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พระรำชด�ำรัส
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ในโอกำสทรงเปนประธำนเปดงำนวันครูโลก

ณ  ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๔๙

	 “...โลกเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน	 ก่อให้เกิด

ทั้งข้อดีและข้อเสีย	 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชากรโลก	 การจัด

การศึกษาเพื่อให้ทันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกจึงมีความส�าคัญยิ่ง	

ครู	 เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้	 จึงควรพัฒนาตนให้เป็น

ผู้มีความรอบรู้	 	 ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	 	 และถ่ายทอดความรู้ให้

เยาวชนพัฒนาในสรรพวิทยาต่างๆ	 ขณะเดียวกัน	 การอบรมสั่งสอนเยาวชน

ในเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรม	 ก็เป็นสิ่งส�าคัญเสมอกัน	 จะละเลยเสียไม่ได้	

นอกจากครูผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาก็ควรจะต้องปรึกษาหารือร่วมกัน

วางแผนการศกึษาทีเ่หมาะสม	และสง่เสรมิการฝกอบรมครใูหเ้ปน็ผูม้คีวามรอบรู้

ทนัสมยั	ขา้พเจา้เชือ่วา่	หากทกุฝายรว่มมอืรว่มใจกนั	ก็จะสามารถสร้างสรรคส์งัคม

แห่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม	 เป็นสังคมแห่งการพัฒนาที่ย่ังยืน	

และด�ารงอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องของโลก...”





คํานํา

	 	 หนงัสอืประวตัคิร	ูจดัท�าขึน้ตามมตขิองคณะอนกุรรมการจดังานวนัครู

ครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นต้นมา	โดยมวีตัถปุระสงค์ท่ีจะยกย่องเชิดชูเกยีรตคิณุ

ของครูที่ล่วงลับไปแล้ว	และเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรม	

จริยธรรม	 ซึ่งมีคุณลักษณะที่จะเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู	 โดยมี

คณะท�างานรวบรวมและเรียบเรียงประวัติและผลงาน	 รวมทั้งจัดท�าเป็นรูปเล่ม	

พิมพ์เผยแพร่ในวันครูทุกปี

	 	 ในปีนี้	 หนังสือประวัติครูนับเป็นเล่มที่	 ๕๙	 	 มีประวัติครู	 ๒๘	 คน	

เม่ือรวมกบัประวัตคิรทูีไ่ด้พมิพ์เผยแพร่ไปแล้ว	จะมปีระวตัคิรรูวมทัง้สิน้	๙๙๔	คน

ส�าหรบัประวตัคิรทูัง้	๒๘	คนในเล่มนี	้กระจายไปครบทกุภมูภิาค	มคีวามหลากหลาย

ครอบคลุมทั้งครูผู้สอน	ผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้บริหารการศึกษา	ทั้งสถานศึกษา	

หน่วยงาน	ภาครัฐและเอกชน			จากหลากหลายสาขาวิชา	ในทุกระดับการศึกษา	

มีหลายคนเป็นผู้มีคุณูปการ	 บุกเบิก	 วางรากฐานการพัฒนาด้านการศึกษาและ

ด้านสังคม		แต่ละคนล้วนมีคุณลักษณะที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูแตกต่างกันไป

	 	 เริ่มจาก	ศำสตรำจำรย ท่ำนผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ           

ปฐมปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผู้ก่อต้ังคณะครุศาสตร์และ

เป็นคณบดีคนแรก	  นำงสำวสวนีย ปำยะนันทน อาจารย์ใหญ่คนแรกของ

โรงเรยีนสตรวีดัระฆงั	ทีส่ร้างเยาวชนหญงิให้เป็นกลุสตรทีีม่กีริยิามารยาทงดงาม		

คณุหญงิอมัพร  มศีขุ		ผูห้ญงิคนแรกของกระทรวงในสยามประเทศ	ทีว่างรากฐาน

และสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาและสังคมของชาติในหลายๆเรื่อง			

นำงประเยำว ศักดิ์ศรี	 	 แม่พิมพ์ของชาติที่เป็นแบบอย่างของครู	 	 ผู้ประสบ

ความส�าเร็จทั้งด้านการสอนและการบริหาร	 ซึ่งศิษย์	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 และ

ผู้บังคับบัญชา	ให้ความศรัทธายกย่อง		ศำสตรำจำรยกิตติคุณลิ้นจี่ หะวำนนท  



ครูผู้รอบรู้ด้านกฎหมาย		เชี่ยวชาญด้านการวางระบบงานธุรการ	และเป็นผู้ริเริ่ม

ให้มีการสอนวิชากฎหมายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก	 	นำงสำว

บุญเรียม ดวงพิกุล	ครูในถิ่นพายัพ	ผู้มีความรู้	ความสามารถสูงทั้งด้านการสอน	

การนิเทศ	และการบริหารสถานศึกษา		ศำสตรำจำรยกิตติคุณ  คุณดวงเดือน  

พิศำลบุตร	 ปูชนียบุคคลผู้มีจริยวัตรที่งดงามและท�าคุณประโยชน์แก่สังคมและ

การศกึษาของชาตไิว้มากมาย	 นำยภูท่อง ทศันกลูกจิ 	ผูน้�าความรูค้วามสามารถ

ด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

ได้เป็นอย่างดี		นำยลพ  ชูแข		ผู้บริหารโรงเรียนที่เอาใจใส่ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและงานลูกเสือของชาติ			

  หม่อมรำชวงศสุรธวชั  ศรีธวชั		ครแูละนกัอกัษรศาสตร์	ผูมุ้ง่มัน่อบรม

สั่งสอนศิษย์ให้อ่านและเขียนอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว	 	นำยสงัด  ศรีมณี  

ครแูละผู้บรหิาร			ผู้บกุเบกิพฒันาการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา

ของจังหวัดปราจีนบุรี			ศำสตรำจำรยกิตติคุณ ดอกเตอรวรศักดิ์  เพียรชอบ  

ปูชนียาจารย์ผู้เป็นก�าลังส�าคัญในการบุกเบิกและพัฒนาการพลศึกษาของชาติ

ให้เจริญก้าวหน้า		หม่อมหลวงศรีฟำ (ลดำวัลย) มหำวรรณ		ศิลปนแห่งชาติ	

สาขาวรรณศิลป	ผู้มีผลงานการประพันธ์เผยแพร่มาตลอดชีวิต	 	ศำสตรำจำรย 

เกียรติคุณ ประหยัด  พงษด�ำ 	 ศิลปนแห่งชาติ	 สาขาทัศนศิลป	 (ภาพพิมพ์)	

ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะไว้มากมาย	และมุ่งมั่นฝกฝนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นคร	ู	นำยรำว ี สตัยวงศทพิย		ครเูกษตรกรรมท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์

ในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง	 	นำยเฉลิม  ม่วงแพรศรี	 	 ศิลปนแห่งชาติ	

สาขาศิลปะการแสดง	 (ดนตรีไทย)	 ครูดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถทั้ง

การสอน	 การบรรเลง	 และการประพันธ์เพลง	 	ศำสตรำจำรย ดอกเตอร

เสริมศักดิ์  วิศำลำภรณ 	 ราชบัณฑิต	 นักบริหาร	 นักวิชาการ	 นักวิจัย	 และ

อาจารย์ผู้สอนที่เพียบพร้อมทั้งด้านความรู้	 และการเป็นแบบอย่างความเป็นครู

ให้แก่ศิษย์ได้อย่างแท้จริง			

  นำยเจริญชัย  กสิณธร	 	 ผู้ก่อตั้งและพัฒนาโรงเรียนเอกชนในเครือ

กสณิธร			ทกุสาขาให้เจรญิก้าวหน้า	เป็นทีย่อมรบัศรทัธาชองศษิย์และผูป้กครอง



มายาวนาน		รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรสพุล  วฒุเิสน		ผูบ้รหิารสถาบนัฝกหดัครู

ทีม่คีวามสามารถและโดดเด่นในด้านวิชาการ			นำยไพบลูย  วงศยะรำ		ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนทีส่ามารถประสานการมีส่วนรว่มจากทุกภาคสว่นมาพัฒนาสถานศกึษา

ให้ประสบผลส�าเร็จ			ผูช่วยศำสตรำจำรยประเสริฐ  ใจชุ่มชื่น		ครูผู้ทุ่มเทให้กับ

การจดัการเรยีนการสอนเกษตรกรรม		โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	 	นำยทรงไทย สหวัชรินทร ครูพลศึกษา

ท่ีก้าวขึน้มาจากนกัฟตุบอลทมีชาตไิทย		นำยชงิชยั  บษุยลำภ ไทยเดช	ผู้บริหาร

ทีป่ราดเปรือ่งทางด้านการศกึษา	มุง่มัน่พฒันาโรงเรยีนให้เจรญิก้าวหน้าในทกุแห่ง

ที่รับผิดชอบ		นำยสุทธิศักดิ์  เฟองเกษม 	ผู้บริหารมืออาชีพที่สามารถยกระดับ

คุณภาพของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา		ที่มีชื่อเสียงในแต่ละบริบทให้สูงขึ้น

