
             ศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑  

 
 
 
 
 
                         
                        
 
   รองคณบดีดานกิจการนิสิต (ผูชวยศาสตราจารย วทิยา  ไลทอง)  แจงวา  ตามที่คณะ
ครุศาสตรมีนโยบายสงเสริมและใหกําลงัใจศิษยเกาทีท่ําคุณประโยชนตอวิชาชพีและสังคมรวมทัง้การ
เผยแพรเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา  ในโอกาสวนัคลายวนัสถาปนาคณะครุศาสตร วนัที ่๑๐
กรกฎาคม ของทกุป  โดยมกีารมอบโลศิษยเกาเกยีรติยศเปนครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๘ สําหรบัในป 
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการคัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ จึงไดดําเนนิการคัดเลือกศิษยเกาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามประกาศคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง การคัดเลือกศิษยเกาเกียรติยศ 
พ.ศ.๒๕๔๙  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะในการประชมุคร้ังที่  ๑๔ /๒๕๕๑     
วันที่ ๑๙ มิถนุายน  ๒๕๕๑  จึงประกาศรายชื่อศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี ้
  ๑.  นางกันตวรรณ      ตันเถียร กุลจรรยาวิวฒัน 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยเกษม      บุญรมย 
  ๓.  รองศาสตราจารยโกวทิ      เชื่อมกลาง 
  ๔.  ศาสตราจารย ดร.จรรจา   สุวรรณทัต 
  ๕.  นายเจริญ     ปุสุรินทรคํา 
  ๖.  ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค       พรรุงโรจน 
  ๗.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค      พุทธชิีวนิ 
  ๘.  นางดารณ ี        ธนะภูม ิ
  ๙.  รองศาสตราจารย ดร.ทองหลอ             วงษอินทร 
  ๑๐. ศาสตราจารย เรืออากาศโท ดร.ทวีป   ศิริรัศมี 
  ๑๑. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา     บุญทอง 
  ๑๒. นางทัศนยี             บุษปวัต 
  ๑๓. นายนคร             ตังคะพิภพ 
  ๑๔. ศาสตราจารยบุญธรรม        กิจปรีดาบริสุทธิ ์
  ๑๕. รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง       ภูมิภัทราคม 

      ฉบับที่  ๒๓    ประจําสัปดาหที่ ๕       วันจันทรที่ ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๕๑    



 ๒

   กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

๑๖. รองศาสตราจารย ดร.ปราณี           สังขะตะวรรธน 
  ๑๗. รองศาสตราจารย ดร.พรรณทิพย     ศิริวรรณบุศย 
  ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย   ละแมนชัย 
  ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยพทิกัษ   อาจคุมวงศ 
  ๒๐. นายภิญโญ     สายนุย 
  ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลขา   ปยะอัจฉริยะ 
  ๒๒. รองศาสตราจารยวรรณี   โสมประยูร 
  ๒๓. นางศศิวมิล     นพสวุรรณ 
  ๒๔. ดร.ศุภชยั     ศรีหลา 
  ๒๕. นายสมบรูณ    อุทัยเวียนกุล 
  ๒๖. นางสาวสุมล    สุตะวิริยะวฒัน 
  ๒๗. นายสุโข     วุฑฒโิชต ิ
  ๒๘. นางสาวอรวรรณ    สุนทรชัย 
  ๒๙. ผูชวยศาสตราจารยอารีย   วชิรวราการ 
  ๓๐. นางอารีรัตน    วัฒนสนิ 
  ๓๑. ศาสตราจารย ดร.เอกวิทย   ณ ถลาง 
  ๓๒. ผูชวยศาสตราจารยเอนก   เทพสุภรณกุล 
  ๓๓. ดร.อุดม     สมพร 
 
 
 

   มหันตภยัใตพิภพในเมืองหลวง 

             
  
  เมื่อวันที่  ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๑    เวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ หองประชมุ ๑๐๖  อาคาร ๒  
คณะครุศาสตร    ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร รวมกับสมาคม



