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สวัสดีค่ะ 
  สารครุศาสตร์ฉบับนี้เป็นฉบับแรก ประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวช่วง
ต้นปีที่ผ่านมามีดังนี้ 
 

    เปิดพุทธศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมดีๆ ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕  คือ งานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ ๔ : เปิดโลกอาเซียน, งานวันเด็ก  
และงานวันครู ซึ่งทั้ง ๓ งานได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีย่ิงจากทุกฝ่าย ทั้งองค์กรเอกชน
ภายนอก  สื่อมวลชน  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ  ผู้บริหารคณะครุศาสตร์  คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี  นักศึกษาทุกคณะ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง  และนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน  

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับคําชื่นชมในความสําเร็จของงานครุศาสตร์วิชาการ โดย
ท่านอธิการบดี (ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์) ได้มีบันทึกข้อความถึง คณบดี  ผู้บริหาร 
ประธานหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๕ ความว่า.....มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสําเร็จอย่างยิ่งของการจัดงานในครั้งนี้  จน
กล่าวได้ว่าเป็นนิทรรศการทางวิชาการที่ดีที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ของมหาวิทยาลัย  เพราะ
เห็นถึงข้อมูลและกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งของผู้จัดและผู้ชมนิทรรศการทางวิชาการ  
จึงขอชื่นชมในความตั้งใจ และความร่วมมืออย่างดีย่ิงของบุคลากรทุกฝ่าย  ตั้งแต่ผู้บริหาร  
ประธานหลักสูตร คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา  ที่ช่วยให้กิจกรรมครั้งนี้ มี
ความหมายและเป็นประโยชน์ย่ิงต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นการสะท้อนให้เห็นศักยภาพ
ของคณะครุศาสตร์ที่ได้เผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย....... 
 จากความสําเร็จของงานในครั้งนี้คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร  คณาจารย์ทุกท่าน  บุคลากร สโมสรนักศึกษา นักศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ทําให้งานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ  และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคงจะได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ ในการดําเนินกิจกรรมของคณะครุศาสตร์
ด้วยดีในกิจกรรมอื่นๆ  ต่อไปค่ะ 
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e 
กิจกรรม “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๔: เปิดโลกอาเซียน วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย นิทรรศการเปิดโลกอาเซียน : หนึ่งหลักสูตร หนึ่งประเทศ
อาเซียน นิทรรศการแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู  การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
ทุกกิจกรรมจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่พิธีเปิดงานด้วยขบวนพาเหรดของชาติอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศ  การแสดงในพิธีเปิดงาน (อาจารย์ครุศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ และนักศึกษา) การรับธงของ
เจ้าภาพ และกิจกรรมอื่นๆ  ตลอดงาน ซึ่งภายในงานคึกคักไปด้วยสีสันของการแต่งกายชุดประจําชาติอาเซียน 
ของคณาจารย์ และนักศึกษา  การจําหน่ายอาหารประจําชาติ บริการถ่ายรูป  และกิจกรรมอื่นๆ  
 การบรรยายทางวิชาการ(๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)๒ เรื่องคือ การพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยดร.วิพรรธ์ 
เริงพิทยา และ โทรทัศน์ครูกับการสร้างห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ โดยผศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ ซึ่งการ
บรรยายทั้งสองเรื่องมีครูและบุคลากรจากภายนอก  และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นักศึกษา ให้ความสนใจ
และร่วมฟังการบรรยายเป็นจํานนวนมาก 
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    และในวันที่ ๑๖ มกรากคม ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๕ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 
๑๖.๓๐ น. โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน กิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วย พิธีมาลาบูชา
ครู  การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
นักศึกษา การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการแสดงของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
        การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ จํานวน ๖ คน (นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  ผศ.ศักด์ิชาย  
เพชรช่วย  นางพรทิพย์  อุปถัมภ์  นางสาวณัฐณิชา  คงพันธ์ นางสาวภัทราวัน แสงวัน  และนายอดิศร แย่งคุณเชาว์)  
การมอบทุนการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษา จํานวน ๒๖ ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุน
จํานวน ๖๖ คน รวมเป็นเงิน ๑๕๒,๕๐๐ บาท  และในปีนี้ได้มีอาจารย์มอบเงินสมทบกองทุนของคณะครุศาสตร์อีก
จํานวน ๒,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย รศ.ดร.ปัญญา-อ.วรดี เลิศไกร (๑,๐๐๐ บาท) อ.ธารหทัย มาลาเวช และครอบครัว 
(๑,๐๐๐ บาท) ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ (๕๐๐ บาท) และเนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๕ นางสาวอนุสรา  มณีโสตร        
ได้มอบบทกลอนแด่ครู....ครุศาสตร์ ทุกคน..... 
 