ได้อย่างเด่นชัด	 	นำยชูเกียรติ  ลักษณะศิริ	 	 ผู้บริหารที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้

และสร้างโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จในทุกด้าน		

ผูช่วยศำสตรำจำรย ดอกเตอรพนมพร  จินดำสมุทร	 	 ผู้เป็นแบบอย่าง

ความเป็นครูให้ทั้งศิษย์	 เพื่อน	 ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ผู้บังคับบัญชา	 และคนทั่วไป		

นำยมงคล  พนนัตำ		ผูบ้รหิารท่ีมคีวามสามารถในการประสานสบิทศิ	ท�าให้บ้าน

วัด	โรงเรียน	มาร่วมกันพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี		และนำยอธิคม  ติวงศ  

ครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 ผู้เสียสละชีวิตเพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความ

ส�านึกในวิชาชีพครูจวบจนวาระสุดท้าย

	 	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือประวัติครู	 	 ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ		

สถานศึกษา		ผู้บังคับบัญชา		ทายาท		และผู้เกี่ยวข้อง		เป็นอย่างสูง		ที่ให้ข้อมูล		

และช่วยเรียบเรียงเบื้องต้น	 	 จนคณะท�างานสามารถน�ามาเรียบเรียงประวัติครู

ทุกคนได้ส�าเร็จ		เพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้ต่อไป

                           คณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือประวัติครูของคุรุสภำ

                                 ๑๖  มกรำคม  ๒๕๕๙



สารบัญ

หน�า

ศาสตราจารย� ท�านผู�หญิงพูนทรัพย� นพวงศ� ณ อยุธยา ๙

นางสาวสวน�ย�  ปายะนันทน� ๒๓

คุณหญิงอัมพร  มีศุข ๒๙

นางประเยาว�  ศักดิ์ศร�์ ๔๑

ศาสตราจารย�กิตติคุณลิ�นจี่  หะวานนท� ๕๑

นางสาวบุญเร�ยม  ดวงพิกุล ๕๙

ศาสตราจารย�กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร ๖๗

นายภู�ทอง  ทัศนกูลกิจ ๗๕

นายลพ  ชูแข ๘๑

หม�อมราชวงศ�สุรธวัช  ศร�ธวัช ๘๗

นายสงัด  ศร�มณ� ๙๓

ศาสตราจารย�กิตติคุณ ดอกเตอร�วรศักดิ์  เพียรชอบ ๙๙

หม�อมหลวงศร�ฟ�า มหาวรรณ� ๑๐๙

ศาสตราจารย�เกียรติคุณประหยัด  พงษ�ดํา ๑๑๗

นายราว�  สัตยวงศ�ทิพย� ๑๒๕



  หน�า

นายเฉลิม  ม�วงแพรศร� ๑๒๙

ศาสตราจารย� ดอกเตอร�เสร�มศักดิ์  ว�ศาลาภรณ� ๑๓๗

นายเจร�ญชัย  กสิณธร ๑๔๗

รองศาสตราจารย� ดอกเตอร�สุพล  วุฒิเสน ๑๕๕  

นายไพบูลย�  วงศ�ยะรา ๑๖๓

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ประเสร�ฐ  ใจชุ�มชื่น ๑๗๑

นายทรงไทย  สหวัชร�นทร� ๑๗๗

นายชิงชัย บุษยลาภ  ไทยเดช ๑๘๓

นายสุทธิศักดิ์  เฟ��องเกษม ๑๘๙

นายชูเกียรติ ลักษณะศิร� ๑๙๙

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดอกเตอร�พนมพร  จินดาสมุทร� ๒๐๗

นายมงคล  พนันตา ๒๑๕

นายอธิคม  ติวงศ� ๒๒๑

นามาน�กรมครู (ที่พิมพ�ประวัติแล�ว) ๒๒๗





ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง
พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา 

พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๕๕๘





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙

 “การบรรยายในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิด ศาสตราจารย 
ทานผูหญิงพูนทรัพย  และอยากใหเกิดประโยชนในเรื่องอื่นๆดวย 
ในที่นี้มีนักเรียนและนิสิตมานั่งอยูจํานวนมาก เลยอยากจะใหเกิด
ขอคิดกลับไปบาง ... ทานผูหญิงมีอายุครบ ๑๐๐ ปี  เป็นผูที่
อุทิศตนใหแกการศึกษา และใหความรูแกผูอื่น พิพิธภัณฑถือเป็น
แหลงเรยีนรูทีส่าํคญั ทานผูหญงิพนูทรพัยไดบรจิาคเรอืนของทาน
ใหลูกศิษยลูกหาจัดเป็นพิพิธภัณฑ  เพ่ือใหคนรุนหลังศึกษา
ชีวิตและวัตรปฏิบัติของศาสตราจารย หมอมหลวงจิรายุ นพวงศ 
สามีของทานและตัวทานเอง...”

ศาสตราจารย� ท�านผู�หญงิพนูทรพัย� นพวงศ� ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๕๕๘

  

ตอนหนึ่งในปาฐกถาเกียรติยศ	เรื่อง	พิพิธภัณฑที่มีชีวิต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ทรงแสดงในโอกาสฉลอง	๑๐๐	ปี

ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์		นพวงศ์	ณ	อยุธยา

เมื่อวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๓		ณ	หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๐

	 	 ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์		นพวงศ์	ณ	อยุธยา		มีนามเดิมว่า

หนู	 ไกเยอร์	 	 เกิดเมื่อวันที่	๑๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๕๓	 	ที่ต�าบลสี่กั๊กพระยาศรี	

อ�าเภอพระนคร	จงัหวัดพระนคร	มณฑลกรงุเทพ		เป็นบุตรของนายฮันส	ไกเยอร์

กับนางเจียม	ไกรยง		มีน้อง	๑	คน	คือ	นายพูนศรี	ไกรยง	ถึงแก่กรรมแล้ว

	 	 บิดาของศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	เป็นชาวเยอรมัน	เข้ามา

ร่วมทุนกับคนเยอรมันในเมืองไทย	 เป็นหุ้นส่วนใหญ่ห้าง	 ร.ย.อันเดร์	 ค้าขาย

เครือ่งเพชร	โดยเฉพาะกับเจ้านายวังพญาไท	ส่วนมารดาเป็นข้าหลวงวงัสวนสนุนัทา		

ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ได้เล่าประวัติตอนเยาว์วัยท่ีได้เข้าไปอยู่

วังพญาไท	ดังข้อความในหนังสือดุจเทพลิขิตชีวิตงำม	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ฉันเขาวังเมื่ออายุ ๓ ขวบครึ่ง สมัยนั้นในวังถือวาเปนที่ไดรับการ

อบรมทีด่ทีีส่ดุสาํหรบักลุสตร ีพอเอาไปถวายพระพนัปหลวง เมือ่นาํไปถวายแลว 

ทานรบัสัง่วาฝากลกูหญงิเลีย้งไวกอน ลกูหญงินี ้กค็อื สมเดจ็เจาฟาวไลยอลงกรณ 

กรมหลวงเพชรบรีุราชสรินิธร สมเดจ็พระปตจุฉาเจา  อยูกบัทาน  ทานพระราชทาน

เลี้ยงดูอยางดี เปนอยางดีที่สุด ไดรับการศึกษาไดอะไรตออะไรหลายอยาง”

	 	 ในคราวที่เข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงนั้น	 สมเด็จพระศรีพัชรินทรา

บรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนน	ีพระพันปีหลวง	พระราชทานชือ่ให้ว่า	“พนูทรพัย” 

อันเป็นสริมิงคลนาม	และยงัได้พระราชทานเหรยีญพระนาม	“สผ”	พร้อมสายสร้อย

ต่อมาเมื่อรับราชการแล้วได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น	“ไกรยง”	 ตามนโยบายของ

รัฐบาลในสมัยนั้นที่ให้ข้าราชการใช้ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย

	 	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ได้รับการศึกษาเบื้องต้นใน

วังพญาไท	พ.ศ.	 ๒๔๖๕	 เข้าเรียนช้ันประถมปีที่	 ๓	 ภาคเรียนสุดท้ายโรงเรียน

ราชินี	 และสอบได้ชั้นประโยคประถมบริบูรณ์	 คือ	 ช้ันประถมปีท่ี	 ๓	 ในศกน้ัน	

แล้วเรียนต่อช้ันมัธยมปีที่	 ๑	 ระหว่างเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีนี้	 ได้ย้ายมาอยู่

ต�าหนักเดิมของสมเด็จเจ้าฟาวไลยอลงกรณ์	 กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร	

ในพระบรมมหาราชวัง	 เพราะอยู่ใกล้โรงเรียนการเดินทางมีรถยนต์หลวงรับส่ง	

เรียนส�าเร็จชั้นประโยคมัธยมบริบูรณ์หญิง	คือชั้นมัธยมปีที่	๖	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๑	

ในระยะนี้สมเด็จเจ้าฟาวไลยอลงกรณ์	กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร	มีพระด�าริ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๑