 ๓

สตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ในพระอปุถัมภของสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร   และสมาคมฟุลไบรทไทย  จัดการบรรยายเรื่อง “มหันตภัยใตพิภพใน
เมืองหลวง”   โดยม ี นายมงคล  มหาวงศตระกูล  วิศวกรไฟฟา   ผูเชี่ยวชาญดาน Corrosion  
Engineering   จาก  San  Francisco   เปนวทิยากร    
               

   หลักสูตร กัลยาณีกลุสตรีอุดมศึกษา 

           
  
 เมื่อวันที่      ๒๑  มิถนุายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ   หองประชุม ๑๐๖  อาคาร ๒  คณะ
ครุศาสตร รวมกับสมาคมสตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภของสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  และสภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ฯ จัด
โครงการฝกอบรมหลักสูตร กัลยาณกีุลสตรีอุดมศึกษา ซึ่งเปนโครงการนาํรองมวีตัถุประสงคเพือ่ปลุก
จิตสํานึกและปลูกฝงคานิยมคุณลักษณะของกุลสตรีภายในรูปแบบทีป่รับใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม  ซึง่วิถกีารดําเนินชวีิตของสตรีจะมีความเสมอภาคและกาวสูภาวการณเปน
ผูนําในทกุระดับ  มีองคความรูที่ทนัสมัยรอบดาน  การฝกอบรมครั้งนี้เปนการฝกอบรมที่มีสัมฤทธิบัตร 
โดยมีนกัเรียนผูเขารับการฝกอบรมรุนแรก จํานวน ๓๐ คน อายุระหวาง ๑๔ – ๑๘ ป จากโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร   
  นอกจากนีย้ังจะจัดใหมีการเขาคายฝกอบรม ณ ศูนยฝกอบรมจิรายุ – พูนทรัพย จงัหวัด
ระยอง  ในวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑  ดวย   
 

   มอบรางวัลคําสอนจากกลอนสนุทรภู   
  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถนุายน  ๒๕๕๑  เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณโถงอาคาร ๔    ประธาน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลมนัสชท  บัณฑิตยานนท)  เปนประธานมอบ
รางวัลประกวดเรียงความและกลอนสุภาพเรื่อง “คําสอนจากกลอนสุนทรภู”   จัดโดย สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา   มีนิสิตทีส่งผลงานเขาประกวด 



 ๔

ดังนี ้ เรียงความ ๑๑ สํานวน  และกลอนสุภาพ  ๒๙ สํานวน   ทัง้ประเภทเดี่ยวและกลุมไมเกนิ ๓ คน  มี
ผูไดรับรางวัล คือ 

              
 

            
     
     รางวลัชนะเลิศประเภท เรียงความ ไดแก   

นางสาวชนาธนิาถ  ชาติชาตรี และนางสาวนภาพร   สุทธปิระภา 
   รางวลัชนะเลิศกลอนสภุาพ  ไดแก     นายพิณพนธ   คงวจิิตต   
  

                               
 
นอกจากนี ้ยงัมีรางวัลที ่๒   รางวัลที่ ๓  รางวัลชมเชย  และรางวัลปลอบใจ   ทั้งนี้ม ี  
รองศาสตราจารย ไขสิริ   ปราโมช ณ อยุธยา รวมในพิธมีอบรางวลัดังกลาวดวย 



 ๕

  กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 

  โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสถาบันพฒันาการขายและการบริการ  

           
 

                                           
 

สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ    คณะครุศาสตร   รวมกับบริษัท เอสซีจี เน็ตเวิรค 
แมนเนจเมนท  จํากัด     จัดโครงการบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนาสถาบันพัฒนาการขายและการ
บริการ  ครั้งที่ ๒   “หลักสตูรสุขใจที่ใหบริการ”  ใหกบัพนกังานใหมของรานโฮมมารท     โดยมี 
คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)   เปนประธานในพิธีเปดการอบรม   ทั้งนี้การจัด
อบรมดังกลาวประกอบดวย กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อเสริมสรางบรรยากาศเรียนรู        บรรยาย
มาตรฐานการบริการของพนกังานหนารานซิเมนตไทยโฮมมารทความหมายและลักษณะของการมีจิต
บริการ       บรรยายเรื่องความตองการของลูกคา      บรรยายและกิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่องาน
บริการตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส    ฯลฯ   
      การอบรมดังกลาวจัดระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๑    โดยมีคณาจารย
คณะครุศาสตร เปนวิทยากร ไดแก  รองศาสตราจารย ดร.เกียรติวรรณ   อมาตยกุล     รองศาสตราจารย 
ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล         ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา    อาจารย ดร.วรรณี  



 ๖

                 ระเบียบนารู 

                     กิจกรรมดานบริหาร 

เจตจํานง      อาจารย ดร.วรรัตน   อภินันทกูล     อาจารย ณัฎฐลักษณ  ศรีมีชัย   และอาจารย ดุสิดา   
ทินมาลา   
 

   อาจารยไดรับทุนวิจยั 
  สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ แจงวา ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑      (คร้ังที่ ๕)     ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร                  มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการวิจัยทั่วไปโดยไมจํากัดหัวขอ       ใหแก 
ผูชวยศาสตราจารย กัลยา  ปริปญญาพร    ในการทําโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันที่สอดแทรกการฝกกลวิธีการเรียนรูภาษา เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตปริญญาบัณฑิต วิชาเอกภาษาเยอรมัน” จาํนวนเงนิ 
๓๐,๐๐๐ บาท   

                          
 
 

   ประกาศ/คําสั่ง  
 คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. แตงตั้ง  นายอํานวย  ธรรมธร  รักษาการหัวหนาหนวยบํารุงรักษาสภาพแวดลอม 
และรักษาความปลอดภัย   ต้ังแตวันที่ ๑๒  มถิุนายน  ๒๕๕๑   

๒.  แตงตั้ง นางพรทพิย   คงสุคน  เปนหัวหนาหนวยบริการหองเรียน หองประชมุ 
และยานพาหนะ ต้ังแตวันที ่๑๒  มถิุนายน  ๒๕๕๑ 
  ๓.  แตงตัง้ รองศาสตราจารย ดร.สิริพนัธุ  สุวรรณมรรคา   เปนประธานสาขาวิชา
วิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  ต้ังแตวันที ่๒๓ มถิุนายน ๒๕๕๑ 
  ๔.  ประกาศเรือ่ง “ศิษยเกาเกียรติยศ ประจําป ๒๕๕๑”   
  ๕.  ประกาศเรือ่ง “ระเบียบการใชบริการคอมพิวเตอรโนตบุค พ.ศ. ๒๕๕๑” 

(ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th 
 
 
 

  การเบิกจายสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
  รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์
ทอง)   แจงวา   เนื่องดวยกรมบัญชีกลาง  ไดมีหนังสือเวยีนที่ กค 0422.3/ว00184  ลงวนัที ่๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๑   เร่ือง ประเภทและอัตราเงนิคาเลาเรียน  มีใจความสรุปไดดังนี้ 
 



 ๗

๑. ใหยกเลิกประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาทั้งหมด อันมีผลทํา
ใหไมสามารถเบิกจายเงินบํารุงการศึกษาของบุตรไดต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป 

๒.  มีการกําหนดประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษา
ของเอกชน ข้ึนใหม ต้ังแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส.และปวท.หรือเทียบเทา 
โดยแยกเปนสถานศึกษาที่ไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ และสถานศึกษาที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ซึ่ง
สามารถเบิกจายไดในอัตราที่แตกตางกัน โดยสถานศึกษาจะตองมีหลักฐานระบุใหชัดเจนวาไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐหรือไม 

๓.  กรณีบุตรที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ยังสามารถเบิกจาย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรไดไมเกินปละ ๑๕,๐๐๐  บาท เชนเดิม 

