
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย์   ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์   นพวงศ์  ณ  อยุธยา       เป็นบัณฑิตสตรีที่ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และรับราชการเป็นเวลานาน  ตั้งแต่คร้ังด ารงต าแหน่งอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชา จนเป็นคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  เป็นครูและกัลยาณมิตร สั่งสอนศิษย์ ให้สามารถรับ
ใช้ประเทศชาติอยู่ทุกแห่งหน  ท่านเป็นนักวิชาการและนักการศึกษาที่อุทิศตนตามอุดมคติของครุฐานิยธรรม เป็นผู้น าและ
ต้นแบบของนักบริหารการศึกษาที่มีความคิดริเริ่ม  ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างเสริมคณะครุศาสตร์  นับตั้งแต่การวางแผนงาน
ด้วยวิจารณญาณเห็นการณ์ไกล  ต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายด้วยความตั้งใจมั่น  แก้ไขปัญหาทุกด้าน สืบสานงานทุกสิ่ง  เสริม
ก าลังใจเพื่อนร่วมงานให้เกิดศรัทธาและสามัคคี 
  เมื่อการฝึกหัดครูได้เข้าสังกัดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีประกาศกระทรวงธรรมการยกฐานะการฝึกหัดครู ซึ่งเรียกว่าแผนกคุรุศึกษาถึงขั้นคุรุบัณฑิต  ใน พ.ศ.  2458    และพ.ศ.
2459  ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่การหาได้เป็นดังนี้ไม่  นับจากนั้นเป็นเวลาถึง 40 ปี  ด้วย
ความอุตสาหะบากบั่นของท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงสามารถผลิตครุศาสตรบัณฑิตและยกฐานะ
แผนกครุศาสตร์เป็นคณะครุศาสตร์ได้ส าเร็จ 

ฉบับที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2559 

          12 ตุลาคม  วันพูนทรัพย์ 
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  ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  เร่ิมงานวิทยาการใหม่ๆ หลายอย่างในคณะครุศาสตร์ จนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับไปด าเนินงานต่อไป  แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมอบความไว้วาง ใจให้ปฏิบัติงานอีก
หลายประการ เช่น ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อกันถึง 5 สมัย  และเป็นประธาน
กรรมการรณรงค์ภาษาไทย เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังปฏิบัติราชการพิเศษอีกหลายต าแหน่ง เป็นต้นว่า กรรมการสภา
การศึกษาแห่งชาติ  กรรมการสตรีคนแรกของทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อเริ่มจัดตั้งขึ้น  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็น
วุฒิสมาชิก ฯลฯ   งานด้านสังคม ก็เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  มูลนิธิกตเวทิน  และสโมสรซอนต้า
กรุงเทพมหานคร เป็นสตรีคนเดียวและคนแรกที่ได้เป็นนายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหาร
การศึกษาแห่งประเทศไทย  ในพ.ศ.2533  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นปูชนียาจารย์คนแรกของ
มหาวิทยาลัย   และด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและความเป็นนักบุกเบิก ท่านยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้ส าหรับชาวครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัยและชุมชนโดยบริจาคที่ดินให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อ
สร้างศูนย์บริการวิชาการจิรายุ พูนทรัพย์ จ.ระยอง     และน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินซึ่งเป็นที่พักอาศัยแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         โดยพระราชทานให้กรุงเทพมหานครจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ-
พูนทรัพย์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งต่อชาวพระโขนง   
  เหนือสิ่งอื่นใด ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ด ารงตนและด าเนินชีวิตตาม
หลักสัปปุริสธรรมและพรหมวิหาร  มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นนิจ  ท่านเป็นครูที่ศิษย์ทั้งปวงเคารพ
รักมิเสื่อมคลาย  ต่างเทิดทูนท่านด้วยศรัทธาและท าความดีเจริญรอยตาม  เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาอาจารย์ผู้มีพระคุณล้นพ้น 

