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ค ำปรำรภ 

 ผมมีโอกาสไดเ้ขา้เรียนวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๐๓ ส าเร็จการศึกษาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผ่านมาแล้วเกือบ ๖๐ ปี จึงขอน าเล่าสูก่ัน

ฟัง โดยเริ่มต้นจากการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนด้วยการไปกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวิชา

วัดประยูรวงศ์ เสียค่าใช้จ่าย ๑๘๐ บาท ทางโรงเรียนสอนกวดวิชาเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อปี 

๓ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรโดยเฉพาะ มสีอนท้ังวิชาคณิตศาสตร์ (พีชคณิต และ

ตรีโกณมิติ) ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (ภมูิศาสตร์ ประวัติศาสตร)์ และภาษาไทย เน่ืองจากผม

ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง ได้เรียนวิชาสามัญน้อยมากจึงต้องเรียนกวดวิชาในวิชา

เหล่าน้ี แต่ไม่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ รุ่งขึ้นปี พ.ศ.๒๕๐๓ จึงสอบ

คัดเลือกเข้าเรียนได้ ผมได้เรยีนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา ซึ่งในช่วงน้ันสาขา

อาชีวศึกษาเป็นสาขาเดียวท่ีไม่ได้จัดให้เรยีนวิชาเอก ท้ัง ๆ ท่ีสาขามัธยมศึกษาเรียน ๒ วิชาเอก 

สาขาประถมศกึษา กับสาขาการบริหารการศึกษาเรียน ๑ วิชาเอก แต่วิชาท่ีเรียนในสาขา

อาชีวศึกษาต้องเรียนเสมือนเรียนวิชาเอกหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตลอดการเรียนในช่วง ๒ ปี ผมได้บันทึกไว้ทุกวันใน 

“สมุดบันทึก (Diary)” และยังเก็บ “สมุดจดวิชำ” ไว้ได้เกือบทุกวิชาท่ีเรียน จึงเป็นท่ีมาของการ

น ามาเขียนเรื่อง “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔” กอ่นท่ีผมจะ

น ามาจัดพิมพ์เป็นเล่มน้ี ผมได้เขียนเรื่องน้ีลงพิมพ์ใน “จดหมายข่าวของชมรมผู้สูงอายุ มศว” มา

ก่อน และยังได้น าขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องส านักคอมพิวเตอร์ มศว จะคลกิอ่านได้ท่ี Links  

“http://kids-d.swu.ac.th/dspace/handle/123456789/1792” อีกด้วย ผู้อ่านหลายท่านแปลกใจท่ี

ผมจ าได้มาก ท้ัง ๆ ท่ีผมลืมไปแล้วหลายต่อหลายเรื่อง พยายามนึกเท่าไรก็นึกไม่ออก แต่ท่ีผม

น ามาเขียนได้เพราะน ามาจาก “สมุดบันทึก (Diary)” และ “สมุดจดวิชำ” ท่ีเรียน ซึ่งผมได้น าบาง

หน้าของ “สมุดบันทึก (Diary)” มาให้อ่านกันใน “ภำคผนวก” ด้วย พลิกไปอ่านได้ ส่วนภาพ

อาจารย์ก็ได้มาจากภาพถา่ยจากงานต่าง ๆ บ้าง จากหนังสือศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีบ้าง 

จากหนังสือสามทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบ้าง จากหนังสืองาน

พระราชทานเพลิงศพบ้าง จากหนังสืออนุสรณ์รุ่นบ้าง จากหนังสือไหว้ครู รับน้องใหม่ ปี พ.ศ.

๒๕๐๓ และปี พ.ศ. ๒๕๐๔บ้าง และค้นจากกูเกิ้ล (Google) บ้างฯลฯ 



 ผมมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์หลายท่าน บางท่านต่อมาท่านได้มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร

ระดับสูง อาทิ อำจำรย์สมพงษ์ ศิริเจริญ สอนวิชาโสตทัศนศึกษา  อำจำรย์เดโช สวนำนนท์ สอน

วิชาจิตวิทยาการศึกษา บางท่านต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติ คือ อำจำรย์อำรี สุทธิพันธ์ุ สอนวิชา

ความซาบซึ้งในศิลปะ อำจำรย์ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์ (ท่ีเราคุ้นเคยกับคือ ชูวงศ์ ฉำยะจินดำ) สอน

วิชาภาษาไทย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการเขียนเรื่อง “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร เมื่อป ี พ.ศ.๒๕๐๓ – 

๒๕๐๔” น้ี จะต้องมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดบ้างแน่นอน ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่านทุก

ท่านทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ หรือทางเฟซบุ๊ค หรือทางไลน์ก็ได้ด้วยความ

