
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 สืบเนื่องจากศาสตราจารย ทานผูหญงิพนูทรพัย   นพวงศ ณ อยธุยา  ผูกอต้ังคณะครุศาสตร 
 จุฬา ฯ  ผูวางพืน้ฐานการศึกษาในคณะครุศาสตร  ต้ังแตระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา 
เปนนกัวิชาการ และนักการศึกษา  ทีท่ําคุณประโยชนแกสังคม และประเทศชาติ  ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณเปนปฐมปูชนยีาจารยแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย นัน้   ชาวคณะครุศาสตร รูสึกภาคภูมิใจ
อยางยิ่งสมควรเปนตนแบบที่คณะครุศาสตรจะนํามาประกาศเกยีรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครศุาสตร  
ในโอกาสเฉลมิฉลองครบ ๕๐ ปของการสถาปนาคณะครุศาสตร   การครบรอบ ๙๐ ปของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั     และ ๑๑๕ ปของการฝกหดัครูไทย     คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จึงจัด
ใหมีการประกาศเกียรติคุณยกยองความเปน “ปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร” เพื่อเปนแบบอยางแก
ผูประกอบวิชาชีพครูตอไป       จากเหตุผลดังกลาว  คณะครุศาสตร จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
ประกาศเกยีรติคุณปูชนียาจารยเพื่อดําเนนิการคัดเลือก       

ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏวามีผูทีส่มควรไดรับการประกาศเกยีรติคุณเปน “ปูชนียาจารย
แหงคณะครศุาสตร”  เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง ๕๐ ปคณะครุศาสตร  และในโอกาสเฉลิมฉลอง ๙๐ป 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     และ  ๑๑๕  ปการฝกหัดครูไทย   รวม  ๖  ทาน  ดังนี ้
  ๑.  ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณดวงเดือน     พิศาลบุตร 

๒.  ศาสตราจารย ดร.วจิติร                        ศรีสอาน 
๓.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักด์ิ         เพียรชอบ 
๔.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจริต           เพียรชอบ 
๕.  ศาสตราจารยกิตติคุณ สมุน           อมรวิวัฒน 
๖.  ศาสตราจารยกิตติคุณ อําไพ                สุจริตกลุ 

 
   
              

 

ฉบับที่  ๒๓   ประจําสัปดาหที่   ๓   เดือนมถุินายน   ๒๕๕๐ 

“ปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร”  ครั้งแรกในรอบหาทศวรรษ 
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การประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศเริ่มในปพ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อใหการคัดเลือกศิษยเกา
เกียรติยศดําเนินการไปอยางตอเนื่องและมีหลักเกณฑทีช่ัดเจน   จากการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร ในการประชมุคร้ังที่ ๙/๒๕๔๙  วันที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๔๙  จงึเห็นสมควรใหมีประกาศ
คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั เร่ือง การคดัเลือกศิษยเกาเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๙    ซึ่งจะมี
การคัดเลือกศิษยเกาเกยีรติยศเพื่อประกาศเกียรติคุณในวนัคลายวันสถาปนาคณะของทุกป    
 สําหรบัในปพ.ศ. ๒๕๕๐   ซึ่งเปนปพิเศษ เนื่องจากเปนปที ่๕๐ ของคณะครุศาสตร   ๙๐ ป
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   และ ๑๑๕ ป การฝกหดัครูไทย  เพือ่เปนการเฉลมิฉลองโอกาสดังกลาว
ประกอบกับมศิีษยเกาทีท่ําคุณประโยชนตอวิชาชพีและสังคมเปนจํานวนมาก      ในปนี้คณะครุศาสตร 
จึงไดประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ   จาํนวนทัง้สิ้น  ๖๔  คน   ดังนี ้

๑. ดร.เขมสิริ      ประภามนตรีพงศ 
๒. ดร.จรวยพร       ธรณินทร 
๓. นางสาวจันทรเพ็ญ      ชีรานนท 
๔. ดร.จิรณี        ตันติรัตนวงศ 
๕. อาจารยชัยธวชัว   ไทยง 
๖. ศาสตราจารย ดร.ชัยพร      วิชชาวุธ 
๗. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงศ     พรหมวงศ 
๘. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค      เทียนสง 
๙. รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา      แขมมณ ี

