
                 คณะครุศาสตร จัดงานเฉลิมฉลอง ๕๑ ป 

 
  
 
 
 
 
                         

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ   ๕๑  ป 
วันที่  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๑  คณะครุศาสตร  ไดจดักิจกรรมเฉลมิฉลอง   โดยมี 
 
  
 
 
 
 
 
 
   การถวายภัตตาหารเชา สังฆทานและตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ   จํานวน  ๒๙  รูป  ในชวงเชา 

        
 
 
 
 
 
                         
 
หลังจากนั้น     เปนพิธีเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะครศุาสตร โดยศาสตราจารย  

ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  ไดกลาววา วันนี้ถือเปนวันสําคัญของคณะครศุาสตร ที่มีอายุ 
มาจนถึง ๕๑ ป  และทุกครัง้ที่เหน็มีการฉลองวันสถาปนาคณะ ฯ เมื่อใด  รูสึกวาไดเห็นความเจรญิกาวหนา 
ตั้งแตแรกกอตัง้ดวยความลําบาก  ไดเหน็น้าํใจ ความสามารถของผูที่รบัชวงตอไปของทุกทาน ทีท่ําใหคณะ
เจรญิกาวหนา  ทุก ๆ  ทาง    ทุก ๆ ครั้งที่ไดมารวมงานวันคลายวันสถาปนาคณะ ฯ รูสึกวาไดตอบคําถามวา
ทําไมศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ  ณ  อยุธยา   อายุมากถึงแคนี้ ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑  นี ้  

   ฉบับที่  ๒๕    ประจําสัปดาหที่   ๓   วันจนัทรที่  ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๑   



 ๒

จะมีอายุครบ ๙๙ ป  สาเหตหุนึ่งทีท่ําใหอายุยืนไดตองขอขอบคุณทุกคนทีท่ําประโยชนใหแกคณะครศุาสตร ทํา
ใหคณะมีชื่อเสียง เปนทีรู่จกัทั่วไป  และส่ิงเหลานีท้ําใหยังมีสติปญญาที่จะตดิตามความกาวหนา  ชื่นชม ที่จะ
เห็นตอ ๆ  ไป   และรูสึกวาวันนี้เปนอีกวันที่ใหมาพบศิษยเกา มาชื่นชมยินดี นาน ๆ ทีจะไดพบกันอยางนี้  
ขอขอบคุณทกุทานที่มารวมงาน  เชื่อวาอีก ๙ ป ทีค่ณะครศุาสตรจะครบ ๖๐ ป  ขอใหเปนปที่สําคญัไมนอย
กวาปที่ ๕๐ ของคณะครศุาสตร   
 
                                          
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้ ในพิธีดังกลาว คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ)  ไดกลาวรายงานในเรื่อง

ของกิจกรรมสําคัญ ๆ ที่จัดขึ้น อาทิ  การประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร ซึ่งปนี้นับเปนปที่
สอง หลังจากที่มีประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสหาทศวรรษคณะครุศาสตร เมื่อปที่แลว จํานวน ๖ ทาน   
สําหรับการประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศปนี้นับเปนปที่สี่     โดยเริ่มมีการประกาศเกียรติคุณครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๑ ทาน     ป พ.ศ. ๒๕๔๙  จํานวน ๒  ทาน  ป พ.ศ.  ๒๕๕๐    จํานวน ๖๔  ทาน  
และในปนี้ จํานวน ๓๓ ทาน  รวมแลว ๑๐๐ ทาน    นอกจากนี้คณะครุศาสตร ไดมีการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยในการขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ใหกับผูทรงคุณวุฒิตั้งแตเริ่มตนมาจนถงึปจจบัุนจาํนวน 
๒๕ ทาน   มีพระบรมวงศานุวงศ จํานวน ๔ พระองค  ผูทรงคุณวุฒิภายในประเทศ จํานวน ๑๕ ทาน  
ผูทรงคุณวุฒิตางประเทศ จํานวน ๖ ทาน     ทั้งนี้ยังมีตําแหนงศาสตราจารยกิตติคุณตั้งแตเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 
๒๕๑๔ จนถึงปจจุบัน  รวมแลว ๒๒ ทาน   

นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงเรื่องการจัดใหมีกิจกรรมบริการวิชาการและการแสดงปาฐกถา โดยเฉพาะการ
จัดแสดงปาฐกถาเปนการประกาศเกียรติคุณใหกับศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา  ซึ่ง
คณะใชชื่อวา ปาฐกถาศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา  ซึ่งปนี้นับเปนครั้งที่ ๒๓  ของ
การจัดแสดงปาฐกถาในหัวขอ  “การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง”  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เนื่อง
ในโอกาสวันครู และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดวย  โดยในป ๒๕๕๑  มีการประชุม
นานาชาติ ๓  ครั้ง     

คณบดีกลาวเพิ่มเติมวาคณะครุศาสตรยังมีกิจกรรมสําคัญ ๆ  ที่สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ไดแก    การพัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงใหมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสาธิต
จุฬา ฯ  สระบุรี   ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการระดมความคิดกันอยู    



 ๓

            หลังพิธีเปด เปนการฉายวีดิทัศน  “ ๕๑  ป คณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารยแหงคณะครุศาสตร ป ๒๕๕๑   

โดยมี ศาสตราจารย ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ ณ อยุธยา เปนผูมอบเข็มปูชนียาจารย และโลประกาศ
เกียรติคุณ  โดยมีผูไดรับการประกาศเกียรตคิณุ จํานวน ๕ ทาน  คือ 

๑.  ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค      พรหมวงศ 
๒.  ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.นงลักษณ               วิรัชชัย 
๓.  ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน 
๔.  ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
๕.  ศาสตราจารยกิตติคณุ ดร.อทุุมพร  จามรมาน 

 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
การประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศ ป ๒๕๕๑  จํานวน ๓๓ ทาน โดยม ี 

ศาสตราจารยทานผูหญงิพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยา เปนผูมอบโลประกาศเกียรตคิณุ (สามารถดูรายชื่อ 
ไดที ่WWW.edu.chula.ac.th) 
 



 ๔

  การมอบทุนการศึกษาศาสตราจารย ทานผูหญิงพนูทรัพย นพวงศ ณ อยธุยา   
จํานวน  ๙  ทุน 
                  
 
 
 
 
 
 

             ๑.   นายศักด์ิสิทธ์ิ        ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา         สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
             ๒ . นางสาวสุธาสินี     ประพฤติ                          สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย – สังคมศาสตร) 
             ๓.  นายสัตถามุติ         รักสนิทสกุล                     สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
             ๔.   นายปยนัฐ             ธนะบุตร                         สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย – สังคมศาสตร) 
             ๕.  นางสาวอรอุมา     สุรไพบูลย                         สาขาวิชาประถมศึกษา 
             ๖.   นางสาวชารีฟาฮ   ปทาน                              สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 
             ๗.   นายเอกยุทธ         บัณฑิตอิทธิ                     สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 
             ๘.   นายโกญจนาท     คูณพูล                             สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย – สังคมศาสตร) 
             ๙.    นายณัฎฐชฎิล      มาอิ่นแกว                       สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษย – สังคมศาสตร) 

มอบทุนการศึกษา นิสิตสาขาวิชาขาดแคลนเทิดพระเกียรติในหลวง ๘๐ พรรษา  
เปนจํานวนเงนิ ๘๐,๐๐๐ บาท/ตอป  จํานวน ๕ ทุน  โดยเจาของทุนเปนผูมอบ ดงันี้   
                                 
 
 
 
 
 
 
                    

          คุณเจนยงค    กุลวโรตตมะ                  คุณธนวัฒน   สุธรรมพันธุ   
    มอบทุนการศึกษาใหแก นางสาวสมฤทัย  เฟองคณะ                ผูแทนบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย  จํากัด  มอบทุน 
    นิสิตชั้นปที่   ๒   สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)               การศึกษาใหแก นายจิรัชย   เปยศิริ  นิสิตชั้นปที่  ๓   
    วิชาเอกคณิตศาสตร     สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยฯ และสังคมฯ)  วิชาเอก 

ภาษาอังกฤษ และวิชาเอกภาษาไทย  
 



 ๕

 
                                        
