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ทานองคมนตร ีศาสตราจารย หมอมหลวง จริาย ุ  นพวงศ และศาสตราจารย ทานผหูญงิพนูทรพัย
นพวงศ ณ อยธุยา      ดำรทิีจ่ะจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตใิหสมเดจ็พระราชปตจุฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ใหสมกับที่ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได  จึงมีความตั้งใจที่จะนอมเกลา ฯ ถวายที่ดินบริเวณที่พักอาศัย
ในซอยสขุมุวทิ ๑๐๑/๑  เนือ้ที ่๒ ไร ๒ งาน ๒๒.๒ ตารางวา แดสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เพือ่ใหเปนแหลงวทิยาการทีจ่ะอำนวยประโยชนแกสวนรวม  โดยจดัตัง้หองสมดุและพพิธิภณัฑเพือ่การเรยีนรู
หรอือืน่ ๆ ตามพระราชประสงค

จากดำรดิงักลาว คณะครศุาสตรจงึไดจดัตัง้คณะกรรมการขึน้ ๑ ชดุ เพือ่เตรยีมการจดัตัง้หองสมดุและ
พพิธิภณัฑ โดยไดเชญิกรงุเทพมหานคร     สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทยในพระราชปูถมัภสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมพิพิธภัณฑไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ
ศาสตราจารยหมอมหลวงจริาย ุ- ศาสตราจารยทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ  รวมเปนคณะกรรมการ

กรรมการไดประชมุหลายครัง้     และไดรางโครงการจดัตัง้หองสมดุและพพิธิภณัฑ  "บานจริาย ุ-
พนูทรพัย"   ซึง่แบงเปน ๒ สวน คอื

 ๑)   พพิธิภณัฑ  "บานจริาย ุ - พนูทรพัย"  โดยปรบัปรงุบานจริาย ุ - พนูทรพัย  ประกอบดวย
นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระราชปตจุฉา   เจาฟาวไลยอลงกรณ   กรมหลวงเพชรบรุรีาชสรินิธร    และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประวัติ แนวคิดและผลงาน ของศาสตราจารย
หมอมหลวงจริาย ุ นพวงศ  และศาสตราจารยทานผหูญงิพนูทรพัย นพวงศ  ณ  อยธุยา   นอกจากนีย้งัจะจดั
ใหเปนแหลงคนควาทางดานภาษาไทย ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี รวมทั้งดานครุศาสตร จัดเสวนาทาง
วชิาการในดานทีก่ลาวมา

๒)   หองสมดุ "บานจริาย ุ- พนูทรพัย" จะเปนโครงการระยะที ่๒ ทีก่รงุเทพมหานครจะสนบัสนนุ
งบประมาณเพื่อสรางเปนหองสมุดในลักษณะ  Discovery  Library เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบรอย
ผทูีจ่ะเขาดำเนนิงานใหบรกิารทัง้สวนของหองสมดุและพพิธิภณัฑ คอืกรงุเทพมหานคร
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ทัง้นี ้ ในวนัที ่ ๔  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีทรง
พระกรณุาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให  รองศาสตราจารย  ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ  คณบดคีณะครศุาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  นำคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้หองสมดุและพพิธิภณัฑและผเูกีย่วของ เขาถวาย
รายงานความคบืหนาในการเตรยีมจดัตัง้หองสมดุและพพิธิภณัฑ "บานจริาย ุ - พนูทรพัย" และขอพระราชทาน
พระราชวินิจฉัย    ซึ่งพระองคพระราชทานความเห็นวา  การสรางหองสมุดบริเวณสนามหนาบาน
กอ็าจทำได  แตไมควรใหหองสมดุนัน้ใหญเกนิไปจนบงับาน  ควรเกบ็พืน้ทีส่นามหรอืพืน้ทีส่เีขยีว
ไวบาง และควรใหความสำคัญกับการจัดพิพิธภัณฑมากกวา  ทรงพระราชทานตัวอยางการจัด
พพิธิภณัฑจากบานของบคุคลในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ซึง่ทำใหบานจริาย ุ - พนูทรพัย
เปนประโยชนตอสงัคมมากกวา