แด่ครู............ครุศาสตร์ 
      สิบหกมกราเวียนมาถึง   หวนคํานึงวันดีศรีสดใส 

วันรําลึกคุณค่าพาอุ่นใจ    วันยิ่งใหญ่ “วันครู” ศิษย์รู้คุณ 

คณบดี “อภิณห์พร”กระฉ่อนชื่อ  ทุกสิ่งสื่อศิษย์ก้าวล้ํานําเกื้อหนุน 

ครู “เฉลียว”เก่งกาจมาดนักบุญ  กิจการงานวายวุ่นท่านดูแล 

รอง “อารี”วิชาการงานหลักสูตร  ไม่ค่อยพูดแต่งานดีฝีมือแน่ 

ส่วนรอง”เอ้ือย สุภาวดี” น้ีเก่งแท้  รู้ปรับแก้ฝ่ายบริหารงานก้าวไกล 

“สุรพล เรืองรอง”ผ่องคุณค่า   พลศึกษาสร้างชีวิตศิษย์สดใส 

น่ังตําแหน่งรองอธิการมหาวิทยาลัย  มากน้ําใจดูแลฝ่ายกิจการ 

“จุติพร”รองอธิการงานก้าวล้ํา   อีกหนุนนําจิตวิทยาพาสุขศานติ์ 

รอง”ประกอบ”ฝ่ายแผนแม่นผลงาน  “วีระยุทธ ชาตะกาญจน์” ผอ.วิจัย 

“วัยวุฒ  อินทวงศ์”รองส่งเสริม  ช่วยพูนเพิ่มความคิดศิษย์เลื่อมใส 

“นพรัตน์  ชัยเรือง”เลื่องลือไกล  รองผอ.วิจัยและพัฒนา 

ครู “แก้วใจ”สอนศิษย์สู้ปพูื้นฐาน  เป็นประธานเอกสังคมศึกษา 

ครูสอนคน”กมลทิพย์”  “รัตนา”  “อลิสา”“มานะ”“ธนายุทธ” 

“ปุรเชษฐ”“เกศริน” ไม่สิ้นค่า   ศาสนานําใจใสพิสุทธ์ิ 

นําศึกษาศาสน์พิธีวิถีพุทธ   ประเสริฐสุดครูสังคมบ่มใจชน 

ครูป.โทบริหารสานสดใส   “อโนทัย” ครู “อรุณ  จุติผล” 

หัวหน้างานบัณฑิตคิดแยบยล   คงไม่พ้นครู “ปัญญา”ค่ามากมี 

ครู “ไมตรี จันทรา”พาขําขัน   “มลิวัลย์ สมศักดิ์” มากศักดิ์ศรี 

“มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์”ชัดวาที   “ไกรเดช”น้ีสอนสนุกทกเวลา 

“จิราภรณ์”ครู“จิต”“นิตยารัตน์”  “ชิราพร”ชี้ชัดล้ําเลอค่า 

ครู“ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์”นักพัฒนา  “กุสุมา  นิลรัตน์”  ชัดความดี 

อาจารย์ “พจน์”หัวหน้าสื่อนวัตกรรม  คล่องเทคโนก้าวล้ํานําสุขขี 

ร่วมฝ่ายงานด้วยกันอยู่ครู “เศณวี”       เรื่องไอทีเฉียบคมสมเป็นครู 
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ประธานการศึกษาปฐมวัย    “วรดี เลิศไกร” เก่งสวยหรู 

“เบญจพร”  “บุบผา”  ค่าเชิดชู   สอนศิษย์สู้ “เชริษา”“ จรุงใจ” 