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
                     คุณประภัสสร  พงศพันธุพิศาล           คุณธรรมชาติ  ศิริวัฒนกุล   
                   ผูแทนโรงงานยาสูบ มอบทุนการศึกษาใหแก   รองประธานมูลนิธินิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
              นายวีรพล  เทพบรรหาร   นิสิตชั้นปที่   ๒      มอบทุนการศึกษา ใหแก  นางสาวพรพิมล  คอมสิงห  
                   สาขาวิชา มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)  นิสิตช้ันปที่ ๒   สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)    

            วิชาเอก คณิตศาสตร    วิชาเอก    วิทยาศาสตรทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ  
มอบทุนแทน  คุณสุรศักด์ิ   ธนาดํารงศักด์ิ  (เจาของทุนการศึกษา)   ใหแก   

นายสราวุฒิ  ศักดี  นิสิตชั้นปที่ ๓  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร)   วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป และวิชาเอกเคมี     
 
 
 คณบดี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิรบิรรณพิทักษ)  มอบของที่ระลึกผูบริจาคเงินสนับสนุน
สรางอาคารเฉลิมพระเกียรติพระม่ิงขวญัการศึกษาไทย   จํานวน ๗ ทาน  ดังนี ้
 
 
 
 



 ๖

 

                                               
 
 
 
 
 
 
                บริษัท  เอ็มเค เรสโตรองต  จํากัด             คุณอัคคพันธ      ลีวุฒินันท         
               บริจาคเงินจํานวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท                    บริจาคเงินจํานวน   ๑,๔๐๐,๐๐๐   บาท 
       (คุณประวิทย    ตันติวศินชัย   เปนผูรับมอบ) 
 
                
 
                                          
 
 
 
                       
                     คุณสุรางค   เปรมปรีด์ิ                            คุณธนวงษ      อารีรัชชกุล 
            บริจาคเงินจํานวน   ๑,๐๐๒,๐๐๐   บาท                 บริจาคจํานวนเงิน     ๖๗๐,๐๐๐   บาท 
        (คุณนิศารัตน  นันทะศิริ   เปนผูรับมอบ)           (คุณดารณี   อารีรัชชกุล   เปนผูรับมอบ) 
 
                                
 
 
                                       
 
 
                
                   คุณวิเชียร     วิวัฒนขจรสุข                คุณณรงค   โตมงคล  
                 บริจาคเงินจํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท    บริจาคจํานวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐   บาท 
        (คุณดวงพร  วิวัฒนขจรสุข  เปนผูรับมอบ) 
 



 ๗

                               
 
 

 
 
 
 
 

 
                            นายชนิน  ชารลส  ปณฑานนท    

           บริจาคจํานวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท            
 
          ทั้งนี้ ยังม ีคุณจุฑารัตน  สฤษฎิว์งษ   และรศ.พชรวรรณ  จันทรางศุ    บริจาคจํานวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐  บาท     และ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท   ตามลําดับ   แตไมไดมารวมในพิธีครั้งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
           จากนั้น เปนปาฐกถาศาสตราจารย   ทานผูหญิงพูนทรัพย  นพวงศ   ณ   อยุธยา ครั้งที่ ๒๓   
เรื่อง “การเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลง” (Transformative  Learning)”     โดย    ผูอํานวยการสํานักวจิัยสังคม
และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   (นายแพทย  โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย) 
    

อนึ่ง เนื่องในโอกาสดังกลาว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ Pacific  Early  Childhood  Education Research 
Association (PECERA)  จัดประชุมนานาชาติ เร่ือง “การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยบนฐานของ
เศรษฐกิจความรู”  (Educating  Young    Children  in  Knowledge – Based  Economy)  ระหวางวันที่ ๗ – ๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ณ คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ    โดยเชิญนักการศึกษา  ๑๔ ประเทศ  รวมถกประเด็นความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยที่ มีความเปนพลวัตไมหยุดนิ่งในแตละประเทศ   ประกอบกับความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม   ยอมสงผลกระทบอยางจริงจังตอการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมรอบดานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
ประชาคมโลกตองการ    เนื้อหาการประชุมประกอบดวย  การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในการพัฒนา



 ๘

ศักยภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวัย    ผลงานวิจัย   นวัตกรรมการเรียนรู  และโครงการที่พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูที่เนนการเขาสูยุคของการเปลี่ยนผานสูสังคมแหงความรู         ตลอดจนบทบาทและผลงานขององคกร
ทุกภาคสวนตลอดจนองคกรอิสระที่รับผิดชอบตอศักยภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวัย      

 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ในงานดังกลาว ไดรับเกียรติจาก  อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (ศาสตราจารย 
นายแพทย ภิรมย   กมลรัตนกุล)   เปนประธานในพิธีเปด โดยกลาวถึงการใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย 
ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู นับเปนศาสตรชั้นสูงของผูประกอบอาชีพทางการศึกษาและนับวันยิ่งทวี
ความสําคัญและถือเปนพื้นฐานสําคัญของการเปนสังคมของการสราง   การโอนถาย  การจัดการ และการ
ฝกฝนองคความรู  ซึ่งเรื่องดังกลาวมีสวนในการเสริมสรางและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยผานการคนพบ
นวัตกรรมใหม   การพัฒนางานวิจัย  ที่ตอบสนองตอความตองการทางการศึกษาของเด็กใหกาวทันและมี
เครือขายทางการศึกษาที่สอดรับกับโลกปจจุบันและเกิดการเรียนรูในระยะยาว   
       
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 



 ๙

จากนั้น  เปนการบรรยาย   การอภิปราย   และการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งมีประเด็น
สําคัญ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก   การศึกษาของครูปฐมวัย  มุมมองจากหลากหลายวัฒนธรรม   มุมมองและ
ความรวมมือของศาสตรตาง ๆ  ความรวมมือระหวางครอบครัวกับโรงเรียน   นวัตกรรมดานหลักสูตรการสอน
ทางการศึกษาปฐมวัย   แนวโนมและปญหาสําหรับจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ    จรรยาบรรณและคานิยม
ทางการศึกษาปฐมวัย  สื่อการเรียนรูเพื่อการศึกษา  และปญหาเชิงนโยบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
      การจัดประชุมนานาชาติที่ประเทศไทยครั้งนี้  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับเกียรติเปนเจาภาพ 

โดยมีผูเขาเสนอผลงานประมาณ  ๒๐๐ ผลงาน   ถือเปนนวัตกรรมและการสรรคสรางปญญา ทําใหการศึกษา
ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกันอยางกวางขวางตอบสนองตอความตองการใน
การพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางกับเครือขายทางการศึกษา
ปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก 

     รายนามผูจองสังฆทานอาหารถวายพระและรวมทําบุญ 
๑.   คณบด ี (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพิทกัษ) 
๒.   รศ.รุจิระ สุภรณไพบูลย  + ผศ.พราวพรรณ    เหลืองสุวรรณ      
๓.  ผศ.เอมจนัทร   สุวินทวงศ    ๔.  ผศ.วรรณี   ศิรโิชต ิ   
๕.  ศ.กิตติคณุอําไพ   สุจรติกุล    ๖. รศ.นริมล   สวัสดิบุตร    
๗.  สมาคมพฤทธาจารยครศุาสตร   ๘.  ผศ.จุฑารตัน   แพส  +  ผศ.ดร. สุรภี  รุโจปการ
๙  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางสรรค     ๑๐.รศ.ดร.กรรณิการ   สัจกุล 
๑๑.สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ๑๒.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    
๑๓.  รศ.ไขสิร ิ ปราโมช  ณ  อยุธยา + ผศ.ดวงใจ   ไทยอุบุญ+ผศ.ดร.สรอยสน  สกลรักษ 
       อ.ดร.วิภาวรรณ   วงษสุวรรณ    คงเผา +ผศ.พันธทิพา   หลาบเลิศบญุ  
๑๔.  ผศ.ภัคนันท   อุนแจม + ผศ.จรัสศรี   พัวจินดาเนตร       
๑๕.  ผศ. ดร. จันทรทรงกลด  คชเสนี + อ. พ.ต.ราเชน  มีศรี +  รศ.ดร.สุมาลี  ชิโนกุล    
๑๖.  ผศ.สุธรรมา    บูลภักดิ์    + อ.ดร.บุณฑริกา  บูลภักดิ์       
๑๗.  ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ      