๑๐. รองศาสตราจารย ดร.ไทย       ทิพยสุวรรณกุล 
๑๑. ศาสตราจารย ธีระ          รุญเจริญ 
๑๒. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย 
๑๓. นางนันทพร      ศานติเกษม 
๑๔. นายนิวัตร         นาคะเวช 
๑๕. นางเบญจวรรณ      สรางนิทร 
๑๖. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒ ิ
๑๗. ศาสตราจารยกิตติคุณ ประคอง     ตันเสถียร 
๑๘. นางประภาศรี        สุฉันทบุตร 
๑๙. ศาสตราจารย ประภาศรี     สีหอําไพ 

๕๐  ป  คณะครุศาสตร  :  ๖๔  ศิษยเกาเกียรติยศ 



 ๓

๒๐. รองศาสตราจารย ดร.ประสาร      มาลากุล ณ อยุธยา 
๒๑. อาจารยปรีชา       สุคนธมาน 
๒๒. ดร.พจนา         วองตระกูล 
๒๓. ดร.พยุงศักดิ์        จันทรสุรินทร 
๒๔. ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย       สินลารัตน 
๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ดวงวิเศษ 
๒๖. นางมัณฑนา      ศังขะกฤษณ 
๒๗. อาจารย มารศรี      ตรีรัตนพันธ 
๒๘. ศาสตราจารยกิตติคุณ ยุพิน      พิพิธกุล 
๒๙. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.รัตนา พุมไพศาล 
๓๐. รองศาสตราจารย ดร.รัตนา     ตุงคสวัสดิ์ 
๓๑. คุณหญิงลักขณา         แสงสนิท 
๓๒. ทานผูหญิง วนิดา      พูนศิริวงศ 
๓๓. ศาสตราจารยกิตติคุณ วัฒนะ     จูฑะวิภาต 
๓๔. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย     ศิริชนะ 
๓๕. นายวันมูหะมัดนอร      มะทา 
๓๖. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วัลลภา     เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๓๗. นายวัลลภ       ตังคณานุรักษ 
๓๘. อาจารย วิทธยา        บริบูรณทรัพย 
๓๙. ศาสตราจารยกิตติคุณ วิรัตน  พิชญไพบูลย 
๔๐. นายวีระพงศ        ทวีศักดิ์ 
๔๑. ดร.วิลาวัณย        ตันวัฒนะพงษ 
๔๒. ศาสตราจารย ศรีราชา      เจริญพานิช 
๔๓. ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย    กาญจนวาส ี
๔๔. ดร.สมชาย        ประเสริฐศิริพันธ 
๔๕. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ     กาญจนกิจ 
๔๖. อาจารย สังคม       ทองมี 
๔๗. ดร.สิริชัยชาญ       ฟกจํารูญ 
๔๘. ดร.สิริพร         บุญญานันต 
๔๙. ดร.สุชาติ           เมืองแกว 
๕๐. ศาสตราจารยกิตติคุณ สุชาติ  โสมประยูร 
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๕๑. นางสุนิดา        สกุลรัตนะ 
๕๒. รองศาสตราจารย สุนีย     สินธุเดชะ 
๕๓. รองศาสตราจารย ดร.สุพิตร      สมาหิโต 
๕๔. ทานผูหญิงสุภรเพ็ญ      หลวงเทพ    
๕๕. นางสุรางค          เปรมปรีดิ์ 
๕๖. ศาสตราจารย ดร.สุวิมล       วองวาณชิ 
๕๗. รองศาสตราจารย ดร.อนันต      อัตช ู
๕๘. ศาสตราจารย อัจฉรา       ชีวพันธ 
๕๙. รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา      ภาณุรัตน 
๖๐. คุณหญิงอารยา       พิบูลนครินทร 
๖๑. นายอํานวย          จั่นเงิน 
๖๒. ดร.อุทัย                  ดุลยเกษม 
๖๓. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อุทุมพร    จามรมาน 
๖๔. อาจารย อุษา        สมบูรณ 

