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วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔ 
รองศาสตราจารย์หวน  พินธพุันธ ์

 

 
 ผมโชคดีมีโอกาสเข้าเรียนวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อ ๕๘ ปีล่วงมาแล้ว จึงขอเล่าสู่กัน
ฟังในฐานะที่เป็น “นิสิต” คนหนึ่งในแง่มุมที่แตกต่างไปจากที่มอีาจารย์อาวุโสหลายท่านได้เล่าไปแล้ว โดย
เร่ิมต้นจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียน จนกระทั่งส าเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ผมสนใจจะเรียนต่อ กศ.บ.ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ตั้งแต่สมัยที่ก าลังเรียนโรงเรียน
เพาะช่างแล้ว เห็นเพื่อนบางคนไปเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมจะไปสอบคัดเลือกเข้าเรียน แต่ผมไม่มทีุนเรียนต่อ 
ต้องออกไปเป็นครูที่วิทยาลัยครูเทพสตรีก่อน ขณะที่สอนที่วิทยาลัยครูเทพสตรีก็เตรียมตัวที่ไปเรียนต่อซึ่ง
จะท าได้สองทาง ทางหนึ่งจะสมัครเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก อีกทางหนึ่งจะสมัครสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนิสิต คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอกต้องมีพื้นความรู้สามัญส าเร็จช้ันมัธยมปีที่ 
๖ และสอบไล่ได้ช้ันประโยคครูมัธยม หรือเทียบเท่า แต่ผมเรียนส าเร็จช้ันมัธยมปีที่ ๓ แล้วไปเรียนต่อ
ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) ๒ ปี แล้วเรียนต่อประโยคครูมูล (ป.) ๑ ปี ที่โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้ไปเรียนต่อประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) ๓ ปี และประโยคครูมัธยมการ
ช่าง (ป.ม.ช.) ๒ ปี ที่โรงเรียนเพาะช่าง จึงไม่มพีื้นความรู้สามัญชั้นมัธยมปีที่ ๖ ผมจึงต้องใช้วิธีสมัครสอบ
ช้ันประโยคเตรียมอุดมศึกษาแทน เพื่อจะน าไปใช้สมัครเรียน กศ.บ.ส าหรับบุคคลภายนอก 
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 ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ผมจะสมัครเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก แต่สมัครไม่ได้ เพราะ
ช่วงที่เปิดรับสมัครเรียน Summer ส าหรับบุคคลภายนอก ทางกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ประกาศผลการสอบ
ช้ันประโยคเตรียมอุดมศึกษาที่ผมสอบ ผมไดไ้ปขอหนังสือรับรองว่าก าลังรอผลการสอบช้ันประโยคเตรียม
อุดมศึกษาไปแสดง ทางวิทยาลัยก็ไม่ยอมให้สมัคร 

เมื่อผมสมัครเรียน Summer ไม่ได้ จึงคิดจะสอบคัดเลือกเข้าเรียนภาคปรกติ ได้ไปเรียนกวดวิชาที่
โรงเรียนกวดวิชาวัดประยูรวงศ์ เสียค่าใช้จ่าย ๑๘๐ บาท ทางโรงเรียนสอนกวดวิชาเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเรียน
ต่อปี ๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรโดยเฉพาะ มีสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ (พีชคณิต และตรีโกณมิติ) 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์) ภาษาไทย ได้เรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์
ประยูร สุรนวิงศ์ เรียนวิชาสังคมศึกษากับอาจารย์ช านาญ ประทุมสนิธุ์ เป็นต้น 
 วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เป็นวันสอบคัดเลือกเข้าเรียนวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิชาที่สอบ
คัดเลือกมี สังคมศึกษาเฉพาะสาขาอาชีวศึกษา ปรนัย ๑๐๐ ข้อ มีทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและสากล 
ภาษาไทย ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งทักษะการฟังการอ่าน วรรณคดีไทย และเรียงความ คณิตศาสตร์มี 
Coordination Calculus Higher Algebra ไม่มีตรีโกณมิติและพีชคณิตที่เรียนกวดวิชามาเลยซึ่งไม่เคยเรียนมา
ก่อนเลย ใช้เดาจากข้อสอบปรนัยท้ังหมด ส่วน ภาษาอังกฤษ มี Comphrehension และ Grammar ก็พอท าได้ 
ผลการสอบคือ “สอบคัดเลือกไม่ได”้ เป็นที่สังเกตว่าการสอบคัดเลือกในสมัยนั้นต้องสอบคัดเลือกวิชา
สามัญที่ไม่มีเรียนในเพาะช่างมาก่อน ต้องไปเรียนกวดวิชา ถ้าหากเป็นการสอบคัดเลือกวิชาที่เรียนในเพาะ
ช่างมาก่อน ก็คงไมม่ีปัญหา จะไดไ้ม่ตอ้งไปเรียนกวดวิชา ซึ่งในช่วงรุ่นหลังๆนี้ได้เปลี่ยนเป็นสอบวิชาทาง
ศิลปะเป็นวิชาเอกกันแล้ว 
 ปี ๒๕๐๓ ผมสมัครสอบคัดเลือกใหม่ มีเพื่อนเพาะช่างทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ๑๐ กว่าคน วิชาที่สอบ
คัดเลือกมี คณิตศาสตร์ ตรงกันข้ามกับปีที่แล้ว คือเป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น เลขคณิต ม.๓ พีชคณิต ม.
๔-๕-๖ – เตรียมอุดมศึกษา เรขาคณิต ตรีโกณมิติ ทั้งๆที่ผมเตรียมตัว Coordination Calculus Higher Algebra 
มา แต่ก็พอท าได้ ภาษาอังกฤษ มี Comprehension และ Grammar สังคมศึกษา มีทั้งภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย มีทักษะการฟังการอ่าน เรียงความและวรรณคดีไทย ผลการสอบผมสอบคัดเลือก
ได้ที่ ๒ จากผู้ที่สอบได้ ๒๘ คน ในปีนั้นจากโรงเรียนเพาะช่างมีสอบคัดเลือกได้ ๒ คน 
 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เป็นวันปฐมนิเทศ ดร.สาโรช บัวศรี อธิการกล่าวต้อนรับ ย้ าในสิ่งที่
นิสิตควรปฏิบัติควรประพฤติ เช่น ต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ท าการค้นคว้าเย่ียงนักปราชญ์ ต้องแต่ง
กายสุภาพตลอดเวลา ถ้าเป็นชาย ก็ไม่พับแขนเสื้อหรือม้วนแขนเสือ้ ถ้าเป็นหญิง ก็แต่งกายตามระเบียบแบบ
แผนที่ดี ไม่ใช้สีฉูดฉาดหรือเป็นดอกดวง ต้องไม่สูบบุหร่ีในบริเวณและในอาคารต่างๆของวิทยาลัย นอกจาก
ในสถานที่ที่วิทยาลัยก าหนดให้สูบบุหร่ีได้ เป็นต้น นอกจากนัน้ ดร.ทวีรสัมิ์ ธนาคม ได้พูดย้ าเร่ืองการแต่ง
กายด้วย 
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 ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ ที่ผมเข้าเรียนนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เปิดสอนหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ และการศึกษาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา สาขาประถมศึกษา 
สาขาอาชีวศึกษา และ สาขาบริหารการศึกษา ผู้บริหารวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกอบด้วย ดร.สาโรช บัวศรี 
เป็นอธิการ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นรองอธิการ และหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์ 
เป็นหัวหน้าคณะวิจัยการศึกษา ดร.เทือก กุสุมา ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ
สังคมศาสตร์ ดร.พิทักษ์ รักษ์พลเดช เป็นหัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจารยส์มบูรณ์ แสง
วิเชียร เป็นหัวหน้าส านักงานอธิการ อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน เป็นนายทะเบียน อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ 
เป็นอนุสาสก อาจารย์สมควร อภยัพันธุ์ เป็นประธานบรรยเวกษ์ อาจารย์วิจิตร สินสิร ิ เป็นบรรยเวกษ์ ในปี
นั้นมีนายกองค์การนิสิต ช่ือ พิตร ทองชั้น 