การถึงแก่อนิจกรรมของ  ศาสตราจารย์  ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์   ณ  อยุธยา ปฐมปูชนียาจารย์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยอายุ 105 ปี 11 วัน  ถือเป็นการ
สูญเสียเพชรน้ างามแห่งวงการประวัติศาสตร์การศึกษาไทย โดยเฉพาะวงการวิชาชีพครู   
  ด้วยเหตุนี้ คณะครุศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ในการประชุมครั้ง
ที่ 23/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558  เห็นสมควรก าหนดให้วันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็น “วันพูนทรัพย์” และเห็นสมควรจัดกิจกรรมทางศาสนา  
กิจกรรมทางวิชาการและงานคืนสู่เหย้า เพื่อสืบสานต่อดังค ากล่าวที่ว่า “สิ้นพูนทรัพย์ จะไม่สูญ  ศาสตร์พูนทรัพย์”   

 
 
 
 
 
  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์  นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ร่วมงานวันครู ประจ าปี 2559  
ในวันที่  15  มกราคม  2559   ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.  ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  กิจกรรม
ประกอบด้วย   พิธีทางศาสนา   การประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส  จ านวน 6 ท่าน คือ  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   แข็งขัน 
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี       รุโจปการ 

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 
3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์ 

        ขอเชิญร่วมงานวันครู 
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ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
4)  ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช 

โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายประถม 
5)  อาจารย์เสน่ห์   บุญช่วย 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ฝ่ายมัธยม 
6)  อาจารย์สุจินต์   วัฒนะรัตน์ 

 
การประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น จ านวน  3  ท่าน คือ 

                1)    ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล       ว่องวาณิช          ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 
               2)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร      วรรณศิริ        โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 

    3)    อาจารย์รัตนา        พิกุลกานตเลิศ     โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
 

และประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น (ก าลังด าเนินการ)  การมอบโล่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมกับคณะ            
ครุศาสตร์ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา จ านวน 
23  โรงเรียนกิจกรรมทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ   โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล เป็นประธาน            
ในพิธี   นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
การประชุมสามัญประจ าปีของสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ตามก าหนดการนี้  
 
 พิธีสงฆ์   
   07.00  น.  ถวายภัตตาหารเชา้พระสงฆ์  จ านวน  9 รูป ณ ห้องชมรมอาจารย ์
   07.30– 08.00  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต ์

ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  จ านวน  9 รูป 
           เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์ผูล้่วงลบั   
   รับพรพระ  
                                                 ณ  โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  
   08.00 – 09.00  น. ผู้ร่วมงานรบัประทานอาหารเช้า   
                                                 ณ  โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  
       คณาจารย์อาวโุส  คณาจารย์ดีเด่น  นิสติดีเด่น  นสิิตทีไ่ด้รับรางวัลประกวด 

ค าขวัญและค าประพนัธ์  ประจ าปี  2559  ลงทะเบียน 
ณ ชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  
 

พิธีการ  ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3  อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
08.50 น.     ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
09.00 –10.30  น.    ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล)  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ชลาภิรมย์) กล่าวรายงาน                                  
ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) ในพิธีกลา่วเปดิงาน 
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                                  ผู้แทนคณาจารย์ (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ)  
น าอ่านค าฉันท์บชูาบูรพาจารย์ 

                                  นายกสมาคมพฤทธาจารย์ครุศาสตร์  (รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ สุภรณ์ไพบลูย์) 
มอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 

                                  ผู้แทนคณาจารย์อาวุโส  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์  พิชญไพบูลย์)   
มอบพุ่มดอกไม้คารวะประธานในพิธี 

 ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์อาวุโส ประจ าปี 2559 
 คณจารย์อาวุโส รบัของที่ระลึก จากประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) 
 ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) คณบดี และคณาจารย์อาวโุส  

ถ่ายภาพร่วมกัน 
คณาจารย์ใหม่มอบพวงมาลัยคารวะประธาน คณบดีและคณาจารย์อาวุโส 
ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ดีเด่น ประจ าปี 2559 

   คณาจารย์ดีเด่นรบัโล่ จากประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล   
   ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) คณบดี และคณาจารย์ดีเด่น  

ถ่ายภาพร่วมกัน 
ประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น ประจ าปี 2559 

