกซ้อมและแสดงโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์
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คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ)
กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบ ค�ากลอนเป็นก�าลังใจแก่ชาวครุศาสตร์  ดังนี้

ครูทั่วไป ได้แต่สอน ด้วย บอกเล่า

เก่งเก่า อธิบาย ได้แจ่มแจ้ง

ดีเด่น  ดีอย่างไร  ครูแสดง

ครูเยี่ยมยอด  ต้องสร้างแรง บันดาลใจ

กตัญญู กตเวทิธรรม น�าดวงจิต

พื้นฐาน ให้ชีวิต เจริญได้

ควรรู้คุณ ตอบแทนคุณ ผู้ก่อไว้

ครุศาสตร์ สร้างแรงใจ ยิ่งจ�าเริญ

“

“
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ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล  
มอบเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ปูชนียาจารย์ครุศาสตร์ ประจ�าปี 2560  จ�านวน 3 ท่าน คือ

อาจารย์สวัสดิ์  จงกล, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

และรองศาสตราจารย์วารินทร์  มาศกุล  

ปูชนียาจารย์ : ครุศาสตร์หกสิบปีสัฏฐิวรรษ

************

ห้ารอบ หกสิบปี สัฏฐิวรรษ

ยังคงชัด ทิวธงเพลิง เถกิงไสว

ครุศาสตร์ เกียรติยศ ปรากฏไกล

ก็เพราะได้ ครูของศิษย์ อุทิศพลี

จึงประกาศ เกียรติก้อง ยกย่องว่า

ทั้งสามนั้น ขวัญจุฬาฯ ค่าควรที่

เพลิงชมพู ครูตัวอย่าง ทางชีวี

สร้างศิษย์ดี ด้วยวิชา ปัญญาญาณ

ครูสวัสดิ์ ครูวัลภา ครูวารินทร์

มานะมั่น เป็นขวัญดิน ถิ่นสถาน

งามพระคุณ งามคน งามผลงาน

ปูชนียาจารย์ ครุศาสตร์ ปราชญ์จุฬาฯ

ห้ารอบ หกสิบปี สัฏฐิวรรษ

จึงจรัส งามคม สมสง่า

สมาคมฯ ร่วมยินดี เปรมปรีดา

เชิดชูค่า ครูของเรา เผ่าสีเพลิง
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พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์  ปี 2560  

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ มอบค�าประพันธ์ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ 

 ศิษย์เก่าเกียรติยศ: ครุศาสตร์หกสิบปีสัฏฐิวรรษ

************

ห้ารอบ หกสิบปี สัฏฐิวรรษ

ยังคงชัด ทิวธงเพลิง เถกิงไสว

ครุศาสตร์ เกียรติยศ ปรากฏไกล 

ภาคภูมิใจ ด้วยมีศิษย์ บัณฑิตดี

จึงประกาศ เกียรติก้อง ยกย่องว่า

สามสิบสาม ขวัญจุฬาฯ ค่าควรที่

เพลิงชมพู มิ่งมิตร ศิษย์แห่งปี

ของสถาน พิมานนี้ ถิ่นที่รัก

มาลา  ชญานิธิ  ปิยวรรณ

พราวพรรณ  อรวรรณ และ  สมัคร

ปิยะแสง  เศกพล  วิมลลักษณ์

สมศักดิ์  ศิริรัตน์  สุมาลี

ศรชัย รุ่งฤดี นิสดารก์

อุปการ สราวุธ  วิบูลย์ศรี

ประเสริฐ  พเยาว์  เยาวดี  

ธนชัย วรรณี  ศศิธร

ภาสกร  ชนะศึก  อีก วศิน

อรพินทร์ รวม ณรงค์ และ คมศร

อภิสิทธิ์  กฤตชัย  ปรีชากร

จึง “งามสมชื่อขจร ลูกจุฬาฯ”