ยินดีอย่างยิ่ง เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในการจัดพิมพ์ใหมใ่ห้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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สารบัญ 
ค ำปรำรภ 
วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔   1 
น ำเรื่อง           1 
ควำมสนใจจะเรียนต่อ กศ.บ.ที่วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร   1 
สมัครเรียน Summer ส ำหรับบุคคลภำยนอก      1 
เรียนกวดวิชำที่โรงเรียนกวดวิชำวัดประยูรวงศ์      2 
สอบคัดเลือกเข้ำเรียนวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร ปี ๒๕๐๒   2 
สอบคัดเลือกเข้ำเรียนวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร ปี ๒๕๐๓    2 
ผลกำรสอบผมสอบคัดเลือกได้ที่ ๒       2 
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๐๓ เป็นวันปฐมนิเทศ      2 
ดร.สำโรช บัวศรี อธิกำรกล่ำวต้อนรับ       2 
ผู้บริหำรวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร      3 
คณะกรรมกำรองค์กำรนิสิต ปี ๒๕๐๓       5 
บริเวณวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร      5 
พิธีพะรำชทำนปริญญำบัตรที่ลำนกลำงตึก ๔ เมื่อปี ๒๕๐๒    5 
เช่ำบ้ำนหลังเล็ก ๆ ริมคลองแสนแสบ ซอยรำชมนตรี     8 
นิสิตชั้นปีที่ ๓ สำขำอำชีวศึกษำ        9 
อำจำรย์ที่สอนวิชำต่ำงๆในภำคเรียนที่ ๑              9-13 
ภำคเรียนที่ ๒ สมัครเข้ำอยู่หอพักของวิทยำลัย      12 
ประสบกำรณ์กำรอยู่หอพักของวิทยำลัย       12 
กำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ ๒                12-14 
กำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ ๓                  14-16 
หนังสือ “อนุกรมวิทยำลัย THE COOLEGE SERIES”     16 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๐๔ ขึ้นเรียนชั้นปีที่ ๔        17 



กำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ ๑                  17-18 
กำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ ๒            18-19 
กำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่ ๓        19 
เลือกเรียน Understudy ทำง โสตทัศนศกึษำ              19-21 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกจิกรรมของนิสิต            21 
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม ่                23 
กำรจัดทอดกฐินสำมัคคีที่วัดภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร            23 
หนังสือที่ระลึกวันไหว้ครู รับน้องใหม ่              24 
หนังสืออนุสรณ์ “กำรศึกษำบัณฑิต ๒๕๐๔”              25-28 
บัณฑิต กศ.บ. รุ่นท่ี ๘ ถ่ำยรูปร่วมกันในวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร   28 
สมุดจดค ำบรรยำยของผม         28 

ส่งท้ำย “วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๐๔”  29 
หนังสือที่ผมเขียน              29-30 
ภำคผนวก                  31 
สมุดบันทึก (Diary) ของผม              31 
วันประถมนิเทศนิสิตใหม ่               31 
ประถมนิเทศนิสิตใหม่วันที่สอง เริ่มเรยีนวันแรกในเทอม ๑         31 
ในหลวงรชักำลที ่๙ เสดจ็ประพำสอเมริกำ-ยุโรป         32 
อำจำรย์ประเสริฐ วิทยำรัฐสอนภูมิศำสตร์ธรรมชำติ          32 
อำจำรย์ประเสริฐ วิทยำรัฐสอนภูมิศำสตร์ธรรมชำติ        33 
วันไหว้ครูรับน้องใหม่              34 
สอบปลำยภำคเรียนที่ ๑ วันสุดท้ำย ช่วยท ำงำนในห้องโสตทัศนศึกษำ      34 
กลับจำกช่วยงำนที่อยุธยำและวันแรกที่เข้ำอยู่หอพักของวิทยำลัย       36 
เรียนภำคเรียนที่ ๒ อำจำรย์สมพงษ์ ศิริเจริญและคณะสอนวิชำโสตทัศนศึกษำ 36 
อำจำรย์สมบูรณ์ ธรรมครองอำตม์ สอนวิชำประวัติศำสตร์อำเชียอำคเนย์ ๒      37 
องค์กำรนิสิตประชุมนิสิตทั้งวิทยำลัย         37 



ไปถวำยบังคมพระบรมรูปทรงม้ำเนื่องในวันปิยมหำรำช     38 
เริ่มเรียนภำคเรียนที่ ๓ อำจำรย์เดโช สวนำนนท์สอนวิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ  38 
อำจำรย์ดวงแข ทวีสินสอนวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป (เคมีประยุกต์)   39 
เริ่มเรียนภำคเรียนที่ ๑/๒๕๐๔ อำจำรย์พิชัย ศิริทัศนกุลสอนวิชำวิธีสอนอำชีวศึกษำ 39 
อำจำรย์นันทำ โชติกะพุกนะสอนวิชำประวัติศำสตร์โลกสมัยใหม่    40 
อำจำรย์บุญถึง แน่นหนำสอนวิชำกำรวัดผลกำรศึกษำ     40 
อำจำรย์สวำท เสนำณรงค์สอนภูมิศำสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย   41 
เปิดเรียนภำคเรียนที่ ๒ อำจำรย์อำรี สุทธิพันธุ์สอนวิชำควำมซำบซึ้งในศิลปะ 41 
อำจำรย์สำคร ช่วยประสิทธิ์สอนวิชำประวัติศำสตร์โลกสมัยใหม่ ๒   42 
เปิดเรียนภำคเรียนที่ ๓ เลือกเรียน Understudy ทำง โสตทัศนศึกษำ   42 
อำจำรย์ชม ภูมิภำคสอนวิชำกำรสื่อสำรทำงโสตทัศนศึกษำ    43 
อำจำรย์สมพงษ์ ศิริเจริญสอนวิชำกำรถ่ำยรูป      44 
อำจำรย์เปรื่อง กุมุทสอนวิชำกำรบริหำรงำนโสตทัศนศึกษำ    44 
อำจำรย์ประสงค์ เอมรัฐสอบปฏิบัติกำรใช้เครื่องบันทกึเสียง    45 
และเครื่องเล่นจำนเสียง         45 
อำจำรย์สมพงษ์ ศิริเจริญสอบสัมภำษณ์วิชำกำรถ่ำยรูป     46 
สอบปลำยภำคเรียนที่ ๓ เป็นวันสุดท้ำย       46 
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