   นิสิตดีเด่นรบัโล่ จากประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) 
ประธาน (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อ าไพ สุจริตกุล) คณบดี และนสิิตดีเด่น  

ถ่ายภาพร่วมกัน 
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ชลาภิรมย์)  

มอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์เก่ียวกับครูและวิชาชพีครู  
10.30 – 11.30 น.            ผู้อ านวยการศูนย์ประสบการณ์วชิาชีพทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัติ ศรีประเสริฐ)  

กล่าวรายงาน 
    พิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
    โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

            การบรรยายหัวข้อทางวิชาการ “นโยบายการศึกษายคุปฏิรูป: บทบาทหนา้ที่ครู” 
                                     โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา รับโล่  จากพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  

11.30 น.  สมาคมครุศาสตร์สัมพนัธ์ ประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
และเรียนเชิญคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั   

ณ โถงอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 816  ชั้น 8 อาคาร 

พระมิ่งขวัญการศึกษาไทย  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชลาภิรมย์) รองคณบดี (อาจารย์ พันตรี ดร.
ราเชน มีศรี)    ผู้ช่วยคณบดีงานวิรัชกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล)   หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร
และการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี  รุโจปการ) ร่วมงานเลี้ยงอ าลาให้กับ Professor Dr. Cameron Keith 
Richards จาก Southern Cross University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางมาเป็น visiting 
professor  ท างานร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
เ พ่ือพัฒนาความร่วมมือและสร้างผลงานทางวิชาการ   มีระยะเวลาการจ้างตั้ งแต่วันที่  15   สิ งหาคม                             
ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  รวมระยะเวลา  4 เดือน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หน้าห้องคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  (อาจารย์ ดร.กีรติ   
คุวสานนท์)  ให้เกียรติต้อนรับ Dr. Justina Tan จาก  Klover Asia Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์  ในโอกาสเดินทาง
มาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ 
 

          งานเลี้ยงอ าลา  

                             ต้อนรับนักการศึกษาจากต่างประเทศ 
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 เมื่อวันที่  4  มกราคม  2559  เวลา 07.00 น. ณ คณะอักษรศาสตร์  คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  
ชลาภิรมย์)  พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมตักบาตรและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ  99  ปี สถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2559  เวลา 07.00 น. ณ  ลานพระศรีมหาโพธิ์  หน้าอาคารจามจุรี  4  รองคณบดี 
(อาจารย์ชูวิทย์  ยุระยง)  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่   ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้น
พุทธศักราชใหม่  2559 

 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ร่วมตักบาตรปีใหม ่
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คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอนและต ารา และ 

โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สูโ่ลกกว้าง ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  มีรายละเอียดและ
ระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอนและต ารา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการ
ผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา และ
ผลิตภัณฑ์การศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  โดยในภาคการศึกษานี้    
มีเงินสนับสนุนโครงการ จ านวน 16 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รายวิชาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องด าเนินการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2558 และส่งแบบเสนอโครงการฯ จ านวน 1 ชุด ภายในวันที่     
5 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการฯ จะต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 ชุดพร้อมผลการ
ประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม 2559  ที่งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ มีการผสมผสานหรือบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล สามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การสร้างความรู้และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตามความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยไม่จ ากัดเฉพาะแต่ในห้องเรียนหรือสถานศึกษา
เท่านั้น โดยในภาคการศึกษานี้ มีเงินสนับสนุนโครงการ จ านวน 16 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รายวิชาที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการต้องด าเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และส่งแบบเสนอโครงการฯ 
จ านวน 1 ชุดภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการฯ จะต้องส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน 2 ชุด ภายในเดือนพฤษภาคม 2559  ที่งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  

          ทั้ งนี้  ส ามารถดู รายละ เ อียดและดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม เสนอโครงการ ได้ที่
เ ว็ บ ไซต์  http://www.edu.chula.ac.th.academic หัวข้อ “ข่าว/ประกาศ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการน่าสนใจ 
 

http://www.edu.chula.ac.th.academic/
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อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 

 
 