เนือ่งจากการจดัตัง้พพิธิภณัฑ "บานจริาย ุ - พนูทรพัย"  ยงัมคีวามจำเปนตองใชงบประมาณในการ
จัดตั้งอีกจำนวนมาก  และในโอกาสที่คณะครุศาสตรจะครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนาคณะครุศาสตร
จงึขอเชญิชวนทานผมูจีติศรทัธารวมบรจิาคเงนิเพือ่จดัตัง้พพิธิภณัฑดงักลาว  ตามกำลงัศรทัธา โดยสามารถ
บรจิาคไดดงันี้

๑.   บรจิาคเงนิ ๕,๐๐๐ บาท ขึน้ไป   จะไดรบัเขม็ทีร่ะลกึ
๒.  บรจิาคโดยการซือ้ซดี ีDr.SAX Chamber  Orchestra  มลูคา ๕๐๐ บาท (ในราคาเพยีง ๑๐๐ บาท)

ซึง่ไดรบัความอนเุคราะหจากมลูนธิไิทยคม และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย   ซดีชีดุนีเ้ปนวงดนตรี
เครือ่งสายฝรัง่ของเดก็ไทยทีแ่ขงขนัไดรางวลัชนะเลศิในประเทศยโุรป  โดยเลนเพลงคลาสกิลวน เพลงทีช่นะเลศิ
ไดบนัทกึอยใูนซดีนีี ้และในโอกาสใกลเทศกาลปใหม หากจะมอบของขวญัปใหมดวยซดีดีงักลาว กจ็ะเปนการ
ชวยทำบญุทางดานการศกึษาและเปนทีป่ระทบัใจแกผรูบัอกีดวย

ผสูนใจตดิตอไดที ่สำนกังานเลขานกุารคณะครศุาสตร จฬุา ฯ อาคารพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยา
โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๔๑๗   งานการเงนิและบญัช ี โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายประถม  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ -
๒๗๘๕  และงานการเงนิและบญัช ี โรงเรยีนสาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม  โทร. ๐๒ - ๒๑๘ - ๒๓๑๐
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ประกาศ/คำสั่ง

คณะครุศาสตรมีประกาศ/คำสั่ง แตงตั้งใหคณาจารยและเจาหนาที่
เปนคณะกรรมการ ดงันี้

๑.  คณะกรรมการบรหิารศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา
๒.  คณะกรรมการประสานงานโครงการจดัหาครชูาวตางประเทศ

เพื่อสอนภาษาอังกฤษ  สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ปงบประมาณ ๒๕๕๐

๓.  คณะกรรมการดำเนนิงานโครงการสมัมนาวชิาการเทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ป เรื่อง
"เปดประตสูมูหาวทิยาลยั และกาวทนัสภาวะแวดลอมโลก"

๔. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชื่อผูสมควร
ไดรบัรางวลัยกยองเชดิชเูกยีรตอิาจารยดานการเรยีนการสอน และดาน
กจิการนสิติ ประจำป ๒๕๔๙

๕. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการรานอาหารหาดาว
เพื่อสุขภาพ

รร.สาธติจฬุา ฯ ฝายมธัยม
จดังานแสดงผลติภณัฑชมุชนและทองถิน่กรงุเทพ ฯ

ในวนัพธุที ่ 13  ธนัวาคม   2549  เวลา 08.00 - 16.00  น.
ณ  บรเิวณสวนศกึษา  รร.สาธติจฬุา ฯ  ฝายมธัยม

โดยมผีลติภณัฑหลากหลายชนดิใหเลอืกซือ้และเลอืกชม
อาท ิ เชน  ผลติภณัฑผาพมิพฝาย   เขยีนไหม  กระเปา  รองเทา

ผลติภณัฑจากผึง้  เชน  สบนู้ำผึง้ ฯลฯ

(ดรูายละเอยีดไดที ่ WWW.edu.chula.ac.th)
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หองสวนปา  (Forest  Park)
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศริบิรรณพทิกัษ)  พรอมคณะ
ผบูรหิาร  คณาจารย  รวมพธิเีปดหองสวนปา ซึง่เปนสวนบรกิารหนึง่
ของศนูยบรรณสารสนเทศทางการศกึษา    ซึง่จะเตมิเตม็ชวีติชวีาให
ผอนคลายสมอง  พกัสายตา  สงเสยีงได  และใชเปนหองกจิกรรม

