
 
 
 
 

 
 
 
 

       
คณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ  ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์และศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจ าปี  2556  เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์  ครบรอบ 56 ปี  ดังนี้ 
ปูชนียาจารย์ จ านวน  2  ท่านได้แก่ 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ นิรมล  สวัสดิบุตร        ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ 
   

ศิษย์เก่าเกียรติยศ  จ านวน  20  ท่าน ดังนี้ 
 1)  ดร.จันทร์         ติยะวงศ์    2)  ดร.ฉวีรัตน์       เกษตรสุนทร 

   3)  ผศ. ดร.ฐาปนีย ์    ธรรมเมธา   4)  ภราดา ดร.เดชาชัย    ศรีพิจารณ์ 
 5)  น.ส. ธนพร            แวกประยูร   6)  ผศ. ดร.บัญญัติ     ช านาญกิจ 

   7)  ผศ. ดร.ประโยชน ์  คุปต์กาญจนากุล  8)  ดร.ปรเมษฐ์             โมลี 
9)  รศ. ดร.เพ็ญพิไล      ฤทธาคณานนท์  10)  น.ส.พรทิพย์           กาญจนนิยต 
11)  ภราดา ดร.มณฑล    ประทุมราช  12)  นายยุทธนา           ลอพันธุ์ไพบูลย์ 
13)  ดร.วัฒนาพร           ระงับทุกข์  14)  ดร.วราภรณ์          สีหนาท 
15)  รศ.ดร.สุกรี           รอดโพธิ์ทอง  16)  นายสมเกียรติ        เจริญฉิม 
17)  รศ.ดร.ส าราญ          มีแจ้ง   18)  ดร.อารีรัสมิ์          วัฒนทองผิว 
19)  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์    เสาวภาพ 20)  นางสุเพ็ญ            แฮริสัน 

 
ในการนี้ จะมีพิธีประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30  น.  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร ์       
จุฬา ฯ    

 

  ฉบับที่ 24/2556  วันจันทร์ที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2556 

ครุศาสตร์ จุฬา ฯ ประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์ และศิษย์เก่าเกียรติยศ  
เฉลิมฉลอง 56  ปีวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 
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ประชาคมครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและนิสิตคณะครุศาสตร์ในโอกาสที่ได้รางวัลดังนี้   
1. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจุฬาฯ บ้านน่าอยู่ ประเภทอาคาร รางวัลดีเยี่ยม 

“อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม”  โดยคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา 
รักษ์พลเมือง)  เข้ารับรางวัลจากอธิการบดี  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.2556  ณ ลานร่มเย็น  ศูนย์กีฬาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายบริรักษ์ ปะกาสี นิสิตชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
ในโอกาสทีไ่ด้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าร าไพพรรณี ณ รัฐสภา โดยทุนนี้จะมอบให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี และเข้าร่วม
กิจกรรมโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  คณะครุศาสตร์เป็นผู้เสนอชื่อ  เมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม พ.ศ.2556   

2. นิสิตคณะครุศาสตร์ในโอกาสทีไ่ด้รับเครื่องหมายสามารถด้านกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ประจ าปีการศึกษา 2555  ดังนี้  เครื่องหมายสามารถด้านกีฬา ชั้นพิเศษ 2 ดาว  นายพิสิษฐ์   พูดฉลาด  กีฬา
แบดมินตัน  เครื่องหมายสามารถด้านกีฬา  ชั้นพิเศษ  ได้แก่   1) นางสาวพิชญา  สวนช่วย  เทควันโด                       
2) นายคณวัฒน์ สุขเจริญ  กีฬาเทควันโด 3) นายอวิรุทธ์  ผาผุย กีฬาเทนนิส  4)  นางสาวสุรีย์  พรหมราช  กีฬา
บาสเกตบอล    เครื่องหมายสามารถด้านกีฬา ชั้นที่ 1  ได้แก่ 1) นายไทยคม  ทรงอยู่  กีฬาคาราเต้โด  2) นางสาว
นฤมลชนก  ดอกสายหยุด   กีฬาบาสเกตบอล  3) นางสาวเหมือนฝัน  เฉลิมวัฒน์  กีฬาบาสเกตบอล  เครื่องหมาย
สามารถด้านกีฬา ชั้นที่ 2  ได้แก่ 1) นางสาวจามจุรี  ขวัญสง  กีฬากรีฑา 2) นายคันธสิทธิ์ ตันติปุษปรรฆ์ กีฬากรีฑา  