  
ดร.สาโรช บัวศรี 

  
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร  อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน 
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           อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ อนุสาสก 

 
 จ านวนอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ มีทั้งหมด ๑๖๔ ท่าน ประกอบด้วย ส านักอธกิาร ๒๕ ท่าน 
คณะวิชาการศึกษา ๔๖ ท่าน คณะวิชามนุษยธรรมและสังคมศาสตร์ ๔๗ ท่าน คณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ๒๗ ท่านและ คณะวิชาวิจัยการศึกษา ๑๙ ท่าน 
 บริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มีป้าย “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” อยู่ตรงทางเข้า มีตึก
ส าคัญ ๕ หลัง คือ ตึก ๑ เป็นหอนอน (ปัจจุบันเป็นโรงยิมคณะพลศึกษา) ตึก ๒ เป็นหอนอน (ปจัจุบันน่าจะ
เป็นตึกคณะมนุษยศาสตร์)  

 
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เสด็จพระราชด าเนินมายังวิทยาลัย ฯ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร 
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ตึก ๓ 

  
สนามฟุตบอลและตึก ๓     โรงเรียนมัธยมสาธิต (หลังคาจาก) 

 
ตึก ๓ เปน็ส านักงานอธิการและห้องเรียน (ปัจจุบันยังเหลืออยู่) ตึก ๔ เป็นห้องพักอาจารย์และห้องเรียน 
(ปัจจุบันเป็นส านักหอสมุดกลาง ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์) หอสมุด (ปัจจุบันยัง
เหลืออยู่เป็นสถาบันพฤติกรรมศาสตร์) และโรงฝึกงาน (ปัจจุบันดัดแปลงเป็นโรงอาหารติดแอร์) นอกนัน้มี
โรงอาหารเรียกกันว่า “แคนทีน” อยู่หลังตึก ๓ โดยมีสะพานข้ามคูน้ าไป (ปัจจุบันเป็นตึกไข่ดาว) ข้างโรงง
อาหารเป็นโรงอาหารเลก็เรียกกันว่า “แคนทีนเล็ก” ใช้เป็นที่สูบบุหร่ีได้แห่งเดียวในวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
หน้าตึก ๒ เป็นสระน้ าขนาดใหญ่ มีคูน้ าหลังตึก ๓ หน้าตึก ๔ และหลังตึก ๔ โดยมีสะพานข้าม และมีต้นไม้
ร่มร่ืนมาก 

    
ตึก ๔      หอสมุด 
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โรงอาหารอยู่หลังตึก ๓ มสีะพานข้ามคูน้ าทางซ้ายมือ   โรงฝึกงาน 

   
ตึก ๒ 

 
ตึก ๔ และสระน้ า 

 

ตึก ๔ เป็นตึก ๒ ช้ัน รูปสี่เหลี่ยม มีลานว่างตรงกลาง เคยใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ปีต่อๆมาใช้เป็นหอสมุดหลายครั้ง เพราะมีบัณฑิตแต่ละรุ่นไม่มากนัก 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ลานกลางตึก ๔ เมื่อปี ๒๕๐๒ 

 
 ผมเช่าบ้านหลังเล็กๆริมคลองแสนแสบกับเพื่อน ๒ คน มีเตียงเล็กๆนอนได้คนเดียว ผมนอนขา้ง
เตียง ให้เพื่อนนอนบนเตียง ก็พออยู่ได้ แต่ร าคาญเสียงเรือหางยาว และกลิ่นน้ าในคลองแสนแสบ 
 ด้านตะวันออกมีซอยเรียกกันว่า "ซอยราชมนตรี" มีบ้านให้นิสิตเช่าอยู่หลายหลัง ปัจจุบันเป็นตึก
วิทยาศาสตร์ มีร้านอาหารริมคลองแสนแสบที่พวกเราที่เช่าบ้านอยู่ไปรับประทานเป็นประจ า ราคาจานละ ๒ 
บาท เซ็นไว้แล้วน ามาจ่ายสิ้นเดือนได้ด้วย 
 ในปีการศึกษา ๒๕๐๓ มีนิสิตปริญญาโทสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ๑๔ คน และนิสิตภาคปรกติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ปีที่ ๑ - ๔ รวมแล้ว ๗๘๖ คน ปีที ่๑ ใช้ตัวย่อ F มีนิสิต ๘๗ คน ปทีี่ ๒ ใช้ตัวย่อ S 
มีนิสิต ๙๑ คน ปีที่ ๓ ใช้ตัวย่อ J มีนิสิต ๒๘๗ คน ปทีี่ ๔ ใช้ช่ือสาขา มีนิสิต ๓๒๑ คน 

ผมเข้าเรียนในช้ันปีที่ ๓ สาขาอาชีวศึกษา มอีาจารย์ประเสริฐ วทิยารัฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในปี
นั้นและปีกอ่นๆสาขาอาชีวศึกษาไมม่ีเรียนวิชาเอก ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เรียนทั้งวิชา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเรียนแบ่งเป็น ๓ ภาคเรียน อาจารย์ที่
สอนในภาคเรียนที่ ๑ มี อาจารย์นิยม เรยีงจันทร์ สอนวิชาภาไทย, อาจารยป์ระเสริฐ วิทยารฐั สอนวิชา
ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ, อาจารย์วรุณยุพา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา สอนวิชาประวัติศาสตร์อาเซียอาคเนย์ ๑, อาจารย์
พิชัย ศิริทัศนกุล สอนวิชาศิลปะอุตสาหกรรม, อาจารย์สุเทพ บันลอืสินธุ์ สอนวิชาหลักการอาชีวศึกษา, 
อาจารย์โช สาลีฉนั สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๑, อาจารย์วารุณี วงษา สอนวิชาปัญหาชีวิตประจ าวัน และ อาจารย์
นงลักษณ์ พานิช สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
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ดร.สาโรช อาจารยส์มลกัษณ์ให้เกียรติถ่ายภาพกบัเพื่อนร่วมชั้นสาขาสาขาอาชีวศึกษา 