 
 

 
 
คณะครุศาสตรขอเชิญชวนศษิยเกา  นิสิตปจจุบัน   คณาจารย  นักเรียน   และผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ฯ  และผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อประโยชนทางการศึกษา  โดยบรจิาคใน
บัญชีออมทรัพย  ชื่อ “โครงการเฉลิมฉลอง ๕๐ ป คณะครุศาสตร จุฬา ฯ” เลขที่บัญชี 
๑๕๒ ๔๕๘๘ ๐๕๘  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร และกรุณาสงสําเนาเอกสารการโอน
เงินมาที ่๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๑๒    โดยผูบริจาคสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปขอลดหยอนภาษีเงนิไดดวย  
ทั้งนี้จะมกีารถายทอดสดการรับบริจาคในรายการพิเศษ “หาทศวรรษครุศาสตร รวมใจสราง
ศรัทธาบูชาครู”  ทางสถานวีิทยโุทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ ในวันศุกรที่ ๖   กรกฎาคม    ๒๕๕๐ 
ต้ังแตเวลา ๒๒.๓๐ – ๐๐.๓๐ น.  ซึ่งนอกจากจะมีการรับบริจาคแลว    ยังมกีารประมูลภาพของ
คณาจารย   ศิลปนภายนอก และนสิิตของคณะครุศาสตร ดวย   สอบถามรายละเอยีดไดที่ 
โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๔๑๗   หรือดูรายละเอียดไดที่   WWW.edu.chula.ac.th 
 
 
 
 
 

หาทศวรรษครุศาสตร จุฬา ฯ : ระดมทุน - ประมูลภาพ 
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ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ไดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐   เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐   ได
ประกาศคณะที่มีผูสมัครคัดเลือกมากที่สุด หรือยอดนิยม ๓ อันดับแรก   โดยคณะครุศาสตร (รูปแบบ
ที่  ๑)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย เปนคณะยอดนิยมอันดับ  ๓  สวนอนัดับที ่๑  คณะศิลปะศาสตร 
(สาขาวิชาภูมศิาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   อันดบัที ่ ๒  คือ  คณะสาธารณสขุศาสตร   (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร)  มหาวทิยาลยัมหิดล   

 
 
 
 

คณะครุศาสตร   เปนคณะยอดนิยมอันดับ  ๓ 

นโอกาสการเฉลิมฉลอง ๕ทศวรรษครุศาสตร  จุฬาใ 

วันศุกรที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๔.๓๐น. ใน
การถายทอดสดรายการ “หาทศวรรษครุศาสตร จฬุาฯ รวม
ใจสรางศรัทธาบูชาคร“ู  ทางสถานีวทิยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทยชอง ๑๑ ดูรายละเอียดไดที่  http:// www.edu.chula.ac.th 

อเชิญรวมประมลูผลงานศิลปนชั้นนํา ข 
ศ.กิตติคุณกําจร สุนพงษศรี รศ.สัญญา วงศอราม  
ผศ.สมโภชน ทองแดง และ มล.จิราธร  จิรประวัติ   
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‡   ประกาศ/คําสั่ง 
 งดการเรยีนการสอน 
  4ตามที่คณะครุศาสตร จะจัดงานวนัสถาปนาคณะครุศาสตรครบ ๕๐ ป รวมเฉลิม
ฉลอง ๙๐ ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ ๑๑๕ ป การฝกหัดครูไทย  ในวนัที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๐  เพื่อใหคณาจารย และนิสิตไดมีโอกาสรวมงานทัง้ภาคพิธกีาร  การประชุมวิชาการ  และงานสาย
สัมพันธหาทศวรรษครุศาสตร    ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที ่๑๒/๒๕๕๐  เมื่อ
วันที่ ๗ มิถนุายน ๒๕๕๐  จึงใหงดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต   ระดับบัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชา  และระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายประถมและฝาย
มัธยม         ในวนัที ่  ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐       เพื่อใหคณาจารยและนิสิตเขารวมกิจกรรมโดย
พรอมเพรียงกนั 
 
