
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระผมใคร่ขอขอบคุณอดีตคณาจารย์  คณาจารย์ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่  นิสิต  นักเรียนสาธิตจุฬาฯ  

ภาควิชา/หน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะส านักงานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์   ซึ่ง
ต่างพร้อมใจให้ความร่วมมือ   ร่วมใจอย่างพร้อมเพรียงกันจัดงานให้แก่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ 
นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์ รวมจิตใจ
ของพวกเราชาวครุศาสตร์นับตั้งแต่ การบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบัณณรศภาค  วัดเบญจมบพิตร

     ฉบับที่ 18/2559 วันจันทร์ที่  13 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

     ขอขอบคุณประชาคมครุศาสตร ์
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ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  และทุกวันพุธ จนครบ 100 วัน   จนกระทั่งวัน
อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559  ที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ท าให้การจัดงาน 
โดยเฉพาะวันพระราชทานเพลิงศพเป็นไปอย่างงดงามและสมเกียรติยศยิ่งของปฐมปูชนียาจารย์และผู้ก่อตั้ง
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        อีกทั้งร่วมใจกันเป็นครั้งสุดท้ายในการน าอัฐิท่านไปลอยอังคาร
เพื่อส่งท่านสู่สรวงสวรรค์        สมกับค ากล่าวของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ว่า 
“"คนที่เป็นครุศาสตร์โดยเนื้อแท้ ไม่มีวันจะทิ้งกัน" 

 
ศาสตราจารย์  ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา   ยังสถิตย์ในดวงใจชาวครุศาสตร์ตลอดไป  

ดังค าจารึกที่ว่า  “สิ้นพูนทรัพย์ จะไม่สูญ ศาสตร์พูนทรัพย”์   
       

รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา  ชลาภิรมย์ 
          รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
 

................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                             คณะครุศาสตร์  
               ก าหนดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559  ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา   
ประชุมคณาจารย์  เวลา 13.00-15.30 น.  (ลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) 
ประชุมเจ้าหน้าที่   เวลา 15.30-16.30 น.  

 
     รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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                  คณะครุศาสตร์ เตรียมประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และศิษย์เก่า
เกียรติยศ ประจ าปี 2559    จ านวน 3 ท่าน   
 
 
 
 
 
 
 
รศ. ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์            รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์                รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ 
 
และศิษย์เก่าเกียรติยศ จ านวน 11 ท่าน   

1. รองศาสตราจารย์จันทร์    ผ่องศรี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์ 
3. รองศาสตราจารย์เพียงใจ  ศุขโรจน ์
4. รองศาสตราจารย์ลัดดา  ภู่เกียรติ 
5. พลต ารวจตรีหญิงรมย์ชลี  พูนประสิทธิ์ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สรายุทธพิทักษ์ 
7. ดร.ธีรพนธ ์    คงนาวัง 
8. นายนิวัต    เจียวิริยบุญญา 
9. นายโสภณ    สาทรสัมฤทธิ์ผล 
10. นางสาวเกสร   สิงห์ธนะ 
11. นางกรรณิการ ์   นันทโพธิเดช 

 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ เตรียมประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 

                    และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจ าปี 2559 
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  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน 59 ปีก้าวสู่ปีที่ 60  
 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์    เพ่ือให้คณาจารย์       
บุคลากร     และนิสิตได้ร าลึกถึงปฐมปูชนียาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูน
ทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ขึ้นตลอดจนปูชนียาจารย์ของคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้   โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  นี้    เนื่องจากวันที่   ๑๐ กรกฎาคม   ๒๕๕๙ ตรงกับ
วันหยุดราชการ คณะครุศาสตร์   จึงเลื่อนการจัดงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์มาเป็นวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙    ในปีนี้มีกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา    ประกอบด้วย พิธีสงฆ์       พิธีการประกาศเกียรติคุณต่างๆ ได้แก่ ปู
ชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จ านวน ๓ ท่าน และศิษย์เก่าเกียรติยศ  จ านวน  ๑๑  ท่าน  และที่ส าคัญเพ่ือเป็น
การร าลึกถึงปฐมปูชนียาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ที่จากไป  คณะจึง
เห็นควรจัดปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ ๓๐   เรื่อง “คิดถึง ... . 
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา” เพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของท่านที่มีต่อวงการศึกษา
โดยเฉพาะวงการศึกษาวิชาชีพครู  ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ก าหนดการ 
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
-------------------------------------- 

06.00 – 06.30 น. สักการะพระพรหม – เจ้าที่ 
06.30 – 07.20  น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป  
   ณ ห้องชมรมอาจารย์ 
  ตักบาตรอาหารแห้ง บริเวณอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
  ถวายสังฆทาน 
   ณ บริเวณอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 07.20 – 08.30  น. ผู้ร่วมงานรบัประทานอาหารเช้า    
ณ ห้องชมรมอาจารย์ และบริเวณอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน 
    ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 
 09.00  น. พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี 
    -  พิธีร าลึกและไว้อาลัย ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  
    -  วีดิทัศน์ “59 ปี คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย” 
                                             -  ประธาน (ศาสตราจารย์กิตตคิณุ อ าไพ สุจริตกลุ) ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั           
                                                -  รักษาการแทนคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา  ชลาภิรมย์) กล่าวรายงาน 
                                                -  ประธาน (ศาสตราจารยก์ิตติคณุ อ าไพ สุจริตกลุ) กล่าวเปดิงาน 
    วีดิทัศน์ประกาศเกยีรตคิุณปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์และศิษย์เก่าเกียรตยิศ ปี 2559 
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 มอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณและของที่ระลึกแด่ปูชนียาจารย์คณะครุศาสตรแ์ละศิษย์เก่าเกยีรตยิศ  
ประจ าปี 2559  