ผมขอเสริมเพิ่มเติมเร่ืองการปฐมนิเทศอีกเล็กน้อย คือในการปฐมนิเทศนั้นใช้เวลามากถึง ๔ วัน มี
อาจารย์ปฐมนิเทศหลายท่าน เช่น วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓ เป็นวันแรก ดร.สาโรช บัวศรี และ ดร.
ทวีรัสมิ์ ธนาคม ปฐมนิเทศดังที่ผมเล่าไปในฉบับที่แล้ว และในวันแรกนี้ อาจารย์สงวน กกก าแหง ได้ช้ีแจง
เร่ืองอาคารสถานที่ต่างๆ และให้นิสิตพาชมอาคารสถานที่ด้วย ในวันที่สอง ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร แนะน า
เร่ืองการเรียนการสอนวิชาต่างๆ อาจารย์ชัยวัฒน์ ยุกติรัตน นายทะเบียนแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
อาจารย์นนทนา เผือกผ่อง แนะน าการใช้ห้องสมุด การยืมหนังสือ และพาชมห้องสมุดด้วย วันที่สาม ดร.
เทือก กสุุมา ณ อยุธยา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สม
ลักษณ์ หิตะศักดิ์ แนะน าเร่ืองการรักษาความสะอาด อาจารย์ส ารวล รัตนาจารย์ แนะน าเร่ืองการร่วม
กิจกรรมของวิทยาลัย อาจารย์ประวิทย์ อัศเวทย์ พูดเร่ืองกีฬา คุณพิตร ทองชั้น นายกองค์การนสิิตพูดเร่ือง
เกี่ยวกับองค์การนิสิต อาจารย์วิจิตร สินสิริ พูดเร่ืองการอยู่หอพักของวิทยาลัย วันที่สี่ อาจารย์สนุทรี กุลศรี
โรจน์ อาจารย์สุชาติ รัตนกุล อาจารยป์ระยงค์ พงษ์ทองเจริญ แนะน าเร่ืองการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ อาจารย์อ าไพ บูรณฤกษ์ พูดเร่ืองการบริการช่วยเหลือของวิทยาลัย และมีอาจารย์อีกท่าน
หนึ่งพดูเร่ืองนักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นการปฐมนิเทศที่ยาวนานพอสมควร 

ในภาคเรียนที่ ๑ นี้ เร่ิมเรียนเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ เรียนวันละ ๖ วิชาๆละ ๑ ช่ัวโมง ผมขอ
เล่าถึงการเรียนการสอนแต่ละวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ผมเคารพรักและยังระลึกถึง ดังนี้ 

วิชาภาษาอังกฤษ ๑ (English Language 1) มีอาจารย์สอนสลับกัน ๔ ท่าน คือ อาจารยน์งลักษณ์ 
อาจารย์ปราณี อาจารย์ยพุา และอาจารย์ฝรั่ง แต่ส่วนใหญ่อาจารย์นงลักษณ์ พานิช เป็นผู้สอน อาจารย์นง
ลักษณ์ พานิช เป็นอาจารย์สาวสวยเพิ่งบรรจุใหม่ วันแรกที่เข้าสอน ดร.เทือก กุสุมา ณ อยุธยาพาเข้ามา
แนะน าในชั้นเรียน การเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีทั้งฝึกพูด ฟัง อ่าน และเขียน เช่น การฝึกออกเสียง เรียน 
Grammar ท าแบบฝึกหัดจากเร่ืองที่อาจารย์อ่านให้ฟัง แล้วตอบค าถามทีละคน เป็นต้น ตอนสอบปลายภาค
เรียนอาจารย์นงลักษณ์อ่านค าถาม ๒๐ ข้อแล้วให้เขียนตอบ 
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  อาจารย์นยิม เรียงจันทร ์   อาจารย์โช สาลีฉัน 
 วิชาภาษาไทย (Thai) อาจารย์นิยม เรยีงจันทรเ์ป็นผู้สอน อาจารย์นิยมสอนและฝึกให้นิสิตไดพู้ด 
ฟัง อ่าน และเขียน เช่น ให้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วหาค าผิด ก าหนดค ามาให้แล้วให้แต่งประโยคบ้าง ให้เขียน
ค าจ ากัดความบ้าง อาจารย์อ่านเร่ืองให้ฟัง แล้วให้ตอบค าถาม ให้เรียงความ และให้ค้นคว้าแล้วมารายงาน
หน้าช้ัน เป็นต้น 
 วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ๑ (General Mathematics 1) สอนโดยอาจารย์โช สาลีฉัน เนือ้หาวิชามีทั้ง
เลขคณิต พีชคณิตตามหลักสูตร ป.ป., ป.ม. เช่น เร่ืองเลขชี้ก าลัง ทฤษฎีสมการก าลัง 2 Ratio & Proportion 
Indicies Surd Log เป็นต้น เนื่องจากสาขาอาชีวศึกษาที่ผมเรียนรับผู้ที่ส าเร็จ ป.ม. จาก ร.ร.เพาะช่าง ร.ร.การ
เรือน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพลศึกษา ซึ่งไม่มีพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์มาก่อน คงจะเติมเต็มทาง
คณิตศาสตร์ให้พวกเรา เพื่อนๆหลายคนบ่นว่ายากมาก หลายคนทดสอบแล้วท าไมไ่ด้ อาจารย์ก็ให้สอบใหม่
ได้ 
 อีกวิชาหนึ่งคือวิชาภูมิศาสตร์ธรรมชาติ (Physical Geography) อาจารยป์ระเสริฐ วิทยารัฐ เปน็
ผู้สอน เร่ืองที่เรียน เช่น ต าแหน่งต่างๆของพ้ืนโลก การแบ่งเขตอากาศของไทย ลักษณะภูมิประเทศ ที่ราบ 
น้ าบาดาล พืชผลต่างๆตามธรรมชาติ การสงวนรักษาป่า ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น อาจารย์ประเสริฐย้ าถึง
ความส าคัญของวิชานี้ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาจารย์อธิบายเร่ืองที่ยากให้เข้าใจง่าย และได้พาไปชม
กิจการของกรมอุตนุิยมวิทยา ท าให้เข้าใจในเร่ืองที่เรียนดีขึ้นมาก รวมทั้งให้ค้นคว้าจากหนังสือภาษาอังกฤษ
ด้วย อาจารย์ทดสอบย่อยๆบ่อยมาก ท าให้นิสิตต้องอ่านทบทวนเร่ืองที่เรียนตลอดเวลา 
 วิชาต่อไปคือประวัติศาสตร์อาเซยีอาคเนย์ ๑ (History of Southeast Asia 1) สอนโดยอาจารย์
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา เร่ืองที่อาจารย์สอนเร่ิมจาก ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรศรี
วิชัย ประเทศพม่า รัฐมะละกา ประเทศญวน และประเทศลาว เป็นต้น เนื้อหามาก แต่อาจารย์มักจะน าความรู้
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รอบตัวและเกร็ดที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังบ่อยๆด้วย ถึงแม้ว่านิสิตที่เรียนสาขาอาชีวศึกษาไม่มีเรียนวิชาเอก 
วิชานี้ก็มีเนื้อหาเท่าวิชาเอกสังคมศึกษาแน่นอน 

    
 อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ  อาจารย์วรุณยพุา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา 

 อีกวิชาหนึ่งคือวิชาปัญหาชีวิตประจ าวนั (Problem of Modern Living) อาจารย์วารุณี วงษา เป็น
ผู้สอน เนื้อหาวิชานี้ล้วนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีมาก เช่น ชีวิตครอบครัว การครองเรือน การ
จัดการในเร่ืองอาหารการกิน การจัดการเร่ืองเสื้อผ้า การจัดบ้าน การท างานให้ง่ายเข้า ฯลฯ อาจารย์วารุณี
บรรยายเนื้อหาละเอียดมาก และอาจารย์ได้จัดให้นิสิตโต้วาทีเร่ือง “แต่งงานแล้วควรอยู่บ้านชายหรือหญิงดี” 
ให้ค้นคว้ามารายงานเร่ือง “หญิงควรจะต้องออกท างานนอกบา้นหรือไม่” เร่ือง “การประหยัดเวลาล้างชาม” 
และเร่ือง “การแต่งกายของชายหญิง” เป็นต้น 