  4ดวยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัยไดกาํหนดใหมีพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศกึษา ประจาํปการศึกษา ๒๕๔๙   ประจาํปการศึกษา ๒๕๔๙  ในวนัพฤหัสบดีที ่๑๒ และ
วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ที่ประชมุคณบดีในการประชุมคร้ังที ่๑๘/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๖ มถิุนายน 
๒๕๕๐  ใหงดการเรียนการสอน ดังนี ้
       ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกคณะและวิทยาลยัที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   รวมทั้งโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม  และมัธยม ใหงดการเรียน
การสอนตลอดทั้งสองวนั 
      ยกเวน  คณะแพทยศาสตร  คณะจิตวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร คณะทนัต
แพทยศาสตร   คณะเภสัชศาสตร   คณะสหเวชศาสตร  คณะสัตวแพทย  คณะนิติศาสตร เฉพาะ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ    และสํานักวชิาวทิยาศาสตรการกีฬา  ใหงดการ
เรียนการสอนเฉพาะวันที่บัณฑิตของคณะ และสํานกัวิชานั้นเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

4   ดวยประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 
ฤดูรอน คร้ังที ่  ๒๔ ระหวางวนัที ่๘ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  นัน้  เพื่อใหอาสาสมัครหรือนักกีฬาของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการดําเนนิการดานตาง  ๆ  หรือเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ที่
ประชุมคณบดีคร้ังที่ ๘/๒๕๕๐  เมื่อวนัที ่  ๒๘   กุมภาพนัธ ๒๕๕๐  จงึให 
 

กิจกรรมบริหาร 



 ๗

๑. งดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาบัณฑิต ระหวางวันที่ ๗ – ๘ 
สิงหาคม  ๒๕๕๐  และ ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐   เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมในพิธเีปดและ
ปดการแขงขัน 

๒. ไมงดการเรียนการสอนในระหวางการแขงขัน แตอนุญาตใหนิสิตอาสาสมัคร 
หรือนักกีฬา  ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑติศึกษา  สามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมถือเปน
การขาดชั่วโมงเรียน  และขอใหทุกคณะ  สถาบนั ไมมีการจัดสอบในชวงการแขงขันกีฬามหาวทิยาลยั
โลกฤดูรอน คร้ังที่ ๒๔ ดวย   
 
‡   คณะครศุาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี้ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการทนุการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
สําหรับคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ฝายมัธยม 

                                               (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
 
 
 
‡     ผลการพิจารณาจัดสรรเงนิทุนเพื่อการวิจัย ฯ 
 คณะกรรมการบริหารงานวจิัยและบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจยั กองทนุ
คณะครุศาสตร   ปงบประมาณ   ๒๕๕๐   (คร้ังที่  ๔)   ดังนี ้
 เงินสนับสนุนโครงการวิจยัทัว่ไปโดยไมจํากัดหัวขอ 

๑. โครงการวิจยัเรื่อง “ความคิดเห็นของนิสิตตอมาตรฐานวิชาชีพครู ดานความรูใน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  : การวิเคราะหเปรียบเทียบและการวเิคราะห 
พหุระดับ”   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐฎภรณ  หลาวทอง  ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศึกษา 
จํานวนเงนิทนุ ๒๕,๐๐๐ บาท   
  ๒. โครงการวจิัยเรื่อง “แผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตร กับกระบวนการจัดการ
เรียนรูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงสิน้สดุยุคสมบูรณา 
ญาสิทธิราชย”    โดย ผูชวยศาสตราจารย นววรรณ   วฒุฑะกุล   โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ   ฝายมัธยม 
จํานวนเงนิทนุ   ๓๐,๐๐๐  บาท    
 
 
 
 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๘

 
    
 
‡    ไหวคร ู
 เมื่อวันที่   ๑๔   มิถนุายน  ๒๕๕๐   เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ หองประชุม ๑๐๑ อาคารประชุมสุข 
อาชวอํารุง  สํานักงานกจิการนิสิต จัดพิธีไหวครูนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  ประจําป 
๒๕๕๐   โดยมีคณบดี   (รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   ผูบริหาร    คณาจารยคณะ 
ครุศาสตร  รวมในพธิี   
 