ให้ขยายงานจัดตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	 ที่ต�าบลท่าเขียวไข่กา	 อ�าเภอ

ดุสิต	 จังหวัดพระนคร	 ท�าพิธีเปดโรงเรียนราชินีบนในวันที่	 ๑๗	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๔๗๒	ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	จึงได้มาเรียนชั้นมัธยมปีที่	๗	

เป็นรุน่แรกและย้ายมาอยูว่งัสวนสนุนัทา	เรยีนส�าเรจ็ชัน้ประโยคมธัยมบรบิรูณ์ชาย

คอื			ชัน้มธัยมปีที	่๘	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๓	จากนัน้เข้าศกึษาต่อหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

ครูมัธยม	แผนกอักษรศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	เป็นรุ่นที่	๔	และได้ย้ายมาอยู่วังสระปทุม	ซึ่งใกล้และสะดวก

	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูมัธยมนั้น	 เปดสอนท่ีคณะอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปีแรกใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 	 และให้

นสิติหญงิซึง่ขณะนัน้เรยีกนสิติาเข้าเรยีนร่วมกบันสิติชายเป็นรุน่แรก	เป็นหลกัสตูร	

๓	ปี	๒	ปีแรกเรียนวิชาสามัญ	ปีที่	๓	เรียนวิชาครู	และฝกสอน	ครั้น	พ.ศ.	๒๔๗๗	

จึงได้ขยายหลักสูตรถึงระดับปริญญาบัณฑิตและให้นิสิตที่เรียนจบตั้งแต่รุ่นที่	 ๑	

กลับเข้ามาเรียนต่ออีก	๒	ปี	ก็จะส�าเร็จได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต

	 	 ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	ส�าเรจ็การศกึษาได้รบัประกาศนยีบตัร

ครูมัธยม	(ป.ม.จุฬา)	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๖	จึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญา	ส�าเร็จได้รับ

พระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต	(อ.บ.)	เป็นรุ่นแรกใน	พ.ศ.	๒๔๗๘

	 	 เมื่อรับราชการแล้ว	พ.ศ.	๒๔๘๓	ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	

ได้รับทุน	Babour	Scholarship	ซึ่งเป็นทุนของสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท	สาขาจิตวิทยาการศึกษา	ที่มหาวทิยาลัยมิชิแกน	เมืองแอน	อาร์เบอร์

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยได้รบัเงนิเดอืนเต็ม	เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาใน	พ.ศ.	๒๔๘๕

แล้ว	ได้ไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกทางด้านครศุาสตร์	ทีม่หาวิทยาลยัวิสคอนซนิ	

เมืองเมดิสัน	ในช่วงนี้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาประเทศไทยประกาศสงคราม

เข้ากบัญีปุ่น	คนไทยนอกประเทศได้ตัง้ขบวนการเสรไีทยขึน้	ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิ

พนูทรพัย์	จึงต้องลาออกจากการศกึษาเพือ่เข้าร่วมปฏบิตักิารในขบวนการเสรไีทย	

มหีน้าทีท่างด้านงานวทิยกุระจายเสยีงทีน่ครซานฟรานซสิโก	มลรฐัแคลฟิอร์เนยี	

โดยใช้ชื่อปลอมว่า	“สุนทรี”	 ปฏิบัติงานอยู่เป็นเวลา	 ๓	 ปีเศษจนสงครามยุติ	

พ.ศ.	๒๔๘๙	ระหว่างรอเรอืเพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย	ได้เข้าศึกษาวชิาครุศาสตร์



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๒

เป็นการศกึษาประเภท	Auditing	ที่มหาวิทยาลัยโคลมัเบยี	มลรฐันวิยอร์ก	จนถึง	

พ.ศ.	๒๔๙๐	จึงได้เดินทางกลับประเทศไทย

	 	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 ระหว่างด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรัพย์	ได้เดนิทางไปศึกษา

และดูงานตามความต้องการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ณ	 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเป็นเวลา	๓	ปี	ได้รบัประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการบรหิารการศกึษา

ระดับอดุมศกึษา	จากมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖	และได้รบัพระราชทาน

ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๑๐

	 	 พ.ศ.	๒๔๗๙	ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	บรรจุเข้ารับราชการ

ต�าแหน่งอาจารย์ผูช่้วยชัน้	๒	โรงเรยีนเบญจมราชาลยั	กรมศกึษาธกิาร	กระทรวง

ธรรมการ	มีหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ	พ.ศ.	๒๔๘๐	กระทรวงธรรมการได้ตั้ง

โรงเรยีนสวนสนุนัทาวทิยาลยัขึน้	มทีัง้ฝายสามญัศกึษาและฝกหดัครู	ศาสตราจารย์	

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ได้รับค�าสั่งให้ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนนี้สอนวิชาครูและ

ภาษาอังกฤษ	พ.ศ.	๒๔๘๓	ไปศึกษาต่อ	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อกลับมา

ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ได้รับค�าสั่งให้กลับเข้ารับราชการในแผนกฝกหัดครูชั้นสูง	

กองการฝกหัดครู	 กรมสามัญศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยสอนที่โรงเรียน

ฝกหดัครพูระนครและได้ไปสอนพเิศษทีม่หาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง

ด้วย	พ.ศ.	๒๔๙๑	โอนมาเป็นอาจารย์โท	แผนกวิชาครุศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์

และครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และได้เลือ่นเป็นอาจารย์เอก	พ.ศ.	๒๔๙๗	

ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์	ซึ่งเป็นสตรีคนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในวิชา

จิตวิทยาการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จนกระทั่งเกษียณ

อายุราชการใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

อุปการคุณในสาขาวิชาจิตวิทยา	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๕
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	 	 เมือ่โอนมาเป็นอาจารย์ประจ�าแผนกวชิาครศุาสตร์	คณะอักษรศาสตร์

และครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๑	นัน้	แผนกวชิาครศุาสตร์

ยังเป็นแผนกเล็กๆ	มีอาจารย์ประจ�าเพียง	๒	คน	คือ	หัวหน้าแผนกและอาจารย์

ประจ�าแผนก	 การเรียนการสอนก็ไม่แตกต่างไปกว่าสมัยที่ศาสตราจารย์	

ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	เรยีนเท่าไรนัก	เป็นเหตุให้ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	

มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะพัฒนาแผนกวิชาครุศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าและ

เติบโตจนสามารถยกฐานะขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์	ดังที่ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิง

พูนทรัพย์	 ได้เล่าไว้ในหนังสือ ๘๐ ปที่ทรงคุณค่ำ	 และน�ามาพิมพ์ในหนังสือ 

ท่ำนผูหญงิพนูทรพัย นพวงศ ณ อยธุยำ บคุคลทีท่�ำคณุประโยชนแก่กำรศกึษำ

ของชำติอย่ำงสูงยิ่ง	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ฉนัอยากทีจ่ะทาํอะไรใหครศุาสตรนี ่... คนไปเรยีนมาทางนีน้ะ กลบัมา

ก็อยากจะทําอะไรในเรื่องนี้ เกี่ยวกับการฝกหัดครู การศึกษา ใหเจริญกาวหนา 

โดยเฉพาะอยากจะทําใหที่ไหนใหเจริญที่สุด คือที่จุฬาฯเพราะฉันเปนศิษยเกา 

ฉันมุงใจมานานตั้งแตอยูเมืองนอกแลว อยากจะกลับมาทําอันนี้  แตขณะนั้น

จุฬาฯก็ยังอยูในกระทรวงศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา”

	 	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ได้เล่าถึงการด�าเนินการพัฒนา

แผนกวิชาครุศาสตร์		ไว้ในหนังสืองำนเพลิงชมพู ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๒ เรื่อง 

ครุศำสตรของเรำ ซึ่งน�ามาพิมพ์อยู่ในหนังสืองำน มงคลครบนพเกำ จิรำยุ-

พูนทรัพย		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “เมือ่กอนขาพเจาจะโอนจากกองการฝกหัดครมูาแผนกวชิาครศุาสตร

นั้น ไดมีผูพูดถึงสภาพการและอุปสรรคในการขยายงานใหฟงอยูเสมอ และก็ได

มาพบอปุสรรคเหลานัน้ดวยตนเองตลอดมา... จนกระทัง่สบโอกาส ระยะแรกคอื

กระทรวงศึกษาธิการ ไดปรารภใครจะใหมีการอบรมวิชาครูขั้นสูงเพิ่มเติมใหแก

ครอูาจารย ทางฝายเราจึงรบีรบัทาํใหทนัท ีโดยมเีงือ่นไขใหชวยเหลอืทางการเงนิ 

และขอโอนอาจารยจรญูทศัน พกุกะมาน มาชวย  ผลของการอบรมคราวนีท้าํให

เห็นความจาํเปนทีจ่ะสนบัสนนุใหการสอนวชิาครขูยายถงึขัน้ปรญิญา  ครศุาสตร

จงึเริม่มหีลกัสตูรปรญิญาตร ี๒ ป (ตอจากอนปุรญิญาและปรญิญา) ตัง้แตป ๒๔๙๗
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เปนตนมา ... และไดจัดสรรโควตาใหอาจารยจากกระทรวงศึกษาธิการมาศึกษา