       
        อาจารย์วารุณี วงษา  อาจารย์พิชยั ศิริทัศนกุล         อาจารย์สุเทพ บรรลือสนิธุ ์
 วิชาบังคับของสาขาอาชีวศึกษาคือวิชาศิลปะอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Arts) 
อาจารย์พิชยั ศิริทัศนกุล เป็นผู้สอน อาจารย์พิชัยสอนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานโลหะ โดยให้ท างานโลหะ
ขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ แล้วท าลวดลายโดยใช้กรดกัด โดยเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในโรงฝึกงาน วิชานี้
เป็นประโยชน์กับผมมาก เพราะเมื่อผมส าเร็จออกไปสอนวิชาศิลปะและหัตถศึกษาที่วิทยาลัยครูเทพสตรี ได้
น าแนวการสอนของอาจารย์พิชัยไปใช้ได้มาก 
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 วิชาบังคับของสาขาอาชีวศึกษาอีกวิชาหนึ่งคือวิชาหลักการอาชีวศึกษา (Introduction to 
Vocational Education) อาจารย์สุเทพ บรรลือสินธุ์ เป็นผู้สอน เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับประวัติของอาชีวศึกษา 
การเรียนการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาและปัญหาของอาชีวศึกษา เป็นต้น จึงเป็นประโยชน์แก่นิสิตที่
ส าเร็จออกไปสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือเป็นผู้สอนวิชาศิลปศึกษา หัตถศึกษา ช่างอุตสาหกรรม และ 
การเรือนอย่างย่ิง 
 ในภาคเรียนที่ ๒ ผมสมัครเข้าอยู่หอพักของวิทยาลัย ได้เข้าอยู่ตึก ๒ (หอพักมีตึก ๑ กับตึก ๒) มี
อาจารย์นิคม หิรัญบุศย์ เป็นอาจารย์ประจ าตึก ๒ และอาจารย์วิจิตร สินสิริ เป็นอาจารย์ผู้ปกครองนิสิตที่อยู่
หอพักทั้งหมด ผมคิดว่าการอยู่หอพักได้ฝึกวินัยแก่นิสิตอย่างมาก เช่น การรักษาความสะอาดของห้องนอน 
การท าความสะอาดเตียงนอน มีจัดเวรท าความสะอาดหอพักด้วย การใส่เสื้อคลุมเมื่อเข้าห้องอาบน้ า การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมื้อซึ่งควบคุมโดย ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม ตอนเช้าอาจารยว์ิจิตร สิน
สิริน าฝึกกายบริหาร บางวันให้ว่ิงไปถึงกลางซอยบ้าง ให้เล่นเกมต่างๆ เช่น ว่ิงเปี้ยว ว่ายน้ า เต้นร า และฝึก
เล่นเทนนิส ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอยู่หอพักคือค่าบ ารุงหอพัก ๑๕ บาท ค่าอาหารคนละ ๔๐๐ บาทต่อหนึ่งภาคเรียน 
(๓ เดือน) มอีาหารรับประทาน ๓ มือ้ ถึงแม้ผมจะเป็นข้าราชการครูมาศึกษาต่อ ได้เงินเดือนเพียงเดือนละ 
๗๐๐ กว่าบาท ต้องให้พ่อแม่ และให้น้องสาวก าลังเรียน เงินเดือนก็ไม่ค่อยพอใช้ จึงต้องขอเข้าอยู่หอพัก ทาง
วิทยาลัยก็อนุญาตให้อยู่ได้ แต่ก็อยู่ได้เพียง ๒ ภาคเรียน เพราะท าเกรดได้ต่ ากว่า ๒.๒๐ ก็ต้องออกไปอยู่
หอพักข้างวิทยาลัย เสียค่าหอพักเดือนละ ๘๕ บาท 
 

  
    อาจารย์วิจิตร สินสิร ิ          อาจารยน์ิคม หิรัญบุศย์ 

ในภาคเรียนที่ ๒ เร่ิมเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๐๓ มีเรียนทั้งหมด ๘ วิชา ผมขอเล่าการเรียน
การสอนแต่ละวิชาพร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ 



~ 13 ~ 
 

 วิชาแรกคือวิชาภาษาอังกฤษ ๒ (English Language 2) อาจารย์นงลกัษณ์ พานิชเป็นผู้สอนต่อจาก
ภาคเรียนที่ ๑ และมีอาจารย์ที่มาอบรมการสอนภาษาอังกฤษท าการฝึกหัดสอนพวกเรา ซึ่งมีทั้งการพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน เช่น ฝึกออกเสียง และ Grammar บางครั้งผมไม่ตั้งใจฟังอาจารย์นงลักษณ์จะทักและดุเอา 
 อีกวิชาหนึ่งคือวิชาภาษาไทย (Thai ) สอนโดย อาจารย์ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์ (ที่เราคุ้นเคยกับช่ือ ชู
วงศ์ ฉายะจินดา จากบทประพันธ์เร่ือง เชลยรัก เข้าใจว่าอาจารย์ชูวงศ์เขียนเร่ืองนี้หลังปี พ.ศ.2503) อาจารย์
จะให้นิสิตแสดงออกในการพูดการใช้ภาษาไทยค่อนข้างมาก เช่น ให้ปาฐกถาจากค าพังเพย โต้วาที เร่ือง 
“เด็กในกรุงดีกว่าเด็กชนบท” ให้แสดงละคร เร่ือง “ครูอาร”ี ให้เรียงความเร่ือง “วันลอยกระทง” แล้วอาจารย์
เลือกเรียงความของผมอ่านให้นิสิตฟังพร้อมวิจารณ์ด้วย นอกจากนี้ก็มีย่อความ และให้น าข้อความผิดๆจาก
หนังสือพิมพ์มาให้แก้ให้ถูกต้อง รวมทั้งสอนการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์กลอน ด้วย เป็นที่น่ายินดีที่ อาจารย์ชู
วงศ์ ฉายะจินดาได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๙ 