 
 
 
 
 
 
ผูแทนนิสิตใหมนําพานดอกไมธูปเทียนขึ้นกราบคณบดี     คณบดี เจิมตํารา 
 
 
 
 
 
 
 
      
     ผูแทนนิสิตใหมมอบพวงมาลัยแดคณาจารย              ระบําดอกไมบูชาครู   โดยชมรมนาฏศิลป 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 



 ๙

 พิธีมอบโลครศุาสตรบัณฑติเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม
สูงสุด ของคณะครุศาสตร ประจําปการศกึษา ๒๕๔๙  คือ ๓.๙๖  ไดแก     
 
 
 
 
 
 
 

 นายสกล     ซ่ือธนาพรกลุ    สาขาวิชามัธยมศกึษา  (มนุษยศาสตร-สังคมศาสตร) 
 

รางวลัพระเกีย้วแกวสาํหรบัผูที่ไดรับเหรียญรางวลัหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด   ในแตละสาขาวชิา ประจาํปการศึกษา   ๒๕๔๙  ไดแก  
  

ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา 
                   สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

 นางสาวบุศรา      เอี่ยมป            ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๗๐ 
สาขาวชิาประถมศึกษา 
 นางสาวสิรินชุ    เรืองผลวิวฒัน  ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๗๖ 
สาขาวชิามธัยมศึกษา(วิทยาศาสตร)     
นายชัยวฒัน       ปนทรพัยถาวร  ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๘๐ 
สาขาวชิามธัยมศึกษา(มนุษยศาสตร-สงัคมศาสตร)     
นายสกล         ซื่อธนาพรกลุ  ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๙๖ 

 
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 

สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
นายกิตติ        จิตสีทอง   ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๘๖ 
สาขาวชิาธุรกิจศกึษา  
นางสาวเปมิกา        คุมวงศดี  ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๖๔ 

 
ภาควิชาศลิปะ ดนตรีและนาฏศิลปศึกษา 

สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
 นายพเิชฐ       ลีลาขจรกิจ  ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๓.๖๕ 



 ๑๐

 สําหรับเกยีรติบัตรนิสิตทีท่ํากิจกรรม    ประจาํปการศึกษา  ๒๕๔๙    มีดังนี้ 
 ๑)  นาย สิริภัทร  ชื่นคา           หัวหนานิสิต 
 ๒)  นางสาวสธิยา จิริยะสิน  รองหัวหนานิสิตคนที่ ๑ 
 ๓)  นางสาวธนัยพร เจริญสมบัติ  รองหัวหนานิสิตคนที่ ๒ 
 ๔)  นางสาวพรรัตน ถิระนนัท  ประธานฝายวชิาการ 
 ๕)  นายนําโชค  อุนเวยีง   ประธานฝายนสิิตสัมพันธ 
 ๖)  นายโกเมศ  นาแจง   ประธานฝายกฬีา 
 ๗)  นางสาวขวัญใจ อธิปญญาวงศ  ประธานฝายศลิปะและวัฒนธรรม 
 ๘)  นายนิพนธ    เกลียรัมย  ประธานฝายพัฒนาสังคม 

และบําเพ็ญประโยชน 
 ๙)  นางสาวอารียา มงคลโชติการ  หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๔ 
 ๑๐) นายอุทยั  ศาสตรา   หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๓ 
 ๑๑) นายสืบสกุล หลงเวช   หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๒ 
 ๑๒) นายกฤษดา มวนหรีด  หัวหนานิสิตชัน้ปที ่๑ 
 ๑๓) นางสาวพรกมล เบ็ญพาด  เหรัญญิก 
 ๑๔) นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกลุ  เลขานุการ 
 
สําหรับรางวัลการประกวดพานไหวครู ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐  สาขาวิชาที่ชนะการประกวด 
พานพุมไหวครู   ในปนี้มชีนะเลิศ   ๒  ประเภทรางวลั คือ    
 
 
 
 
 
 
 
                           