ตอทกุปจนถงึบัดนี ้ผลอกีอนัหนึง่คอืเปนจดุเริม่ตนทีบ่คุลากรของแผนกเริม่ขยายตัว

เปน ๓ คน และไดเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

  ในเวลาใกลเคียงกันนี้กระทรวงศึกษาธิการไดวางโครงการขยาย

การฝกหดัครเูปนการใหญ โดยจดัตัง้วทิยาลยัวชิาการศกึษาข้ึนทีป่ระสานมติร และ

ตอมาไดเปดสาขาขึน้ทีป่ทมุวนัและทีบ่างแสน การฝกหดัครนูีไ้ดรบัความชวยเหลอื

จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งทําเปนสัญญาระยะยาวระหวางรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลอเมริกัน สัญญาดังกลาวนี้ไดทําใหวิทยาลัยที่ตั้งใหมเปนสถาบันฝกหัดครู

ที่ทันสมัย มีทุนใหอาจารยไปศึกษาขั้นปริญญาเอกและโทเปนจํานวนมาก

และกาวหนาอยางรวดเร็ว

  เปนที่ประหลาดใจกันมากวาเหตุใดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งสังกัด

อยูในกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และไดทําการฝกหัดครูใหแกกระทรวง

ศกึษาธกิารอยูแลวตลอดมาเปนเวลายีส่บิกวาป จงึมไิดอยูในขายการพจิารณาให

เปนแหลงปรับปรุงใหกาวหนาสมกับเปนงานในระดับมหาวิทยาลัย แตถูกปลอย

ใหดาํเนนิการตามกาํลงังบประมาณของแผนกวชิาซึง่แสนทีจ่ะไมเพยีงพอ ขาพเจา

ในฐานะผูหนึง่ของแผนกและเคยเสนอโครงการขยายงานไปแลวแตยงัไมไดรบัการ

พจิารณา จงึใครขอทราบขอตดิขดัจากทานผูใหญของมหาวทิยาลยั ทานไดกรณุา

ชี้แจงใหฟง ... แตขาพเจาก็ยังเชื่อวาการแขงขันกันทํางานใหดีนั้นควรจะไดรับ

การสงเสริม ... ขาพเจาจึงไดไปขอพบทานรัฐมนตรี พลเอก มังกร  พรหมโยธี ...

  ทานรัฐมนตรีไดใหความสนใจอยางมาก ... และตอมาทานก็ไดแจงให

ทางมหาวิทยาลัยทราบวาทานยินดีสนับสนุนโครงการขยายงานของครุศาสตร

  การที่จะใหสัญญาชวยเหลือของมหาวิทยาลัยอินเดียนาคลุมมาถึง

ครุศาสตรนั้น ทางฝายเราตองพยายามทําให Dr.Willis P.Porter ซึ่งเปน

ผูอํานวยการเห็นชอบเสียกอน และเราก็ไดรับการสงเสริมจากทานผูนี้อยาง

เต็มที่ แตแลวก็ไปติดอุปสรรคที่บันทึกของทานผูใหญในกระทรวงทานหน่ึง

ซึ่งไมเห็นดวย ... ตอนนี้ตองขอขอบคุณอยางยิ่งตอคุณบุญถิ่น อัตถากร อธิบดี

กรมการฝกหดัคร ูซึง่ขณะนัน้เปนหวัหนากองการสมัพนัธตางประเทศ ทีไ่ดสนบัสนนุ
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แกขอของใจอันนี้ โดยรับรองวาไดพูดกับหัวหนาฝายการศึกษาขององคการ 

USOM เรียบรอยแลว เขายินดีใหการสนับสนุนเต็มที่ และนี่คือจุดตั้งตนที่แผนก

ครุศาสตรไดรับความชวยเหลือทั้งทางดานการเงินทุนศึกษาสําหรับอาจารย 

และการปรับปรุงทางวิชาการทั่วไป พรอมกับการยกฐานะแผนกวิชาขึ้นเปน

คณะครุศาสตร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๐”

	 	 ปัญหาต่อมาคือสถานที่ตั้งของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิต	

รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียน	 	 ซึ่งศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	

ได้เล่าต่อไปว่า

  “การแยกออกจากคณะอักษรศาสตรมาเปนอีกคณะหนึ่งพรอมทั้ง

การขยายงาน  ยอมหมายถึงการตองมีอาคารสถานที่เรียนของตนเอง ในขั้นแรก

มหาวิทยาลัยจะใหปลูกอาคารใกลกับคณะอักษรศาสตร ... แตขาพเจายืนยัน

ขอออกไปภายนอก ทางฟากสํานักเลขาธิการ และไดชี้แจงเหตุผลและความ

จําเปนให ศาสตราจารย ม.ร.ว.สลับ ลดาวัลย ซึ่งขณะนั้นเปนเลขาธิการฟงถึง

ขอบเขตของงานและโรงเรียนสาธิตที่จะตั้งขึ้น จนทานเห็นชอบดวยและเปน

ปากเสียงสนับสนุนให เมื่อทางมหาวิทยาลัยคัดคานวาที่ดินแถบนี้ไดตกลงเปน

นโยบายที่จะใชสําหรับผลประโยชนเทานั้น คณะครุศาสตรไดทําเรื่องขอที่ดินไป

ทั้งหมด ... ๖๐ ไร ทางฝายกรรมการผลประโยชนคานวา คณะทั้ง ๖ ที่มีอยูแลว

ตั้งอยูบนเนื้อที่เพียง ๖๐ ไร คณะใหมคณะเดียวทําไมจึงขอมากมายอยางนั้น 

ในที่สุดก็ตอรองกันได ๔๐ ไร ...

  ในการกอสรางอาคารนัน้คณะกไ็ดพบกบัปญหาเร่ืองการไลที ่... แตคณะ

ไดหมายตาบรเิวณทีเ่ปนรานเพาะชาํ ซึง่มบีานปลกูอยูนอยหลงัใหเปนจดุเริม่แรก

ของอาคารใหม แตอุปสรรคของคณะกยั็งไมหมดสิน้ไป เพราะในปนัน้รฐับาลไดมี

คําสั่งหามมิใหตั้งงบประมาณสําหรับการกอสรางใหมทั้งหมดเนื่องจากรายไดตํ่า 

ครศุาสตรจงึตองวิง่เตนหาเงนิจากรายไดการจาํหนายแสตมป ก.ศ.ส. (การศกึษา

และสาธารณสุข) ... สําหรับเปนคารื้อถอน ... และใชสวนหนึ่งเรงทํารากฐาน

ตวัอาคารใหมเทาทีจ่ะทาํไดใหเสรจ็กอนการพจิารณางบประมาณ เมือ่ถึงเวลานัน้

เรากถ็กูคณะกรรมาธกิารโจมตรจีรงิๆวาผดิระเบยีบ ซึง่เราแกวาไมใชเริม่สรางใหม
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แตเปนการตอเติม ... ในที่สุดเขาก็ยอมให ... ครุศาสตรกลับไดเงินกอนใหญ

เพื่อสรางใหสําเร็จทั้งอาคาร ทั้งนี้คณะเปนหนี้บุญคุณทานรัฐมนตรี สุกิจ 

นิมมานเหมินทร  ซึ่งขณะนั้นเปน  รองนายกรัฐมนตรี และทําหนาที่ประธาน

คณะกรรมาธิการ ซึ่งไดชวยสนับสนุนเปนอยางดี”

	 	 ในด้านการก่อสร้างอาคารเรยีนโรงเรยีนสาธติ	ซึง่ได้สร้างไปพร้อมๆ	กบั

การสร้างอาคารเรียนของคณะครุศาสตร์	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	

ได้เล่าไว้ในเรื่อง	ประวัติโรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย ซึ่งน�ามาพิมพ์

ไว้ในหนังสือดุจเทพลิขิตชีวิตงำม		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ในระหวางการกอสรางอาคารเรยีนหลงัแรกน้ี งานดานโรงเรียนสาธิต

ก็เร่ิมดําเนินไปโดยไมรอชา เราแกปญหาเรื่องหองเรียนสําหรับนักเรียนรุนแรก

โดยใชตึกหอพักนิสิตชายซ่ึงสรางเสร็จใหมๆ แตยังไมพรอมที่จะเปด เราขอใช

เฉพาะสวนท่ีเปนหองประกอบอาหารชั้นลาง ในปตอมาหอพักเปดใชจึงไดยาย

นกัเรยีนไปสอนทีต่กึเรยีนของนสิติซึง่สรางไปไดเพยีงบางสวน ตองใชเสือ่ลาํแพน

กั้นเปนหองเรียนช่ัวคราว แตคณะตองการใหโรงเรียนสาธิตมีอาคารเปนของ

ตนเองตางหาก จึงไดไปขอบานพักอาจารยฝรั่งหลังหนึ่งซึ่งทรุดโทรมแลวจาก

มหาวิทยาลัย และไดไปเจรจาเร่ืองเงินคาซอมแซมจาก USOM ... ตึกหลังนี้

จึงเปนอาคารหลังแรกของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ...”