   
อาจารย์ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์ (ชูวงศ์ ฉายะจินดา)  อาจารย์ประเทือง มหารักขกะ       อาจารย์สุข เดชชัย 
                                                                   ก าลังรบัของที่ระลึกจาก ดร.สาโรช บัวศรี 
 ต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ๒ (General Mathematics 2) อาจารย์บุญมา จาริก เป็นผู้สอน 
เนื้อหาวิชาเป็นตรีโกณมิติ และ Coordinate อาจารย์สอนโดยน าปัญหาชีวิตเข้าแทรกด้วย ท าให้การเรียน
คณิตศาสตร์ที่ยากส าหรับนิสิตสาขาอาชีวศึกษากลายเป็นเบาบางลงบ้าง บางช่ัวโมงอาจารย์ให้นิสิตท า
แบบฝึกหัดบนกระดานด า และมีการทดสอบย่อยบ่อยมาก  
 ส าหรับวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) อาจารย์ประเทือง มหารกัขกะ เป็นผู้สอน 
มีเนื้อหามาก เช่น ประชากรโลก เขตที่มีประชากรมากและนอ้ย ผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละเขต เช่น ข้าว 
ยางพารา อ้อย กาแฟ ใบชา ยาสูบ ไหม ฯลฯ อาจารย์บรรยายละเอียดมาก ท าให้นิสิตสับสน แต่ก็ผ่อนคลาย
ลงบ้างเมื่ออาจารย์ให้ดูภาพยนตร์ประกอบเร่ืองที่เรียน  
 ส่วนวิชาประวัติศาสตร์อาเชียอาคเนย์ ๒ (History of Southeast Asia 2) สอนโดยอาจารย์สมบูรณ์ 
ธรรมครองอาตม์ เนื้อหาวิชานี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับอาเซียอาคเนย์ก่อน ค.ศ.๑๙๕๕ เช่น ศาสนาอิสลามในอาเซีย
อาคเนย์ ประวัติศาสตร์มะละกา ความเกี่ยวข้องของมะละกากับไทยและจีน เป็นต้น ส่วนมากอาจารย์บรรยาย
เหตุการณ์ในสมัยนั้นให้ฟังอย่างละเอียดพอสมควร 
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 อีกวิชาหนึ่งคือวิชาห้องสมุด (Know Your Library) สอนโดย อาจารย์สุข เดชชัย เป็นวิชาที่มี
ประโยชน์กับนิสิตที่จะค้นคว้าในห้องสมุด เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุด การใช้ห้องสมุด  
 วิชาบังคับส าหรับสาขาอาชีวศึกษาคือวิชาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Curriculum in the Vocational 
School) สอนโดย อาจารยพ์ิชัย ศิริทัศนกุล วิชานี้มีประโยชน์กับนิสิตที่จะออกไปสอนโรงเรียนอาชีวศึกษา 
หรือสอนวิชาทางศิลปะ หัตถศึกษา ผมได้น าความรู้จากการเรียนวิชานี้ไปสอนนักเรียนและได้แนวคิดน าไป
เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือ “หัตถศึกษาแขนงต่างๆ” 
 วิชาที่เป็นวิชาบังคับส าหรับนิสิตทุกสาขาวิชาคือโสตทัศนศึกษา (Audio-Visual Education) วิชานี้
มีอาจารย์สอนสามท่านคือ อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ อาจารย์วรวทิย์ วศินสรากร และอาจารยบั์งอร ทิพย
สูตร อาจารยส์มพงษ์บรรยายเกี่ยวกับคุณค่าของโสตทัศนศึกษา อาจารย์วรวทิย์ บรรยายเร่ือง การ
บันทึกเสียง การใช้ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ อาจารย์บังอรบรรยายเร่ืองการเตรียมหรือการท าอุปกรณ์การสอน การ
ผนึกภาพ การประดิษฐ์ตัวอักษร การใช้สี วัสดุกราฟิคส์ และการใช้กระดานด า เป็นต้น มีฝึกท าผนึกภาพและ
อุปกรณ์การสอนตา่งๆ ให้นิสิตท ารายการเพื่อออกอากาศเสียงตามสาย ให้นิสิตรายงานการใช้อุปกรณ์การ
สอน เป็นต้น 

     
      อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ      อาจารย์บังอร ทิพยสูตร  อาจารย์วรวทิย์ วศินสรากร 
 ในภาพรวมการเรียนการสอนในสมัยนั้น อาจารย์ส่วนใหญ่ “ยึดผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง” เช่น ให้นิสิต
ค้นคว้ามารายงานหน้าช้ัน ให้ท าแบบฝึกหัด ถ้าเป็นทางภาษาก็ฝึกทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แสดงละคร ให้
ปาฐกถา ฯลฯ สื่อการสอนส่วนใหญ่เป็นฟิล์มสตริป ภาพยนตร์ นิสิตขอยืมฟิล์มสตริปดูได้ในห้องสมุด สมัย
นั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มอีินเตอร์เน็ต ไม่มีวิดโีอ ไม่มีแผ่นซีดีเหมือนปัจจุบันนี ้
             การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๓ ซึ่งเร่ิมเรียนเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ ผมเรียนทั้งหมด ๗ 
วิชาด้วยกัน คือ วิชาแรกคือวิชาภาษาอังกฤษ ๓ (English Language 3) อาจารยน์งลักษณ์ พานิช เป็นผู้สอน
ต่อจากภาคเรียนที่ ๒ 
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              วิชาที่สองคือวิชาภูมิศาสตร์โลก (World Geography) สอนโดย อาจารย์ประเทือง มหารักขกะ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับที่ตั้ง ประชากร การปกครอง สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจของประเทศตะวันออกกลาง 
ตะวันออกไกล ยุโรป โซเวียต อเมริกา และอาเซียอาคเนย์ วิชาที่สามคือวิชาความซาบซึ้งในดนตรี (Music 
Appreciation) สอนโดย อาจารย์ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกบุคลิกลักษณะของคน
ที่จะเรียนดนตรี การแสดงดนตรี เช่น ต้องเลือกดนตรีที่ไพเราะ ต้องดูให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นต้น 
ดนตรีไทย ดนตรีของชาติต่างๆเช่น พม่า อินเดีย อาหรับ ชวา เป็นต้น ดนตรีสากล เช่น Oratorio, Opera, 
Chamber Music, Orchestra เป็นต้น อาจารย์ก าธรสาธิตเล่นดนตรีให้ฟังและให้นิสิตฟังการเล่นดนตรี 
Chamber Music ในหอสมุดด้วย 

        
                          อาจารย์ก าธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา        อาจารย์สมปอง พริิยกิจ (ซา้ยมอื) 

วิชาที่สี่คือวิชาวัฒนธรรมไทย (Thai Culture) สอนโดยอาจารย์สมปอง พริิยะกิจ วิชานี้มีเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรมไทย จิตรกรรมไทย ภาษาไทย วรรณคดีไทย คีตดุริยางคศิลป
ไทย นาฎศิลปไทย ประเพณีไทย และศาสนา อาจารย์สมปองบรรยายให้เข้าใจง่ายและย้ าให้ช่วยกันอนุรักษ์
ไว้ เมื่อนิสิตรายงานเร่ืองที่อาจารย์สมปองมอบหมายเสร็จแล้วอาจารย์สมปองจะอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้
ละเอียดลึกซึ้งขึ้นอีกมาก จากการเรียนวิชานี้ท าให้ผมได้ความรู้ได้ข้อมูลไปสอนนักเรียนและได้แนวคิดไป
เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารวัฒนธรรมไทย และได้เขียนหนังสือออกมาสองเล่มคอื “ศิลปศึกษาส าหรับ
คร”ู และ “ความซาบซึ้งในศิลปะ”  

วิชาที่ห้าคือวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) สอนโดยอาจารย์ดวงแข ทวีสิน เนื้อหาวชิา
เกี่ยวกับเคมีที่น าไปใช้ในโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจารย์ดวงแขเลือกเร่ืองที่สอนที่เป็นประโยชน์กับนิสิตสาขา
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ เช่น เร่ืองน้ า วิธีท าน้ าให้บริสุทธ์ิ สบู่ และวิธีท าสบู่ พลาสติก เส้นใย แก้ว สี แลคเคอร์ 
ยา โลหะ เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น วิชาที่หกคือวิชาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
อาจารย์เดโช สวนานนท์ เป็นผู้สอน มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับระบบประสาท พันธุกรรม บุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การจูงใจ เทคนิคการจูงใจให้เด็กเรียนดีขึ้น การปรับตัว และทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นต้น อาจารย์
เดโชบรรยายและยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย 
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                 อาจารย์ดวงแข ทวีสิน            อาจารย์เดโช สวนานนท ์  