ขอแสดงความยินดี 
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3) นายเจนณรงค ์ ยาแดง กีฬากรีฑา 4) นางสาวธนัญญา  นทีกุลเจริญ  นักกีฬาลีลาศ  5) นางสาวกรกนก  ค าโกน  
นักกีฬาฮอกกี้ 6)  นางสาวอณุสุดา  นพวงศ์  ณ  อยุธยานักกีฬาฮอกกี้ เครื่องหมายสามารถด้านกีฬา ชั้นที่ 3                
1) นายสาธิต ปานนิล  นักกีฬากรีฑา 2) นายเอกชัย ทองขจร  นักกีฬากรีฑา 3) นางสาวอารีพร   วณิชยา
พณิชย์   นักกีฬาเทนนิส   4) นายเกียรติภูมิ มณีเนตร นักกีฬาบาสเกตบอล 5) นายเจตริน  เจริญรูป  นักกีฬา
บาสเกตบอล 6) นายฆฤณ  ลักษณสมพงศ์   นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  7)  นายณพนนท์  ไชยเสวี   นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  
8) นายพัชรพัชญ์  มณีวรรณายน  นักกีฬารักบี้ฟุตบอล   9)  นายวสิฐ   ลิ้มไพบูรย์   นักกีฬารักบี้ฟุตบอล  
10)  นายภาคย์ภูมิ อนันตคู  นักกีฬาฮอกก้ี  11) นายวันนิวัฒน์ วศินสมบัติ  นักกีฬาฮอกก้ี 

 
 
 
 
ตามประกาศคณะครุศาสตร์  จุฬาฯ  เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะ 

ครุศาสตร์  ปีงบประมาณ 2556  (ครั้งที่ 1)  โดยโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
“ความรัก” เพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส าหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาสุขศึกษา: การศึกษา 
เปรียบเทียบระหว่างวิชาเพศศึกษาและวิชาสวัสดิศึกษา” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัฌชา  วัฒนบุรานนท์  
และโครงการวิจัยเรื่อง  “การใช้วิธีการสังเกตอย่างใคร่ครวญเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการไตร่ตรองตนเองของ
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย”  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ   โดยทั้งสองโครงการวิจัยได้รับ
ทุนละ  30,000 บาท 

 
 
 
ขอเชิญร่วมท าบุญตักบาตรทุกวันพุธ  โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่  19  มิถุนายน พ.ศ. 2556  เวลา  07.30 –  

08.00 น.  ณ บริเวณหน้าห้อง  101  โถงอาคารประชุมสุข  อาชวอ ารุง   ดังนี้ 
เดือนมิถุนายน  วันพุธที่   19   มิถุนายน    พ.ศ.2556     

วันพุธที่   26   มิถุนายน    พ.ศ.2556 
เดือนกรกฎาคม  วันพุธที่    3   กรกฎาคม   พ.ศ.2556 

    วันพุธที่   10   กรกฎาคม   พ.ศ.2556   * งด วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 
   วันพุธที่   17   กรกฎาคม   พ.ศ.2556  

วันพุธที่   24   กรกฎาคม   พ.ศ.2556 
   วันพุธที่   31   กรกฎาคม   พ.ศ.2556 
เดือนสิงหาคม  วันพุธที่    7   สิงหาคม      พ.ศ.2556  

วันพุธที่    14   สิงหาคม    พ.ศ.2556 
    วันพุธที่    21   สิงหาคม    พ.ศ.2556  

วันพุธที่    28   สิงหาคม    พ.ศ.2556 
เดอืนกันยายน  วันพุธที่     4   กันยายน    พ.ศ.2556  

วันพุธที่    11   กันยายน   พ.ศ.2556 
    วันพุธที่    18   กันยายน   พ.ศ.2556  

วันพุธที่    25   กันยายน   พ.ศ.2556 
 
 

ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 

โครงการตักบาตรวันพุธ  ภาคการศึกษาต้น  ปี 2556 
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โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์  นพวงศ์ เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ออสเตรเลียเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนไทยให้เรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรี-นาฏศิลป์-
ศิลปะไทยอันเป็นการปลูกจิตส านึกให้รักและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในต่างแดนและในประเทศให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการเปิด
โอกาสให้คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันมีประสบการณ์ตรงในการเป็นครูอาสาสมัครสอนเด็กไทยในต่างประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2556 นี้ได้เปิดรับสมัครครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน (เป็นครูจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร การศึกษาส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)  และ
ครูประจ าการ 1 ปี (เป็นนิสิตวิชาเอกภาษาไทย สังคม ดนตรีและศิลปะ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) จัดสอบข้อเขียนวิชาภาษาไทยและสอบสัมภาษณ์ ได้ครู
จ านวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีอาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมเป็นครูใหญ่ และเข้ารับ
การอบรมเป็นเวลา 1 เดือน  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  2  
สัปดาห์ อบรมธรรมปฏิบัติโดยศาสตราจารย์ กิตติคุณ อ าไพ  สุจริตกุล ณ วัดนาคปรก 1 สัปดาห์ และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์สร้างสรรค์งาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมอีก 1  สัปดาห์ ขณะนี้คณะครูอาสาได้เริ่มเดินทางเพ่ือไป
ปฏิบัติการ ณ วัดไทยทั้งในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย จ านวน 13 วัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2556”           
 

อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่   www.edu.chula.ac.th 