	 	 ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญิงพูนทรพัย์	ได้เริม่งานใหม่ๆ	ทางด้านการศึกษา

ขึน้ในคณะครุศาสตร์		ดงัทีร่องศำสตรำจำรยทรรศนยีำ กลัยำณมติร		ได้กล่าวไว้ใน

หนังสือรวมปำฐกถำ ศำสตรำจำรย ท่ำนผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ  

ซึ่งน�ามาพิมพ์ไว้ในหนังสือท่ำนผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ บุคคลที่

ท�ำคุณประโยชนแก่กำรศึกษำของชำติอย่ำงสูงยิ่ง		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “...การปฐมนิเทศแกนิสิตใหมและการปจฉิมนิเทศปสุดทายของ

หลักสูตรกอนจบการศึกษานั้น ทานเห็นเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองจัดใหนิสิต 

เพือ่การเตรยีมตวัสาํหรบัการเขาเรยีนในมหาวทิยาลยั และการเตรียมทีจ่ะออกจาก

มหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพตามที่ไดเรียนมา ตอมาไมชามหาวิทยาลัยเห็นวา

กิจกรรมนี้มีประโยชนตอนิสิตมาก จึงรับชวงงานไปทําตอไป
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  งานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งทําใหอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไปเกิดตื่นตัว

และเห็นประโยชนของวชิาครศุาสตร คอืไดใหความรวมมอืจดัอบรมวชิาครศุาสตร

แกมหาวิทยาลัยที่สนใจ เริ่มดวยอาจารยของคณะแพทยศาสตรศิริราช และ

งานนี้ตอมาไดกอใหเกิดหนวยพัฒนาคณาจารยขึ้นในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  งานวิจัยนั้นทานถือเปนเรื่องสําคัญเพราะการจะทําโครงการใดได 

ก็ตองอาศยัขอมลูทีถ่กูตองเปนหลกั ดงันัน้ทานจงึเริม่ใหมงีานวจิยัในคณะครศุาสตร 

โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปฏิบัติ Action Research ถึงกับเปดแผนก(ภาค)วิชา

วิจัยการศึกษา ใหเปนแผนกหนึ่งในระยะแรกกอตั้ง แผนกวิชานี้ยังไดใหบริการ

ดานวิจัยแกหนวยงานอื่นๆอีกดวย  เชน ไดทํางานวิจัยเรื่อง ความสูญเปลา

ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนงานวิจัยที่มีประโยชนมาก  

  งานใหญอีกชิ้นหนึ่งคือเริ่มโครงการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหเปน Lab 

สาํหรบัทดลองแผนงานทางการเรยีนการสอนและการบรหิาร และใชเปนท่ีใหนิสิต

มาสังเกตการณ ฝกสอน และรวมกิจกรรม ตลอดจนใชเปนตัวอยางแกโรงเรียน

ที่สนใจทั่วไป และเปนที่สําหรับใชในการวิจัยดวย โรงเรียนแหงนี้ตอมาเปนที่

นิยมมาก

  นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆอีกหลายอยางที่ทานริเริ่มใหมีขึ้นในคณะ

ครุศาสตร เชน การจัดตั้งศูนยสารนิเทศเพื่อเปนแหลงขอมูล ตั้งหนวยแนะแนว

การศึกษา หนวยโสตทัศนศึกษา หองปฏิบัติการทางภาษา และหองปฏิบัติการ

ทางจิตวิทยา ตลอดจนนําเอาวิธีสัมมนาเขามาใชเปนแหงแรก ในจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย”

	 	 อีกประการหนึ่ง	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ยังได้ตั้งแผนก

วชิาต่างๆ	ขึน้ในคณะครศุาสตร์	ซึง่ต่อมาหลายแผนกวชิาได้ยกฐานะขึน้เป็นคณะ	

เช่น	แผนกวชิาพยาบาลศกึษา	ต้ังข้ึนเพือ่ช่วยแก้ไขการขาดแคลนครแูละผูบ้รหิาร

งานด้านพยาบาลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข	 ปัจจุบันคือคณะพยาบาลศาสตร์	

แผนกวิชาจิตวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญของวิชาครู	 ปัจจุบันคือคณะจิตวิทยา	

แผนกวิชาพลศึกษา	ปัจจุบันคือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	เป็นต้น
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	 	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 ได้ใช้คุณธรรมของครูปกครอง

ดูแลคณะครุศาสตร์	 	 ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่น	 ดังที่รองศำสตรำจำรย

ทรรศนียำ กัลยำณมิตร	ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดิม	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ในชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ทานดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 

อาจกลาวไดวาเปนชวงระยะปทองของคณะ ทั้งอาจารยและนิสติตางกท็ําหนาที่

ตามความรับผิดชอบของตนอยางเต็มที่ บรรยากาศในคณะอบอุนเอื้ออาทร

ตอกนัเสมอืนกบัเปนสมาชกิของครอบครัวเดยีวกนั โดยมทีานคณบดเีปนหวัหนา

ครอบครัวที่มีความกรุณาและเมตตาเปนคุณธรรม ทานถือวาการมอบงานให

เหมาะสมกับความสามารถเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน เสร็จแลว

มีการประเมินผลงานเพื่อแกปญหาและรวมกันพิจารณาโครงการขยายงานของ

คณะตามขั้นตอนตอๆไป ที่สําคัญคือทานรับรองบทบาทและยกยองผลงานของ

ผูรวมงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการเพื่อบํารุงขวัญของบุคลากรในคณะโดยทั่วๆไป

ไมวาอาจารยหรือนิสิต ใครก็ตามที่มีปญหาทั้งทางวิชาการหรือปญหาสวนตัว 

หากทานไดทราบทานมิไดรอชาที่จะชวยเหลือใหคําแนะนํา เพื่อแกปญหานั้น

อยางละมุนละมอม ทําใหผูที่มีปญหาเกิดกําลังใจที่จะตอสูปฏิบัติงานตอไป

ไมยอทอ”

	 	 นอกจากงานบรหิารคณะครศุาสตร์แล้ว	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัยงัมอบ

ความไว้วางใจให้ปฏบิตังิานส�าคญัให้แก่มหาวทิยาลยัอกีหลายประการ	เป็นต้นว่า

รักษาการอธิการบดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อ

กันถึง	๕	สมัย	ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยและท�าให้รัฐบาลยอมรับ

ข้อเสนอประกาศให้วันที่	 ๒๙	 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ	

กรรมการเฉพาะกิจพิจารณาให้ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์กรรมการสรรหา

คณบดี(บางคณะ)

	 	 ผลงานของศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	ทีท่�าไว้ให้แก่การศกึษา

ของชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม	 มีมากมายเหลือคณานับสุดที่จะกล่าวถึง

ได้ทั้งหมด	 เพราะนอกจากผลงานในขณะที่ยังรับราชการเป็นอาจารย์อยู่แล้ว	

ก็ยังมีผลงานหลังเกษียณอายุราชการต่อเนื่องมาอีกเป็นเวลายาวนานกว่า	๔๐	ปี	
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จนอายุเลย	๑๐๐	ปีไปแล้วก็ยังมีผลงานอยู่	ผลงานที่ส�าคัญมีดังนี้

	 	 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ	 กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	 กรรมการสตรีคนแรกของทบวงมหาวิทยาลัย

เมื่อเริ่มจัดตั้ง	 กรรมการการศึกษาและที่ปรึกษาการวางแผนการศึกษาของสภา

กรงุเทพมหานคร	สมาชกิวฒุสิภาและเป็นประธานคณะกรรมาธกิารวฒันธรรมและ

สงัคมของวฒุสิภา	เป็นสตรคีนแรกทีเ่ป็นนายกสมาคมการศกึษาแห่งประเทศไทย	

สตรคีนแรกท่ีเป็นนายกสมาคมผู้บรหิารการศกึษาแห่งประเทศไทย	ผูก่้อตัง้สมาคม

สตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายสหพันธ์สากล	 ผู้ก่อต้ังสโมสร

ซอนต้ากรุงเทพฯ	อันเป็นเครือข่ายสหพันธ์สากลซึ่งจ�ากัดสมาชิกต้องเป็นบุคคล

ระดับผูบ้รหิารในวชิาชพีหรอืธรุกจิ	ผูก่้อตัง้มลูนธิกิตเวทนิ	ในพระบรมราชูปถมัภ์	

อันเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ฯลฯ

	 	 นอกจากนี้	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 และศาสตราจารย์	

หม่อมหลวงจิราย	ุ	นพวงศ์๑	องคมนตร	ียงัได้บรจิาคเงนิสมทบกองทนุ	“ศำสตรำจำรย 

คุณหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ”	 เพื่อช่วยเหลือนิสิตคณะครุศาสตร์ที่