วิชาที่ห้าคือวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) สอนโดยอาจารย์ดวงแข ทวีสิน เนื้อหาวชิา
เกี่ยวกับเคมีที่น าไปใช้ในโรงเรียนอาชีวศึกษา อาจารย์ดวงแขเลือกเร่ืองที่สอนที่เป็นประโยชน์กับนิสิตสาขา
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ เช่น เร่ืองน้ า วิธีท าน้ าให้บริสุทธ์ิ สบู่ และวิธีท าสบู่ พลาสติก เส้นใย แก้ว สี แลคเคอร์ 
ยา โลหะ เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น วิชาที่หกคือวิชาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 
อาจารย์เดโช สวนานนท์ เป็นผู้สอน มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับระบบประสาท พันธุกรรม บุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การจูงใจ เทคนิคการจูงใจให้เด็กเรียนดีขึ้น การปรับตัว และทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นต้น อาจารย์
เดโชบรรยายและยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย 

วิชาที่เจ็ดคือวิชาการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา (Administration in the Vocational School) 
อาจารย์พิชยั ศิริทัศนกุล วิชานี้เป็นวิชาบังคับของสาขาวิชาอาชีวศึกษาอีกวิชาหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวการบริหาร
กิจการนักเรียน บุคลากรและครู อาคารสถานที่ การเงิน วิชาการ และชุมชนโดยเน้นที่โรงเรียนอาชีวศึกษา 
 ในชว่งนี้ผมติดตามอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่จัดท าโดยคณะอาจารย์ที่ก าลังสอนพวกเราอยู่คือ “อนุกรม
วิทยาลยั THE COOLEGE SERIES” โดยออกจ าหน่ายเล่มละ ๓ บาท จะถือว่าเป็น “วารสาร” ก็น่าจะได้ 
เพราะจัดพิมพ์จ าหน่ายเป็นอันดับ ๑ อันดับ ๒ ไปเร่ือยๆ อนุกรมวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อด้วยกัน คือ ๑) 
เผยแพร่สรรพวิชาการ ๒) ยกมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๓) ให้เป็นอุปกรณ์ของครู นักเรียนและผู้สนใจ
ทางการศึกษา วิชาและเร่ืองที่อาจารย์เขียนลงพิมพ์ก็ตรงกับวิชาและเร่ืองที่ผมและนิสิตก าลังเรียนอยู่ ผมและ
นิสิตได้อ่านบทความประกอบการเรียนวิชาต่างๆ ท าให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนดีย่ิงขึ้นมาก วิชาต่างๆที่ลง
พิมพ์ในอนุกรมวิทยาลัยคือ จิตวิทยา เขียนโดย อาจารย์เดโช สวนานนท์ สังคมวิทยา เขียนโดย อาจารย์
ประสาท หลกัศิลา ประวัติศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์วิจิตร สินสิริ วิทยาศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์ระวิ สงวน
ทรัพย์ ไฟฟ้า อีเลคโทรนิค เขียนโดย อาจารยบุ์ญถึง แน่นหนา ภาษาและวรรณคดี มีผู้เขียนคือ อาจารย์
ทักษิณา สวนานนท์ เขียน LEARNING ENGLISH และ อาจารย์สมปอง พิริยกิจ เขียนเร่ือง วรรณคดีในสมัย
รัชกาลที่สอง การศึกษา มีผู้เขียนคือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาจารยส์มบูรณ์ พรรณาภพ และ
อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ ภูมิศาสตร์ เขียนโดย อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ ภาษาไทย เขียนโดย อาจารย์นิยม 
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เรียงจันทร์ เป็นต้น อนุกรมวิทยาลัยมีโครงการจัดพิมพ์เป็น อันดับ ๑ อันดับ ๒ ไปเร่ือยๆจนถึงอันดับ ๒๔ 
แต่น่าเสียดายที่จัดพิมพ์ได้ไม่ถึงอันดับที่ ๒๔ คงมีปัญหามากมาย ทั้งๆที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นขึ้นเร่ือยๆ 
เพราะคณะผู้จัดท าเป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงทุกท่าน 

 
อนุกรมวทิยาลัย THE COOLEGE SERIES 

 ในปีการศึกษา ๒๕๐๔ ผมขึ้นเรียนชั้นปีที่ ๔ เร่ิมเรียนภาคเรียนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๔ 
ผมเรียน ๗ วิชาได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ (English Language) ซึ่งทางวิทยาลัยจัดให้เรียนทุกภาคเรียน คง
ต้องการให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่ผมรู้สึกว่าความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของผมก็ไม่ดีขึ้นมากนกั ภาคเรียนนี้เปลี่ยนอาจารย์สอนเป็น อาจารย์รัมภา ชัยปราณี อีกวิชาหนึ่งคือวิชา
ชุมนุมชนไทย (Thai Community) สอนโดยอาจารย์สมลกัษณ์ หิตะศักดิ์ เนื้อหาของวิชานี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ
ชุมชนที่โรงเรียนเกี่ยวข้องอยู่ทั้งชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ปัญหาของชุมชน การแก้ปัญหาของชุมชนที่
โรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา วิชาบังคับของสาขาอาชีวศึกษาในภาคเรียนคือวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ : วิทยุ (ไฟฟ้าเบ้ืองต้น (Industrial Arts : Radio (Basic Electric) สอนโดยอาจารยส์ุเทพ บันลือสินธุ์ 
วิชานี้มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีมาก เช่น ก าลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
เครื่องแปลงไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  