ห้ารอบ หกสิบปี สัฏฐิวรรษ

ยังจรัส งามคม สมสง่า

สมาคมฯ ร่วมยินดี เปรมปรีดา

เชิดชูค่า พี่น้องเรา เผ่าสีเพลิง
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1.  พลเรือตรี สมัคร   หนูไพโรจน์       

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี   ศิริโชติ

3.  ดร.สุมาลี   อุทัยเฉลิม

4.  รองศาสตราจารย์พเยาว์   ยินดีสุข

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ   เหลืองสุวรรณ

6.  นางวิบูลย์ศรี   วิศวพรบุตร

7.  นางรุ่งฤดี   ธนสุกาญจน์

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   ศิริรัตน์พิริยะ

9.  ดร.ภาสกร   พงษ์สิทธากร

10. นายอุปการ   จีระพันธุ

11. ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์   เวชยานนท์

12. ดร.เยาวดี   สุวรรณนาคะ

13. ดร.คมศร   วงษ์รักษา

14. นายวศิน   ปาลเดชพงศ์

15. นายกฤตชัย   อรุณรัตน์

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์   ศิริบุญมา

17. นางสาวมาลา   ชูเกียรติศิริ

18. ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์

19. นางสาวปิยวรรณ   วงศ์วณิชย์เจริญ

20. ดร.วิมลลักษณ์   ชูชาติ

21. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   จรรยาสุภาพ

22. นายณรงค์   คงสมปราชญ์

23. ดร.ชญานิธิ   แบร์ดี้

24. ดร.อภิสิทธิ์   อนันตนาถรัตน

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์   แอดสกุล

26. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง   จันทรวงศ์ไพศาล

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย   มุ่งไธสง

28. ดร.ศศิธร   เขียวกอ

29. นายธนชัย   อุชชิน

30. นายสราวุธ   เลิศปัญญานุช

31. นายเศกพล   อุ่นส�าราญ

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก   นิชานนท์

33. นายปรีชากร   ภาชนะ

ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล

มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี 2560 จ�านวน 33 คน  ดังนี้
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 คอรัสเพลง “จารึกในใจศิษย์”  

โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา  

ควบคุมการฝึกซ้อมและแสดงโดย ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์
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ปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 31 

เรื่อง “ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต”
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 ปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 31 เรื่อง “ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต”

 โดย อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้แก่

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 

      ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่  พ.ศ.2523 - พ.ศ.2527

  2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

      ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2535

  3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

      ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่ พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539 (สมัยที่ 1) และพ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 (สมัยที่ 2)

  4) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

     ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543 (สมัยที่ 1) พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 (สมัยที่ 2)

  5) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

      ด�ารงต�าแหน่งคณบดีตั้งแต่ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555

            ด�าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ  คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ยศวีร์  สายฟ้า และ อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว  

พิธีกร “งานครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”
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รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์) 

กล่าวเปิดห้องสมุดดนตรีก�าธร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

กล่าวรายงาน

พิธีเปิดห้องสมุดดนตรีก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ณ  ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
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อาจารย์ชัชวาล  ทาสุคนธ์  มอบระบบฐานข้อมูลและซีดีให้แก่ห้องสมุดดนตรีก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นผู้รับมอบ

 ห้องสมุดดนตรีก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกิดขึ้นด้วยความรักในดนตรีของอาจารย์ก�าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รวมทั้ง

ความรักในดนตรีของเหล่าลูกศิษย์อาจารย์ก�าธร ที่ต้องการให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีแหล่งเรียนรู้ทางดนตรีเพื่อเป็นประโยชน์

ทางการศึกษาอย่างแท้จริง
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การแสดงดนตรี โดย นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา
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ประมวลภาพ “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี
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ขอเชิญผุู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

หนังสือ “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ 6 ทศวรรษครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/…/…/main/edu60-anniversary.pdf

หนังสือ “ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ�าปี 2560” 

ได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php…