ความสำเรจ็ของหองสวนปาเกดิจากการไดรบัความสนบัสนนุ
จากนายแพทย สเุมธ - คณุอนติา  ธญัญกลุสจัจา

ขอเชญิคณาจารย  นสิติ และผสูนใจมาใชบรกิารตาง ๆ  ณ หอง
สวนปา ตามอธัยาศยั

ประชมุกรรมการบรหิารเครอืขาย ฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  เวลา ๑๓.๐๐ -

๑๖.๐๐ น. ณ หองประชมุ ๔๐๑  อาคารประชมุสขุ  อาชวอำรงุ
คณบด ี(รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ)  ในฐานะ
สถาบนัอดุมศกึษา แมขายเครอืขายวจิยัทางการศกึษา กรงุเทพ
มหานคร  และภาคกลางตอนลางกลมุที ่๒  เปนประธาน ฯ ในการ
ประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขายวจิยัทางการศกึษากรงุเทพ
มหานคร เขต ๑  เขต ๒  และเขต ๓  เพือ่วางแผนปฏบิตักิารสราง
เครือขายวิจัยทางการศึกษาในพื้นที่เปาหมายเขตกรุงเทพ
มหานคร



๖

⌫
นสิติไดรบัรางวลัจากการแขงขนัในงานฝรัง่เศสประจำป

"Plusieurs  France"

นิสิตครุศาสตร สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร - สังคมศาสตร)  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
ไปรวมงานประจำปของสมาคมครภูาษาฝรัง่เศสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ
เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงสงขลานครนิทร  ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๙  ณ มหาวทิยาลยั
เซนตจอหน  ในปนีห้วัขอของงานคอื "Plusieurs  France"  และไดรางวลัจากกจิกรรมตาง ๆ ดงันี้

รางวลัที ่๑  จากการแขงขนัพดูสนุทรพจนภาษาฝรัง่เศส
นายประสทิธิช์ยั  สำเภาทอง ๔๖๔ ๓๖๑๐๖ ๒๗

รางวลัที ่๓  จากการแขงขนัเขยีนบรรยายภาพเปนภาษาฝรัง่เศส
นางสาวกาญจนประภา   ลาภเจรญิสขุ ๔๖๔ ๓๕๑๓๔  ๒๗

รางวลัที ่๑  จากการแขงขนัพดูบทสนทนาภาษาฝรัง่เศส
นางสาวสริลิกัษณ   จริะวฒันาสมสกลุ ๔๖๔ ๓๗๐๙๑  ๒๗
นางสาวธนัยชนก    แกวกจิจา ๔๖๔ ๓๕๘๐๔   ๒๗
นางสาวจรรยาพร   กอเกยีรตคิณุ ๔๖๔ ๓๕๓๐๐   ๒๗
นางสาวอจัฉรา      หลงศกัดิ์ ๔๖๔ ๓๗๔๓๔ ๒๗
นางสาวสวุคนธ      อนิปอง ๔๖๔ ๓๙๑๓๐  ๒๗

รางวลัที ่๓  จากการแขงขนัพดูบทกวนีพินธภาษาฝรัง่เศส
นางสาวพชรพรรณ   คณุากรทศัน ๔๖๔ ๓๖๑๙๓ ๒๗

รางวลัที ่๑  จากการแขงขนัจดับอรดนทิรรศการตามหวัขอของงาน
นสิติเอกภาษาฝรัง่เศส  ชัน้ปที ่๔    คณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ประชาคมครศุาสตร จดหมายขาวรายสปัดาหภายในคณะครศุาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วตัถปุระสงค : ๑. เพือ่นำเสนอความเคลือ่นไหวในการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ

      กจิกรรมสำคญัของนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ นสิติ เจาหนาที ่และคณาจารย คณะครศุาสตร
๒. เพือ่นำเสนอขาวสารทีม่คีวามสำคญัตอประชาคมครศุาสตร
๓. เพือ่เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาคณะครศุาสตร

  

สถานทีต่ดิตอ :    หนวยประชาสมัพนัธ โทร. ๐ - ๒๒๑๘ - ๒๔๑๗  โทรสาร ๐ - ๒๒๑๕ - ๓๕๕๘
           อานประชาคมครศุาสตรไดที ่ www.edu.chula.ac.th