 ๑๐

๑๘.  รศ.ดร.สวัุฒนา    เอี่ยมอรพรรณ   ๑๙.  ผศ.ดร.กมลมนัสชท   บัณฑิตยานนท 
๒๐.  ศ.ดร.สมบัติ – อ.สุกัญญา   กาญจนกิจ  ๒๑.  รศ.ดร.มลิวัลย   ลับไพร ี   
๒๒.  รศ. ชนิตา   รักษพลเมือง    ๒๓.  รศ.ดร.เอมอัฌชา   วัฒนบรุานนท  
๒๔.  ผศ.ดร.ปองสิน   วิเศษศิร ิ    ๒๕.  ผศ.ประภัสสร  รุจิพร    
๒๖.  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา     ๒๗.  รศ.ดร.บุญม ี   เณรยอด  
๒๘.  ผศ.ดร.วรรณ ี เจตจํานงนุช + อ.ดุสิตา   ทนิมาลา  + ผศ.ดร.ณัฎฐภรณ  หลาวทอง  +  
       อ.ดร.กมลวรรณ  ตังธนากานนท 
๒๙   ศ.กิตตคิณุ  ดร.นงลักษณ   วิรัชชัย   +  ศ.ดร. สุวิมล   วองวาณิช  +  รศ.ดร.อวยพร   เรืองตระกูล 
๓๐.  โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายมัธยม              ๓๑.  สมาคมนักเรียนเกาสาธิตจุฬา ฯ 
๓๒.  ผศ.วิภา   สุประดิษฐ + ผศ. ทศพร   เชาวปรีชา  + รศ.ดวงกมล    สินเพ็ง    
๓๓.  ผศ.ถาวร   วรรณศิร ิ    ๓๔.  รศ.วรินทรา     แพงสภา 
๓๕.  รศ.ลัดดา    ภูเกียรต ิ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธติจุฬา ฯ ฝายประถม 
๓๖.  ผศ.ทิพพดี  อองแสงคณุ + ผศ.กวิสรา  รตันากร       
๓๗   ผศ.เอมอร   บูชาบุพพาจารย   ๓๘.  รศ.ทศันยี     ผลเนืองมา   
๓๙.  ผศ.สุมาลี  ตังคณานรุกัษ  +  รศ.พัชรี    วรจรัสรงัส ี+ ผศ. ซอนกลิ่น   วิรตันโยสินทร   
๔๐. ผศ.ดร.สริิฉันท   สถิรกุล   เตชพาหพงษ  + นางพรทิพย   เฟองฟู     
๔๑.  รศ.วไลรตัน  บุญสวัสดิ ์    ๔๒.  ผศ.กอบกุล   พฤกษะวัน 
๔๓.  รศ.ดร.ใจทิพย   เชื้อรตันพงษ   ๔๔.  สาขาวิชาอุดมศึกษา 
๔๕.  รศ.ดร.เอมอร  จังศริิพรปกรณ + ผศ.ชุตมิา  พงศวรินทร         ๔๖.  รศ. นนัทนา   ลามาตย  
ผูรวมทําบุญ   
๑.  ผศ. กิตติยวดี   บุญซ่ือ            ๖๐๐ บาท               ๒.  รศ.พูนสุข   บุญยสวัสดิ ์ ๓๐๐  บาท 
๓.  รศ.ดร.จรญูศร ี มาดิลกโกวิท  ๕๐๐   บาท               ๔.  ผศ.มณทริา  ลํ่าซํา   ๕๐๐  บาท 
๕.  อาจารยวิวัฒนชัย   สุขทัพภ ๕๐๐ บาท               ๖.  OMEP   Thailand   ๕๐๐ บาท 
๗.  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  เทียนสง     ๑,๐๐๐    บาท 
                                             ************************************** 
 
วัตถุประสงค :  ๑.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธติ  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 
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อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี    www.edu.chula.ac.th 