   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบัศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 
ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา ประจ าปี 2559  

                                     มอบโล่เกียรติคณุแสดงความขอบคณุแก่ อาจารยส์ุรตัน์ วัณโณ  ในฐานะผู้ท าคณุประโยชน์ให้กับ 
คณะครุศาสตร์  

โดย ประธาน (ศาสตราจารย์กิตตคิุณ อ าไพ สุจริตกลุ)     
10.30 – 12.00  น. ปาฐกถา ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งท่ี 30  

   เรื่อง “คิดถึง ...... ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา”   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจกุล   ศาสตราภิชาน  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จณิดษิฐ   ละออปักษิณ 

 12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

             .................................... 

 
         อนึ่ง  ในส่วนของพิธีสงฆ์ คณะครุศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน โดยแจ้งความจ านงจอง
สังฆทานได้ที่  คุณกัญญา  อุ่นไทยแท้  โทร 82450, 82431  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ.2559  และเพ่ือความ
สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ฝ่ายบริหารจะจัดของดังกล่าวให้แก่ผู้ประสงค์จะถวายสังฆทาน  โดยคิด
เป็นมูลค่าชุดละ 1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  หากท่านมีจิตศรัทธานอกเหนือจากการถวายสังฆทาน  ท่าน
สามารถถวายเป็นปัจจัยเพ่ิมเติม  โดยคณะจะรวบรวมเป็นเงินเพ่ือถวายเป็นปัจจัยแด่พระสงฆ์ต่อไป 
 

 
  การเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  

 

 ด้วยกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 8 ท่าน จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 5 (4) แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยกรรมการบริหารคณะ ส านักวิชาและวิทยาลัย พ.ศ. 2554 คณะครุศาสตร์จึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า ดังต่อไปนี้  

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
     คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ประเภทผู้แทนคณาจารย์จะ                  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  
    ก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

เวลา 08.30-15.00 น. ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 6 
อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 
 



 7 

3. วัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า 
    ก าหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-15.00 น.               

ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 6 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ 
4. วัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

          ก าหนดลงคะแนนเสียงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ โถงอาคารพระม่ิง
ขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 5.  กรณีคณาจารย์ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
               คณะกรรมการฯ จะจัดส่งใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้คณาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศทาง                  
E-mail ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และให้คณาจารย์ส่งใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกลับที่ E-mail : 
kanya_cu@hotmail.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 

 

 6. วัน เวลา และสถานที่นับและรวมคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
             ให้นับและรวมคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและให้แล้วเสร็จ
ภายในวันเดียวกัน ณ โถงอาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์         
       คณาจารย์คณะครุศาสตร์สามารถเข้าสังเกตการนับและรวมคะแนนตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวได้ 
แต่ต้องมิให้เป็นการขัดขวางต่อการนับและรวมคะแนนของคณะกรรมการ   

7. ประกาศผลการเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการเลือกตั้ง วันวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
     ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าแทนต าแหน่ง   
ที่ว่าง ได้แก่ คณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ประกาศไว้                          
ณ หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
     หากมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ยื่นทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
คณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. 
 9. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
     ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงได้แก่ คณาจารย์ทุกภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและ                 
ฝ่ายมัธยม ที่ได้ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานแล้ว และไม่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี 
     ในกรณีที่คณะกรรมการฯ  วินิจฉัยว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง ถ้าผู้นั้นประสงค์จะอุทธรณ์ให้
ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดีก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยอธิการบดีต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง                     
ไม่น้อยกว่า 1 วัน  และประกาศผลการวินิจฉัยให้ทราบโดยทั่วกัน 
 10. วิธีการเลือกตั้ง 
      10.1 ให้คณาจารย์ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและ
รับบัตรเลือกตั้ง  
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      10.2 การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ ด้วยการเขียนเครื่องหมายกากบาท (×) 
หรือเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่อง     หน้าชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่เกิน 8 ชื่อ และหย่อนบัตรลงในหีบเลือกตั้งด้วย
ตนเอง บัตรที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินกว่า 8 ชื่อ ถือเป็นบัตรเสีย 
  10.3  การนับและรวมคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ท าโดยเปิดเผย 
  10.4  คณะกรรมการฯ จะติดประกาศรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัค ร              
รับเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันเลือกตั้ง 

11. การนับคะแนน 
      เมื่อนับคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วเสร็จ  ให้เรียงล าดับผู้ได้รับคะแนนมากไปหาน้อยและให้ผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ล าดับต้น จ านวน 8 คน จากทั้ง 6 ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม    
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการฯ ตัดสินโดยใช้วิธีจับสลาก    

12. ผลการเลือกตั้ง 
                ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ านวน 8 คน ทั้งนี้ต้องเป็นตัวแทนครบทั้ง 6 ภาควิชาและโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่
ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ รายละเอียดการเลือกตั้งสามารถดูได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th 
    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 
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