         
      อาจารย์สมลักษณ์ หิตะศักดิ์          อาจารย์สุเทพ บันลือสินธุ์    อาจารย์บุญถึง แน่นหนา 
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วิชาต่อไปคือวิชาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ ๑ (History of Modern World 1) สอนโดย
อาจารย์นันทา โชติกะพุกนะ เนื้อหาวิชาเร่ิมจากประวัติศาสตร์โลกในช่วงปี ค.ศ.๑๘๑๕-๑๙๑๔ เน้นหนัก
ประวัติศาสตร์ยุโรป เช่น ฝร่ังเศส เยอรมัน ออสเตรีย และอิตาลี อีกวิชาหนึ่งคือวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (Economic Geography of Thailand) สอนโดยอาจารยส์วาท เสนาณรงค์ เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
โครงสร้างของประเทศไทย ดินในประเทศไทย ลมฟ้าอากาศ ประชากร การชลประทาน ป่าไม้ การคมนาคม 
วิชาบังคับของสาขาอาชีวศึกษาอีกวิชาหนึ่งคือวิชาการสอนอาชีวศึกษา (Teaching of Vocational Subjects) 
สอนโดยอาจารย์พิชัย ศิริทัศนกุล จากการเรียนวิชานี้ท าให้ผมได้น าไปใช้ในการสอนนักเรียน และน าข้อมูล
ไปเขียนบทความลงพิมพ์ใน “ศูนย์ศึกษา” และเขียนหนังสือ “หัตถศึกษาแขนงต่างๆ” ด้วย อีกวิชาหนึ่งคือ
วิชาการวัดผลการศึกษา (Education Evaluation) สอนโดยอาจารย์บุญถึง แน่นหนา ซึ่งมีเนือ้หาเกี่ยวกับ
สถิติที่น าไปใช้ในการวัดผลการศึกษา การออกขอ้สอบ การตรวจข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น 
 ในภาคเรียนที่ ๒ เร่ิมเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๐๔ ผมเรียน ๗ วิชา คือวิชาหลักการแนะแนว
เบ้ืองต้น (Introduction to Guidance) สอนโดยอาจารย์อ าไพ บูรณฤกษ์  เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดการ
แนะแนว ความงอกงามของบุคลิกภาพ การปรับตัวเอง ลักษณะแห่งความต้องการของเด็ก  แผนงานแนะ
แนว การท าระเบียนสะสม การทดสอบ การสอบถาม อัตชีวประวัติ การสัมภาษณ์และการให้ค าปรึกษา การ
แนะแนวทางอาชีพ การจัดครูผู้ปกครอง เป็นต้น วิชาการสอนอุตสาหกรรมศิลป ์ (Teaching of Industrial 
Arts) สอนโดยอาจารยพ์ิชัย ศิริทัศนกุล วิชานี้เป็นวิชาบังคับของสาขาอาชีวศึกษาอีกวิชาหนึ่ง วิชา
ภาษาอังกฤษ (English Language) สอนโดยอาจารย์นันทา โชติกะพกุนะ เมื่อภาคเรียนที่ ๑ อาจารย์นันทา
สอนวิชาประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ ๑ ส่วนวิชาประวัติศาสตร์โลกสมยัใหม่ ๒ (History of Modern World 
2) ภาคเรียนนี้สอนโดยอาจารย์สาคร ช่วยประสทิธิ์ เนื้อหาวิชาเป็นเหตุการณ์ของโลกระหว่าง ค.ศ. ๑๙๐๕-
๑๙๑๔ คือเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ ๑ เหตุการณ์ต่างๆของประเทศต่างๆหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
และ ภาวะคับขันของโลกก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้น วิชาการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
(Conversation of Natural Resource) สอนโดยอาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ เนื้อหาวิชาได้แก ่ วิธีที่จะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด การสงวนทรัพยากรธรรมชาติเร่ิมจาก ดิน ป่าไม้ น้ า สัตว์ป่า สัตว์น้ า เป็นต้น 
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         อาจารย์สาคร ช่วยประสิทธิ ์                อาจารย์อารี สทุธิพนัธุ ์
 วิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ : วิทยุ (Industrial Arts : Radio) อาจารย์บุญถงึ แน่นหนา เป็นวิชาบังคับ
ของสาขาวิชาอาชีวศึกษา มีเรียนทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีรับส่งวิทยุ วิทยุหลอด วิทยุ Transister อาจารย์บุญถึงให้
นิสิตฝึกปฏิบัติท าวิทยุหลอด และวิทยุ Transister อย่างละ ๑ เครื่องด้วย นอกจากอาจารย์บุญถึงได้สอน
วิชาการวัดผลการศึกษาเมื่อภาคเรียนที่ ๒ แล้ว อาจารย์บุญถึงยังมีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาวิทยุ
ได้ดีอีกด้วย หนังสือวิทยุที่อาจารย์เขียนแพร่หลายมากในยุคนั้น 
 อีกวิชาหนึ่งคือวิชาความซาบซึ้งในศิลปะ (Art Appreciation) สอนโดยอาจารย์อารี สุทธพิันธุ์ วิชา
นี้อาจารย์อารีสอนให้นิสิตได้คิด ได้วิเคราะห์เร่ืองของศิลปะที่แตกต่างไปจากที่ผมเคยเรียนจากโรงเรียนเพาะ
ช่าง 
 อาจารย์อารีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเพาะช่างที่ได้ศึกษาต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรเป็นคน
แรก เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วและได้เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และในภาคเรียน
ที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ อาจารย์อารีได้เปิดสอน Understudy ทางศิลปศึกษา เป็นคร้ังแรกและปีแรก ท าให้
ศิลปศึกษาในวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ คือต่อมาได้เปิดสอนศิลปศึกษาเปน็วิชาเอก มี
นิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นครูอาจารย์สอนศิลปศึกษาทั่วประเทศ จนกระทั่งต่อมา
ศิลปศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่อาจารย์อารี สุทธิพันธ์ุ
ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ภาคเรียนที่ ๓ เป็นภาคเรียนสุดท้ายเร่ิมเรียนเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ ผมเลือกเรียน 
Understudy ทาง โสตทัศนศึกษา ซึ่งมีวิชาเรียนทาง โสตทัศนศึกษา ทั้งหมดรวม ๕ วิชา อาจารย์ที่สอนเป็น
อาจารย์แผนกวิชาโสตทัศนศึกษาซึ่งมี อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา 
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          อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ(ซา้ย) อาจารย์ชม ภูมภิาค 

วิชาที่เรียนวิชาแรกคือวิชาการสื่อสารทางโสตทัศนศึกษา (Audio–Visual Communication in 
Formal Education) อาจารย์ชม ภูมภิาค เป็นผู้สอน มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการส่ือความหมาย ขบวนการส่ือ
ความหมาย การใช้โสตทัศนวัสดุประกอบการสอนศึกษา เป็นต้น วิชาการถ่ายรูป (Production Techniques) 
สอนโดยอาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ อาจารย์สมพงษ์สอนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เช่นการถ่ายภาพทั้งภาพขาว
ด า และภาพสี สไลด์ขาวด าและสี การล้างฟิลม์ และการอัดภาพ วิชาวิทยุและโทรทัศนใ์นการศึกษา (Radio 
and Television in Education) สอนโดยอาจารย์ชม ภูมภิาค มีเนือ้หาเกี่ยวกับการใช้วิทยุและโทรทัศน์
ทางการศึกษา และฝึกการจัดรายการวิทยุการศึกษา ฝึกเขียนบทละครวิทยุ ฝึกเป็นผู้ประกาศวิทยุ เป็นต้น 

     
อาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ    อาจารย์เปรื่อง กุมุท          อาจารย์ประสงค์ เอมรัฐ 

วิชาการบริหารงานโสตทัศนศึกษา (Administration of Audio - Visual Program) สอนโดย
อาจารย์เปรื่อง กุมทุ มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางโสตทัศนศึกษาที่จะน าไปใช้ทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

อีกวิชาหนึ่งคือวิชาการใช้อปุกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา (Audio–Visual Equipment Utilization) 
สอนโดยอาจารย์ประสงค์ เอมรัฐ อาจารย์ประสงค์สอนทั้งภาคทฤษฎีและให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายฟิล์มสตริป เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยาย
เสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องติดต่อภายใน เป็นต้น 
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 ในปีการศึกษา ๒๕๐๔ ภาคเรียนที่ ๓ อาจารย์อาร ีสุทธิพันธ์ุได้เปิดสอน Understudy ทาง
ศิลปศึกษา ขึ้นเป็นคร้ังแรก มีวิชาที่เปิดให้นิสิตเรียน เช่น ประวัติศาสตร์ศิลป์ Painting  Sculture และ 
Printing เป็นต้น 