ขาดแคลนปีละ	๑	ทุนเป็นประจ�าทุกปี	มอบที่ดินชายทะเลที่อ�าเภอเมืองระยอง	

จงัหวดัระยอง	ให้แก่คณะครศุาสตร์เพือ่ตัง้เป็นศนูย์พฒันาวชิาการร่วมกบัท้องถิน่

และส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ปัจจบุนัคอื	“ศนูยบรกิำร

วิชำกำร จิรำยุ-พูนทรัพย”	 บริจาคเงินจัดตั้ง	 “กองทุนสมเด็จเจำฟำ

วไลยอลงกรณ”	 เพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะครุศาสตร์	 ถวายที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง	ณ	 บ้านเลขที่	 ๑๑๖๖	 ซอยสุขุมวิท	 ๑๐๑/๑	 ซึ่งเป็นท่ีพักอาศัย	

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และขอพระราชทาน

พระราชานญุาตจดัสร้างเป็น	“พิพิธภณัฑบำน  จิรำย-ุพนูทรพัย”	และห้องสมดุ	

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

-------------------------------
๑		ประวัติศาสตราจารย์	หม่อมหลวงจิรายุ	นพวงศ์		เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติครู											
			๑๖	มกราคม	๒๕๔๘
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  เกียรติคุณที่ไดรับ

	 	 ประกาศเกยีรตคิณุเป็น	ปชูนยีาจารย์	คนแรกของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

ใน	พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ท�าคุณประโยชน์แก่การศึกษา

ของชาตอิย่างสงูยิง่	ในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปีกระทรวงศึกษาธกิาร	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๕	

นกัการศกึษาดเีด่น	จากสมาคมการศกึษาแห่งประเทศไทย	นกัการฝกหดัครดูเีด่น

ในรอบ	๑๐๐	ปี	 จากกรมการฝกหัดครู	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้สนับสนุนงาน

กรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น	 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 รางวัล

มหิดลวรานุสรณ์	 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 	 บุคคลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม

ด้านการศึกษา	 จากส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	 ส�านักงานปลัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ

ให้เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ประเภทวิชาสังคมศาสตร์	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 	 ผู้สูงอายุดีเด่นแห่งชาติ	 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทานคอื	ทุติยจลุจอมเกล้าวิเศษ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	มหาวชิรมงกุฎ	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	 สมรสกับหม่อมหลวงจิรายุ	

นพวงศ์	(ศาสตราจารย์	หม่อมหลวงจริาย	ุนพวงศ์	องคมนตร)ี	ในวนัที	่๒๐	มกราคม	

พ.ศ.	๒๔๙๕	ไม่มีบุตร

	 	 ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญิงพูนทรพัย์		เป็นผูม้สีขุภาพดมีีร่างกายแขง็แรง

และมคีวามจ�าดเีลศิ	ยงัปฏบิตังิานต่างๆได้	จนอาย	ุ๑๐๒	ปี	จงึเริม่มสีขุภาพร่างกาย

อ่อนแอลง	 ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นครั้งคราว	

จนกระทัง่ถงึแก่อนจิกรรมด้วยโรคมะเรง็ในเมด็เลอืดขาวทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	

ในวันที่	๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	สิริอายุได้	๑๐๕	ปี	๑๑	วัน

           นายสดุภณ  จังกาจิตต

       ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ	พูนทรัพยศำศวัติจิรัฐิติกำล ศำสตรำจำรย ท่ำนผูหญิง

พูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ  ชีพยั่งยืนนำน สืบสำนรังสรรค พิพิธภัณฑ

ที่มีชีวิต	 ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชด�าเนินไปในการฉลองอายุวัฒนมงคล				

๑๐๐	ปี	ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	นพวงศ์	ณ	อยุธยา	และทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯแสดงปาฐกถาเกียรติยศ	 ในชุดปาฐกถา	 ศาสตราจารย์	 ท่านผู้หญิง

พนูทรัพย์	นพวงศ์	ณ	อยธุยา	เรือ่ง	“พพิธิภณัฑทีม่ชีีวติ”	ณ	หอประชมุจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	วันอังคารที่	๑๙	เดือนตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๓

		 ๒.	 หนังสือ	“ดุจเทพลิขิตชีวิตงำม”	 ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปดพพิิธภัณฑ์บ้าน

จิรายุ-พูนทรัพย์	วันจันทร์ที่	๒	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๒

		 ๓.	 หนังสือ	“งำน มงคลครบนพเกำ จิรำยุ-พูนทรัพย”	ศุภมงคลวาระ

ครบรอบวันแต่งงาน	๔๙	ปี	ศาสตราจารย์	หม่อมหลวงจิรายุ	นพวงศ์	อายุ	๘๙	ปี

ศาสตราจารย์	ท่านผูห้ญงิพนูทรพัย์	นพวงศ์	ณ	อยธุยา	อายุ	๙๐	ปี	ณ	ห้องนภาลยั	

โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพมหานคร	วันพุธที่	๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๔๓

	 ๔.	 หนังสือ	“ท่ำนผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ ณ อยุธยำ บุคคลท่ีท�ำ

คณุประโยชนแก่กำรศกึษำของชำตอิย่ำงสงูยิง่”	ครุสุภาจดัพมิพ์เนือ่งในโอกาส

กระทรวงศึกษาธิการ	ครบรอบ	๑๐๐	ปี

		 ๕.	 สมุดประวัติประจ�าตัวข้าราชการ	ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์	

นพวงศ์	ณ	อยุธยา		ฝายจดหมายเหตุ	หอประวัติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

		 ๖.	 นางสาวสุธันยา	โพธิ์เสือ	ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม





นางสาวสวนีย์  ปายะนันทน์ 
พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๕๔๔





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓

นางสาวสวนีย�  ปายะนันทน�
พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๕๔๔

	 	 นางสาวสวนย์ี		ปายะนนัทน์	(เดมิชือ่	ส�าเนยีง)		เกดิเม่ือวันที	่๑๘	มถินุายน	

พ.ศ.	 ๒๔๕๒	ที่บ้านช่างหล่อ	 อ�าเภออัมรินทร์	 (ปัจจุบันคือเขตบางกอกน้อย)	

ธนบุรี	มณฑลกรุงเทพ	เป็นธิดาคนเดียวของนายถม	กับนางเนย	ปายะนันทน์						

	 	 นางสาวสวนย์ี	เรยีนชัน้ประถมและชัน้มธัยม	จนจบชัน้มธัยมบริบรูณ์หญงิ

(ชั้นมัธยมปีที่	 ๖)	 ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 	 เข้าเรียนต่อที่

โรงเรยีนเบญจมราชาลยั	ได้วฒุปิระกาศนยีบตัรประโยคครมูลู	(ป.)	เมือ่รบัราชการ

ครูแล้ว	สอบได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูประถม	 (ป.ป.)	 ใน	พ.ศ.	๒๔๗๓	

และศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพครูที่สามัคยาจารย์สมาคม	 ในระหว่าง	

พ.ศ.	๒๔๗๖	สอบได้วฒุปิระกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยม	(ป.ม.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๗

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	นางสาวสวนีย์เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง									

พ.ศ.	๒๔๘๒		ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ทีโ่รงเรียนสตรปีระจ�าจงัหวดัสมทุรสาคร	

(ปัจจุบันคือ	 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ)	 	 และ	พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ย้ายกลับมาเป็น

ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง			

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 	 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	 แยกเป็นโรงเรียนโฆษิตสโมสร

สอนระดับประถมศึกษา	 และโรงเรียนสตรีวัดระฆังสอนระดับมัธยมศึกษา	

นางสาวสวนย์ีด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรยีนสตรวีดัระฆงั	และท�าหน้าที่

อาจารยใ์หญโ่รงเรยีนโฆษิตสโมสรไปพร้อมๆ	กนัด้วยในระยะแรก	นางสาวสวนีย์

บริหารงานที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังจนเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๒



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔

	 	 ช่วงเวลาที่นางสาวสวนีย์เป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนั้น	

มีความเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรคือ	 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตร

เตรียมอุดมศึกษาฉบับพุทธศักราช	 ๒๔๙๑	 เป็นหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา	

พุทธศักราช	๒๔๙๘	เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา	แขนงต่างๆ

ตามความถนัดของแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น	 แต่การใช้หลักสูตรมีปัญหา	 จึงเกิด

การเปลีย่นแปลงหลกัสตูรทัง้ระบบอกีครัง้หนึง่	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓		ทัง้ประถมศกึษา

และมัธยมศึกษา	 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 ท�าให้ผู้บริหาร

โรงเรียนต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	 ทั้งการอบรม	 การจัดตารางเรียน	 การจัดแผน

การเรยีน	การประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบ	การจัดหาส่ืออุปกรณ์	การจัดหา

ครูอาจารย์ให้ครบถ้วน	 เพียงพอ	 โดยรักษามาตรฐานของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีฝังธนบุรีที่มีภาพลักษณ์ที่ดี	 คือสร้างเยาวชนหญิงให้เป็น

กุลสตรีที่มีกิริยา	มารยาทงาม	วาจาไพเราะ	รักษาวัฒนธรรมไทย	ควบคู่กับการ

ส่งเสริมงานด้านวิชาการ	ด้านศิลปะ	งานฝีมือ	เท่ากับว่านางสาวสวนีย์ต้องเป็น

ผูบ้รหิารทีท่�างานหนกัรองรบัการเปลีย่นแปลง	และส่งเสรมิคณุภาพของโรงเรยีน

ทีเ่คยมอียูใ่ห้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้		ดงัถ้อยค�าของศำสตรำจำรยกติตคิณุ ดอกเตอร