 

อนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการกําลังหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกจายเงินบาํรุง
การศึกษา ในสถานศึกษาของทางราชการ(ตามขอ ๑)เพื่อใหสามารถเบิกจายไดบางสวน ดังนั้นจึงขอให
ทุกทานเก็บใบเสร็จรับเงินของภาคตนปการศึกษา ๒๕๕๑  ไวกอน  ถาสามารถเบิกจายไดเมื่อใด คณะ
จะไดแจงใหทานทราบตอไป  สําหรับผูที่เบิกจายเงินดังกลาวจากคณะไปแลวหากภายหลังไมสามารถ
เบิกจายได คณะจะไดดําเนินการเรียกเงินคืนจากทานตอไป 

 
  ระเบียบการใชบริการคอมพิวเตอรโนตบุค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 คณะครุศาสตร  จัดทําประกาศ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบ
การใชบริการคอมพิวเตอรโนตบุค พ.ศ. ๒๕๕๑”   เพื่อเปนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสําหรับการศึกษา
และวิจัยของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร  มีรายละเอียดดังนี้  

 ๑.  ผูมีสิทธิใชบริการ   ตองเปนนิสิตปจจุบันของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
 
       ๒.  ลักษณะการใหบริการ 
    ๒.๑  บริการ Internet ดวยระบบ Wireless 

            ๒.๒  มีโปรแกรม Microsoft office แตไมมีการบันทึกขอมูลลงเครื่อง 
            ๒.๓  ใหบริการยืมเปนรายชัว่โมงติดตอกันไมเกินครั้งละ ๒ วนั  และสงคืนกอน 

ปดบริการ๑  ชั่วโมง 
              ๒.๔  ใหยมืใชเฉพาะในบริเวณศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาเทานัน้ 

๓.   การขอใชบริการ 
            ๓.๑. นิสิตสามารถติดตอขอใชบริการไดที่ เคานเตอร ยืม-คืน หนังสอื ตามเวลา 



 ๘

ที่ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษากําหนด 
๓.๒ นิสิตสามารถขอจองคอมพิวเตอรโนตบุคลวงหนาได  หากนิสิตมาใช 

บริการชากวาเวลาที่จองไว ๑ ชัว่โมง  ถือวาสละสทิธิก์ารจองนัน้  
๔. ความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

           ๔.๑ กรณีคอมพิวเตอรโนตบุคเกิดความเสียหาย เชน  แตก หัก มีรอยราว  
ผูใชบริการตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการซอมเพื่อใหคอมพิวเตอรโนตบุคกลับคืนสูสภาพปกติ
พรอมใชงาน 

           ๔.๒ กรณีที่มชีิ้นสวนภายในของคอมพวิเตอรโนตบุค  เชน  หนวยความจํา 
(RAM)  หนวยประมวลผล (CPU)  แบตเตอรี่ รวมทัง้ชิ้นสวนที่อยูภายนอก  เชน  เมาส, สายไฟ  สูญหาย
ชํารุด  หรือนําสงไมครบตามที่ลงชื่อรับไป  หรือเกิดการสญูหาย หรือเกดิความเสียหายอื่นใด  ผูใชตอง
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

๕. ผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบการใชบริการคอมพิวเตอรโนตบุค   หรือใชผิด 
วัตถุประสงค จะถูกระงับการใชบริการคอมพิวเตอรโนตบุคและลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ หรือ 
ชะลอการสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

     คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอเชิญคณาจารย   นิสิตนักศึกษา  และผูสนใจทัว่ไป 
เขารวมประชมุและ/หรือเสนอบทความทางวิชาการ 

เรื่อง 
“Education  at  the  Dawn  of  the  Century: In  Pursuit  of  Quality and  

Sustainability” 
  ๑๒ – ๑๓  พฤศจกิายน   ๒๕๕๑  ณ  โรงแรมมณเฑียร  และจฬุา ฯ 

 
ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๕๕๑    

และ  E – mail.  intered@chula.ac.th 