 
ผลงานของนสิิต Understudy ศิลปศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต 
 นิสิตสาขาอาชีวศึกษา ได้เรียนวิชาศิลปะอุตสาหกรรม (Industrial Arts) มีโรงฝีกงานให้นิสิตได้
ปฏิบัติงานไม้ งานโลหะ และงานไฟฟ้าวิทยุ เป็นต้น 

  
  ในการเรียนการสอนมีการฝึกปฏิบัติจริง 
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อาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ สอนวิชาภูมิศาสตร์ให้นิสิตฝึกปฎิบัติ 

  
นิสิต Understudy โสตทัศนศึกษาฝึกงานในห้องสตูดิโอ ศูนย์โสตทัศนศึกษา 

 
นิสิต Understudy โสตทัศนศึกษาฝึกการจัดรายการวิทยุการศึกษา 
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มีพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ในวันเดียวกัน 

  
 

มีการจัดทอดกฐินสามคัคีที่วัดภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร และท าบุญตักบาตรในวิทยาลัย 

 
จัดทอดกฐินสามัคคีที่วัดภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 
ท าบุญตักบาตรในวิทยาลยั 
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 สนอง ทองวิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายศิลป์และกรรมการได้ช่วยกันท าพวงมาลาในวันปิย

มหาราช 

 
พวงมาลาวันปิยมหาราช 

โกสินทร์ รังสยิาพนัธ์ ประธานฝ่ายสาราณียากร ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ได้จัดท าหนังสือที่ระลึกวันไหวครู
และรับน้องใหม่  ช่ือ “ประสานมิตร” ในเล่ม มีภาพน้องใหม่ที่เข้าเรียน ปีที่ ๑ และปีที่ ๓ ทุกคน 
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ปก “ประสานมิตร ไหว้ครู ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ออกแบบโดยอาจารย์นิคม หิรัญบุศย์      
สารบัญ “ประสานมิตร ไหว้ครู ๒๕๐๓” 

 
 
 

 
 ภิญโญ จิตธรรม ประธานสาราณียกร ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จัดท าหนังสือ “ประสานมิตร ไหว้
ครู” ในเล่มมีมีภาพน้องใหม่ที่เข้าเรียน ปีที่ ๑ และปีที่ ๓ ทุกคน 

   
ปกหนังสือ “ประสานมิตร ไหว้ครู ปี พ.ศ.๒๕๐๔ (ซ้าย) 
สารบัญหนังสือ “ประสานมิตร ไหว้ครู พ.ศ.๒๕๐๔ (ขวา) 

 
 ประสาท กระตุฤกษ์ นายกองค์การนิสิตปีการศึกษา ๒๕๐๔ และคณะได้จัดท าหนังสือ
อนุสรณ์ “การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” 
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ปกหนังสือ “การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” ออกแบบปกโดยอาจารย์อารี สุทธิพันธ์ุ 
ในเล่มหนังสือ “การศึกษาบัณฑิต ๒๕๐๔” ประกอบด้วย 
๑.ภาพกรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่น ม.ล. ปิ่น มาลากุล นายอภัย จันทวิมล นายเย้ือ 

วิชัยดิษฐ์ นายสนั่น สุมิตร นายบุญถิ่น อัตถากร นายเกรียง เอ่ียมสกุล นายพงษ์ศักดิ์ วรสุนทโร
ทก ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์  

    
กรรมการสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาส่วนหน่ึง 

 
๒.ภาพอาคารสถานที่  
๓.ภาพกิจกรรมของนิสิต  
๔.รายชื่อคณาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรทุกท่าน  
๕.ภาพนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔  
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นิสิตการศึกษามหาบัณฑิตส่วนหน่ึง 

๖.ภาพนิสิตการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔ (รุ่นที่ ๘)  

 
นิสิตการศึกษาบัณฑิตส่วนหน่ึง 
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นิสิตการศึกษาบัณฑิตส่วนหน่ึง 

๗.ภาพนักศึกษาการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๐๔ 
๘.รายชื่อสมาชิกองค์การนิสิตเก่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร คือ กศ.บ.รุ่นที่ ๑ 

(ปีการศึกษา ๔๙๗) กศ.บ.รุ่นที่ ๒ (ปีการศึกษา ๔๙๘) กศ.บ.รุ่นที่ ๓ (ปีการศึกษา ๔๙๙) 
การศึกษามหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๐๐) กศ.บ.รุน่ที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๐๐) กศ.บ.รุ่น
ที่ ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๐๑) นักศึกษาบุคคลภายนอก กศ.บ.รุ่นที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๐๒) การศึกษา
มหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๐๒ กศ.บ.รุน่ที่ ๗ (ปีการศึกษา ๒๕๐ 

๙.รายชื่อ กศ.บ.รุ่นที่ ๘ (ปีการศึกษา ๒๕๐๔) พร้อมท่ีอยู่ด้วย 
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บัณฑิต กศ.บ. รุ่นที่ ๘ ถ่ายรูปร่วมกันในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

นอกจากน้ีทางวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดท าสมุดจดค าบรรยายจ าหน่ายให้นิสิตน าไปจดค า
บรรยายด้วย 

    
สมุดจดค าบรรยายของผม 

 จากการเรียนกับอาจารย์ทุกท่านในวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ๒ ปี ท าให้ผมได้
ความรู้ ความคิด ความสามารถจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน การ
ท างาน การเขียนบทความการเขียนหนังสือ อาทิ ได้น ามาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษา และหัตถศึกษาในวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี ได้เขียนบทความทางศิลปศึกษา หัตถ
ศึกษาลงพิมพ์ในวารสารตา่ง ๆ ได้เขียนหนังสือ อาทิ ศิลปศึกษาส าหรับครู ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การสอนศิลปศึกษาในช้ันประถมศึกษา หัตถศึกษาแขนงต่าง ๆ ได้น าความสามารถใน
การถา่ยรูปมาถ่ายรูปไปประกอบการเขียนบทความทางศิลปะและโบราณคดีของจังหวัดต่าง ๆ 
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การเขียนหนังสือลพบุรีท่ีน่ารู้ อ่างทองของเรา พิษณุโลกของเรา พิจิตรของเรา อุตรดิตถ์ของเรา 
เท่ียววัดชมวัง : เมืองพิษณุโลก ไปเชียงตุง มุ่งโตเกียว เท่ียวปารีส พิชิตยูนนาน เป็นต้น 
นอกจากน้ันผมยังได้น าความรู้จากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาช่วยคุณปรียา จริงจติรท าคู่มือ 
Mastering American English แล้วส่งให้ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์จัดพิมพจ์ าหน่ายอีกดว้ย 
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ด้วยความเคารพรกัและระลกึถึงอาจารย์ทุกท่านท่ีผมเขียนถึงตั้งแต่ต้นจนถึงบรรทัดน้ี ผม
คิดว่าอาจารย์ทุกท่านเอาใจใส่ตั้งใจสอนนิสิตอย่างดียิ่ง จนกระท่ังผมและเพื่อนนิสิตทุกคนส าเร็จ
การศึกษาได้ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรในปีการศึกษา 
๒๕๐๔ 

ผมคิดว่าเร่ืองที่ผมเขียนน้ีเป็นเร่ืองท่ีจารึกไว้ในแผ่นดินได้เรื่องหนึ่ง 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีอ่านมาถึงบรรทัดน้ี 
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