 ประเภทสวยงาม                  ประเภทสรางสรรค 
                 ไดแก…..สาขาวชิา ดนตรีศึกษา      ไดแก…..สาขาวิชา  ศลิปศึกษา 
 
 



 ๑๑

 ในชวงบายเปนพิธีไหวครูนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยในพธิีดังกลาว มีประกาศเกยีรติคุณนิสิต
ที่ทาํกิจกรรมของคณะ ดังนี ้
 ๑)  นายนาทรพ ี  ผลใหญ   ประธานนิสิตบัณฑิตศึกษา 
 ๒)  นายเฉลมิลาภ ทองอาจ  รองประธานฝายกิจกรรมวิชาการ 
 ๓)  นายเทวิล  ศรีสองเมือง  รองประธานฝายกิจกรรมทัว่ไป 
 ๔)  นายพิชัย  สวนอาษา  รองประธานฝายกฬีา 
 ๕)  นางสาวเมษยา ชิ้นอาภรณ  รองประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖)  นายนธิ ิ  จันทรธน ู              รองประธานฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญ 
                      ประโยชน 
 ๗)  นางสาวศรัญญา รณศิริ   รองประธานฝายนิสิตสมัพนัธ 
 ๘)  นางสาวน้าํทพิย องอาจวาณิชย  นายทะเบียน 
 ๙)  นายจกัรี  อรชุน   ประชาสัมพันธ 
 ๑๐) นางสาวเทพสุดา เกตุทอง   เลขานุการ 
 ๑๑) นายตีรวชิช  ทินประภา  ฝายพัสดุ 
 ๑๒) นางสาววริษษา ชะมอย   ฝายประเมนิผล 
 ๒๓) นางสาวเบญจมาศ ฉิมมาล ี   กรรมการ 
 
 
 

 
 ‡     รับสมัครงาน 
 คณะครุศาสตร     จุฬา ฯ     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
โครงการ   ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  (บริหารงานทั่วไป)  จํานวน   ๑  อัตรา  วุฒิปริญญาตรี  
หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาจิตวิทยา   การศึกษาพิเศษ  ครุศาสตร  ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตร  
หรือสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ     และตองมีความรูคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน   Excel    Microsoft  
Word และสามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่    หนวยบริหารทรัพยากรมนุษย   
สํานักงานเลขานุการ   คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โทร. ๐  - ๒๒๑๘  - ๒๔๓๒   
ต้ังแตบัดนี้ – วันที่    ๒๐   กรกฎาคม    ๒๕๕๐    ในวันและเวลาราชการ      
 
 
 

นานาขาว 



 ๑๒

‡  อบรมหลกัสูตรพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 สถาบนัการประชาสัมพันธ   กรมประชาสมัพันธ    จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ความคิดสรางสรรค” รุนที่ ๑ – ๒ (Creative  Thinking  Development) ระหวางเดือนกรกฎาคม และ
กันยายน ๒๕๕๐   สําหรับบุคคลทั่วไป  ขาราชการ  พนักงานของรัฐ  เจาของกิจการ  นักศึกษา  ฯลฯ   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๗๑๒๕-๑๕๐๕ 
 
‡   มหาวทิยาลัยมหาสารคามวิจัย ครัง้ที่ ๓ 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จัดประชุมวิชาการ มหาวทิยาลัยมหาสารคามวิจัย ครัง้ที่ ๓ 
ระหวางวันที่ ๖ – ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๐   ณ หองประชุมโรงแรมตักสิลา  จ.มหาสารคาม   
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร.๐๔๓– ๕๔ -๒๓๘   หรือที ่E-mail : admin5@msu.ac.th    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“ 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 

สํานักงานบริการวิชาการและวิจัย 
ขอเชิญชวนคณาจารย  นิสิต และผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจยั  

เร่ือง   ”โอกาสและความหวังในการพัฒนาการศึกษาไทย” 
ในวันที่  ๑๐ – ๑๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.   ณ  หองประชุม  ๑๐๑  อาคารประชุมสุข  อาชวอํารุง 
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่   

สํานักงานบริการวิชาการและวิจัย   โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๐ 