“ศรีสุดา” “สุทธิชา” ช่างน่ารัก    ซึ้งตระหนักคุณค่าเกินกว่าให้ 

สอนเด็กมีส่วนร่วมรวมน้ําใจ    ปฐมวัยครูเก่งกล้าน่าชื่นชม 

ครู“ถนอม”พร้อมทุกงานประธานคณิต   ครู“ทรงวิทย์”เก่งก้าวล้ํานําสุขสม 

“กัลยากร” ครู “สมคิด”น่าชิดชม   คอยเพาะบ่มครู “เสรี”ผู้ชี้ทาง 

ประธานเอกอังกฤษพิสิฐค่า   “อรดา”สอนถูกผิดจิตสว่าง 

“ดิศราพร”“เย็นฤดี”มิละวาง   ทุกสิ่งสร้างเพื่อศิษย์รักสู่หลักชัย 

ครู“สุจินต์”“รัชฎาพร”กระฉ่อนชื่อ  ทุกสิ่งสื่อสูงค่าเกินกว่าให้ 

ครูอังกฤษคิดการงานก้าวไกล   นําเด็กไทยก้าวหน้าสู่สากล 

คอมพิวเตอร์ศึกษาพาสุขสันต์          “กรวรรณ”ประธานเอกเสกสร้างผล 

“นพรัตน์”“รัฐพร”สอนสร้างคน ซึ้งกมล  “อนุวัฒน์”“ธณัฐชา” 

ครู “ภีมพศ”บทบาทมาดมุ่งมั่น  เสริมสร้างสรรค์สิ่งดีท่ีเลอค่า 

คอมพิวเตอร์หลักสูตรนี้เพิ่งมีมา  นักศึกษาเคร่งเรียนรู้ด้วยครูดี 

“วิชาดา”เป็นประธานสานเอกจิต  สอนลูกศิษย์ยึดธรรมนําวิถี 

“ปรีนาภา ชูรัตน์” ชัดวจี   ทําหน้าท่ีจิตปรึกษาสร้างค่าคน 

“สุวิมล”“ จันจิรา”นําพาศิษย์  ให้รู้คิด รู้ทํา ล้ํากุศล 

ครูแนะแนวนําทางสร้างสุขล้น  นําศิษย์ตนสุขีในชีวัน 

ครูเอกวิทย์คิดการสานสิ่งถูก  รู้ฝังปลูกสิ่งดีศรีสร้างสรรค์ 

ประธานคือ“สาวิตรี” ดีครบครัน  หมายมุ่งมั่นชี้ชดั “ธวัชชัย” 

“จุฑามาศ”สอนดีมีศิษย์รัก  แจ้งประจักษ์“พรรณลิน”สิ้นสงสัย 

เหมาะเป็นครูรู้สร้างงาน“ธารหทัย” มากน้ําใจครูเอกวิทย์ศิษย์ศรัทธา 

มาหลักสูตรภาษาไทยเลื่อมใสนัก  มากศิษย์รักประธานเอกเสกสร้างค่า 

“สุขุมาล จันทวี”มีเมตตา   ศิษย์บูชาครู “เกษร”กระฉ่อนนาม 

“กิตติพัฒน์”วิวัฒน์ศิษย์ชีวิตผัน  ทุกคืนวันห่วงใยเฝ้าไถ่ถาม 

“ศศิรัศมิ์”ชัดถ้วนกระบวนความ ไม่ครั่นคร้าม  “ณิชยารัตน์”ชัดจริงใจ 

ครูพละนําศิษย์ชีวิตเลิศ   สุดประเสริฐแข็งแรงดีมิป่วยไข้ 

ครู“สืบพงศ์”ครู“ณัฐธร”กระฉ่อนไกล  “จีรนันท์”สอนให้พลานามัยด ี

ทุกท่านคือแรงพลังรังสรรค์ชาติ  ครุศาสตร์มหาชัยไว้ศักดิ์ศรี 

ทุกท่านคือคุณครูผู้อารี   ทุกท่านนี้เพชรน้ําเอกอเนกอนันต์ 

ซึ้งพระคุณการุณครูผู้เปี่ยมรัก  ซึ้งตระหนักคุณความดีท่ีมุ่งมั่น 

ซึ้งคําสอนแนวทางสร้างชีวัน  บทประพันธ์ต่างมาลาบูชาครู 
 

                                                                                  ด้วยจิตคารวะ 

                                                                   นางสาวอนุสรา  มณีโสตร  

  นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย                