กำญจนำ นำคสกุล	ผู้เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง	ได้เขียนถึงการเป็น

นักเรียน	สร.ในหนังสือ ๑๐๐ ป สตรีวัดระฆัง	ว่า		“ดิฉันรูสึกวาตลอดระยะเวลา

๘ ปที่เรียนอยูที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังนั้น เปนเวลาที่มีคุณคาที่สุดชวงหนึ่ง

ในชีวิต ครูทุกคนสอนทั้งความรู สอนทั้งกิริยามารยาท สอนคุณธรรม 

ทําใหผูกพันอยูกับพระศาสนา ใกลชิดกับศิลปวัฒนธรรม สงเสริมใหมี

จินตนาการและแสดงความสามารถตามกาํลงัของตน...ครจูะสอนทกุอยาง  แมกระทัง่

มารยาทในการใชหองน้ํา  มารยาทในการรับประทานอาหาร  ทาํใหศษิยสามารถ

เขาสังคมไดโดยไมเปน หรือแสดงมารยาทที่ไมสมควร”

	 	 นางสาวสวนีย์เป็นผู้มีระเบียบวินัย	 ซื่อตรง	 ปฏิบัติตนเป็นกุลสตรี

สมกับที่เป็นศิษย์สตรีวัดระฆัง	 เมื่อมาเป็นครูประจ�าชั้นก็ยังปฏิบัติตนเช่นนั้น	

และสัง่สอนอบรมนกัเรยีนอย่างเคร่งครดั	ดงัที	่พลเรอืตรปีรชีำ  ดษิยนนัท		ผูเ้คย

เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่	๑	เมื่อ		พ.ศ.	๒๔๗๒		กล่าวถึงครูสวนีย์ไว้ในหนังสือ 



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕

๙๐ ปสตรีวัดระฆัง	 ว่า	“...พวกเราในชั้นประถมปที่ ๑ รูสึกมีความภาคภูมิใจ

ในตัวครูสําเนียง (ครูสวนีย ปายะนันทน) ซึ่งเปนครูประจําชั้นอยางมาก ที่ได

กุมอํานาจสั่งการในการทํางาน การเรียนการสอนของบรรดาครูและนักเรียน  

โดยไมเวนแมกระทั่งครูใหญเองก็ตองเชื่อฟง...”  

	 	 เมือ่นางสาวสวนย์ีมาเป็นผูบ้รหิารทีโ่รงเรยีนสตรวีดัระฆงั	กย็งัท�าหน้าที่

อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกเช้าไม่เคยว่างเว้น	 และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้นักเรียน

ปฏิบัติตามอย่างสม�่าเสมอ	งานส�าคัญคือการส่งเสริม	จัดหา	จัดท�า	ประสานงาน

ให้ครอูาจารย์สามารถปฏบิตังิานสอนได้อย่างมคีณุภาพ	นอกเหนือจากการบรหิาร

จัดการหลักสูตรทั้งระดับประถม	และมัธยมดังได้กล่าวมาแล้ว	 ในด้านกายภาพ

มกีารปรับปรุงอาคารสถานที	่โดยขอความร่วมมือจากวดัขยายพืน้ทีข่องโรงเรยีน	

จากรัว้ด้านทศิใต้ออกไป		จนจรดคลองวดัระฆงั	สร้างโรงอาหารทีใ่ช้เรยีนศลิปศกึษา

และประกอบอาหาร	 สร้างบ้านพักภารโรง	 	 ด้านทิศเหนือขยายรั้วออกไปถึง

ศาลาท่าน�า้	โดยปรบัปรุงศาลาท่าน�า้ให้แขง็แรงและมพีืน้ทีใ่ช้สอยส�าหรบันกัเรยีน

ได้ก่อนถงึศาลาท่าน�า้มบีรเิวณจดัให้เป็นสนาม	และสร้างอาคารเรียนทีเ่รียกว่า	อาคาร	๒

ใช้เป็นห้องสมุด	 และห้องเรียน	 ก่อนที่นางสาวสวนีย์จะเกษียณอายุราชการ	

ห้องเรยีนไม่เพยีงพอจงึเสนอกระทรวงฯ	ให้สร้างอาคารประกอบ	๓	ชัน้	อกี	๑	อาคาร

ศาลาท่าน�า้ของโรงเรยีนมคีวามส�าคญัมากในสมยันัน้	เพราะนกัเรยีนจ�านวนมาก

เดินทางมาโรงเรียนโดยทางเรือ	 และสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน	 ดังที่

นำงสำวปทุม จุนทะเกำศัลย ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวัดระฆังในสมัยนั้น		ได้กล่าว

ไว้ในหนังสือเฉลิมขวัญ  ๙๖ ป เฉลิมศรีสตรีวัดระฆัง	 เรื่องโรงเรียนริมน�้า	ว่า	

“...นับวาเปนความโชคดีของนักเรียนที่โรงเรียนมีทานํ้าคอนขางใหญ ปลูกอยู

ริมแมนํ้าเจาพระยาที่ทําดวยไมที่แข็งแรง ทาสีเทา เขากับเรือนไมของโรงเรียน

ในสมัยกอน ทาเรือนี้จะมีที่นั่งเลนทั้งสองดาน นักเรียนที่มาคอยเรือ เมื่อเพื่อน

ยงัมาไมครบ กจ็ะนัง่ทาํการบาน ทองหนงัสอื เพราะมอีากาศปลอดโปรง เยน็สบาย 

ประโยชนของทาเรือของโรงเรียนนอกจากจะใชจอดเรอืแลว ยงัใชในกจิกรรมตางๆ 

เชน ใหนักเรียนสอบวายนํ้า ในการสอบอนุกาชาด...เมื่อมองไปฝงตรงขาม 

จะเปนพระบรมมหาราชวัง อันเปนภาพที่สวยงาม นาประทับใจอยางยิ่ง”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๖

	 	 นางสาวสวนีย์	 มีความรักและผูกพันกับโรงเรียนมาก	 จึงคิดวิธีสร้าง

ความรูส้กึนีใ้ห้กบัครแูละศษิย์ทกุคนทกุรุน่	โดยขอความร่วมมอืจากขนุวจิติรมาตรา

(สง่า	กาญจนาคพันธุ์)		ให้เป็นผู้แต่งเพลงประจ�าโรงเรียน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๔	คือ	

เพลงระฆังทอง 	ซึ่งมีความไพเราะทั้งเนื้อร้องและท�านอง	เหมาะสมกับโรงเรียน

มาจนถึงทุกวันนี้	 	 นอกจากนั้นยังเป็นผู้เปลี่ยนสีเข็มกลัดติดเสื้อนักเรียนอันเป็น

สัญลักษณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสีประจ�าโรงเรียน	 และเพลงระฆังทอง	

นับเป็นกุศโลบายที่ท�าให้สมาชิกทุกรุ่นของโรงเรียนมีความรัก	 ความผูกพัน	

ความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน	 พร้อมท่ีจะท�าความดี	 รักษาชื่อเสียงของ

โรงเรียนไปตลอดชีวิต

	 	 นางสาวสวนีย์	 เป็นผู้มีความฉลาดหลักแหลม	 มีวิสัยทัศน์และ

มนุษยสัมพันธ์	 สามารถใช้แหล่งเรียนรู้	 และบุคลากรผู้ทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้

บรเิวณโรงเรยีนมาเป็นครสูอนนักเรยีน	ท�าให้นักเรยีนได้เรยีนรู้จากของจรงิ	ได้แก่	

วัดระฆังโฆษิตาราม	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 พระบรมมหาราชวัง	

โรงพยาบาลศิริราช	 กองทัพเรือ	 ฯลฯ	 	 ท�าให้แก้ปัญหาเรื่องขาดครูผู้สอน	 และ

ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนจนได้รับรางวัลมากมาย	 โดยเฉพาะในงาน

ศิลปหัตกรรมนักเรียนแต่ละปี	 นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังจะได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	 ในด้านการประดิษฐ์ดอกไม้	 การเล่นดนตรีไทย	 การแสดงนาฏศิลป

ทั้งการร�าและการละคร	 ในเรื่องการแสดงละครมีโอกาสได้แสดงทางสถานี

โทรทัศน์ช่อง	๔	บางขุนพรหม	โรงละครวชิราวุธ	เป็นต้น		

	 	 ความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจของนางสาวสวนีย์	 อาจารย์ใหญ่

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	 คือได้น�านักเรียนและครูอาจารย์เฝารับเสด็จ	 พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ซึง่เสดจ็มาพระราชทานผ้าพระกฐนิทีว่ดัระฆงัโฆษติาราม	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 และเป็นผู้ริเริ่มให้โรงเรียนสตรีวัดระฆังซึ่งมีฝีมือประดิษฐ์

ดอกไม้สด	เป็นผู้ท�าพวงมาลัยเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	เป็นครั้งแรก

เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๔	ซึง่ท�าต่อเนือ่งมาจนปัจจบุนั	การทีน่กัเรียนมฝีีมอืด้านน้ี	นอกจาก

มีครูที่เก่งแล้ว	นางสาวสวนีย์ยังขอความร่วมมือจากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นช่างเครื่อง

ดอกไม้สดในวังหลวง	 (พระบรมมหาราชวัง)	 ส่งนักเรียนข้ามฟากแม่น�้าไปเรียน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๗

กับครูช่างในหมวดวิชาคหกรรมและกิจกรรมพิเศษตามความสนใจ	 โรงเรียน

สตรีวัดระฆังจึงมีชื่อเสียงเกี่ยวกับงานฝีมืออันประณีต	 งดงาม	 ฝกฝนนักเรียน

ในงานดอกไม้	ชนะการประกวดอยูเ่สมอ		เมือ่มโีอกาสได้ท�าพวงมาลยัเรอืพระทีน่ัง่

สุพรรณหงส์	 และล�าอื่นๆ	 ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 อันเป็นโบราณ

ราชประเพณทีีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้ฟนฟขูึน้

จึงเป็นเกียรติยศอย่างสูงส�าหรับโรงเรียนและนางสาวสวนีย์ในฐานะผู้บริหาร

โรงเรียนสตรีวัดระฆังด้วย

	 	 ผลงานทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่คอื	เป็นผูร่้วมก่อตัง้	“สตรวีดัระฆงัสมำคม”

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผดุงเกียรติของโรงเรียน	 ช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจการของโรงเรียน	 	 แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้	 	 สร้างความ

สามัคคีธรรม	 และบ�าเพ็ญสาธารณะกุศลในโอกาสอันควร	 นางสาวสวนีย์

ในฐานะผู้บริหารและนายกสมาคม	ได้ริเริ่มจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่านอกสถานที่

เป็นครั้งแรก	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 และได้วางรากฐานการปฏิบัติงานของสมาคม	

ส่งเสริมสามัคคีธรรมในหมู่มวลศิษย์	 ได้ปลูกฝังคณะกรรมการรุ่นต่อมาให้ตั้งใจ

ท�างานอย่างซื่อสัตย์	ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายในการบริหารและด�าเนินงาน

ของสมาคม	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว	 นางสาวสวนีย์ยังมาท�างานให้

สตรีวัดระฆังสมาคม	โดยเป็นนายกสมาคมต่อเนื่องมาจนถึง	พ.ศ.	๒๕๓๐			

	 	 นางสาวสวนีย์	 เป็นคนรักสงบ	 ใจเย็น	มีมารยาทเรียบร้อยอ่อนหวาน	

มีความมานะอดทนสู้งาน	 แม้ยากล�าบากก็ไม่ท้อถอย	 มีความโอบอ้อมอารี	

เสียสละ	 เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา	 เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา	

มีความรักและผูกพันกับโรงเรียนสตรีวัดระฆังมาก	 ได้บริจาคสิ่งของ	 เช่น	

เครื่องดนตรีไทย	 และสร้างธรรมาสน์	 บาตรน�้ามนต์	 และเครื่องประกอบต่างๆ	

ที่ใช้ในการเทศน์มหาชาติ	 ให้โรงเรียนใช้มาจนทุกวันนี้	 	 ดังที่นำงสำวบุญรักษ 

นำครตัน ศษิย์เก่าดีเด่น	ผู้เคยเป็นผู้เชีย่วชาญส�านักข่าวกรองแห่งชาต	ิ	ได้เขยีนถงึ

นางสาวสวนีย์ไว้ในเอกสาร	 	 “คุณครูสวนีย ปูชนียบุคคลของโรงเรียน

สตรีวัดระฆัง” ว่า	“คณุครเูปนแบบอยางทีโ่ดดเดนของความเปนครดูวยจติวญิญาณ  

เปนกุลสตรีไทยที่มีความสุภาพออนโยน นุมนวล ไมเคยขึ้นเสียงดัง มีเมตตา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๘

กรุณาตอเพื่อนครู และนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ แตทานก็เปนผูเครงครัด

ในเรื่องระเบียบวินัย โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายและคําสั่งของทางราชการ 

คุณครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธอันเลิศกับครู ผูปกครอง และนักเรียน เปนผลดีตอ

การบริหารของโรงเรียน”

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน	 คือ	 ตริตาภรณ์

ช้างเผือก	ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นางสาวสวนีย์	 ปวยด้วยโรคมะเร็งที่ท่อไต	 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	 ๑๙	

ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔		สิริอายุได้	๙๒	ปี	๖	เดือน	๑	วัน

                                                  นางสาวพูนศรี  อิ่มประไพ

                                                         ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ ๙๐ ป สตรีวัดระฆัง	(พ.ศ.	๒๕๔๗)

	 ๒.	 หนังสือเฉลิมขวัญ ๙๖ ป เฉลิมศรีสตรีวัดระฆัง	(พ.ศ.	๒๕๕๓)

		 ๓.	 หนังสือ ๑๐๐ ป สตรีวัดระฆัง	(พ.ศ.	๒๕๕๗)

	 ๔.	 เอกสารบทความ	“คณุครสูวนยี ปชูนยีบคุคลของโรงเรยีนสตรวัีดระฆงั”

เขียนโดย	นางสาวบุญรักษ์		นาครัตน์		ข้าราชการบ�านาญการข่าวฯ	ผู้เชี่ยวชาญ	

ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

	 ๕.	 ส�าเนาทะเบียนครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง	

	 ๖.	 สัมภาษณ์	 นางอุษณีย์	 	 พันธุ์ฤทธิ์	 	 ครูช�านาญการพิเศษ	 โรงเรียน

สตรีวัดระฆัง	เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘



คุณหญิงอัมพร  มีศุข 
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๙

คุณหญิงอัมพร  มีศุข
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาเขียนถึงคุณหญิงอัมพร	มีศุข	ในหนังสือน�้าหยดเดียว

เมื่อทรงทราบว่าคุณหญิงอัมพร	มีศุข	ได้เริ่มจัดท�าหนังสือชีวประวัติของตน	

	 	 คุณหญงิอัมพร	มศีขุ	(นามสกุลเดิม	ชยัปาณี)	เกดิเมือ่วนัที	่๓๑	มนีาคม						

พ.ศ.	 ๒๔๖๑	ที่จังหวัดพระนคร	 เป็นบุตรคนโตของหลวงอาจวิชชาสรร	 (ทอง	

ชัยปาณี)	และ	นางอาจวิชชาสรร	(ถ�้าทอง)	มีน้อง	๗	คน	คือ	นางอ�าไพ	กกก�าแหง	

นายประทัตถ์	(ถึงแก่กรรม)	พลตรีประทีป	นางรัมภา	แทรกซ์		แพทย์หญิงร�าเพย	

เกตสุงิห์	เดก็หญงิจงถวลิ	(ถงึแก่กรรม)	และนางสาวจนิตนา	ชยัปาณ	ี(ถงึแก่กรรม)	

 “... ถึงจะเกษียณอายุราชการแลว  คุณหญิงอัมพรก็ยัง
ทํางานเพื่อสังคมอยางไมหยุดยั้ง เชน ทํางานราชประชานุเคราะห 
มูลนิธิ ชวยนักเรียนที่ขาดแคลน ที่ขาพเจาประทับใจมากคือ การที่
คุณหญิงเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน การออกไปตรวจราชการ
ในชนบทหางไกล และแกปัญหาใหประชาชนเป็นรายบุคคล เชน 
เรื่องสัญชาติ ถึงแมระยะหลังสุขภาพไมดีนัก แตคุณหญิงก็มีจิตใจ
เขมแข็งเบิกบาน  
 ฉะนัน้ขาพเจาจงึถอืวาทานเป็นบคุคลตัวอยางทีท่าํคณุประโยชน
ยาวนาน  ที่สมควรจะยกยองอยางยิ่ง”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๓๐

	 	 เมื่อวัยเยาว์บิดาย้ายไปรับราชการที่เมืองเชียงใหม่	 มณฑลพายัพ	

คณุหญงิอมัพรจงึเข้ารบัการศกึษาระดบัประถมทีโ่รงเรยีนประชาบาลวดัดอกเงนิ

เมืองเชียงใหม่		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๗		เนื่องจากบิดามารดาสะสมหนังสือไว้มากมาย

และสนับสนุนให้ลูกอ่านโดยไม่ปดก้ัน	 ท�าให้คุณหญิงอัมพรมีความตั้งใจและ

ขยันเรียนเพราะอยากอ่านได้ด้วยตนเอง	 จนสามารถอ่านหนังสือได้ในเวลา

อันรวดเร็ว	 เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน	 รักการเรียนรู้	 น�ามาใช้ได้ตลอดชีวิต	

คุณหญิงอัมพรเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสตรีประจ�ามณฑลพายัพ	

“วัฒโนทัยพำยัพ”	 จนจบชั้นมัธยมปีท่ี	 ๖	 ด้วยคะแนนดีเยี่ยม	 จากนั้นเข้ามา

เปน็นกัเรยีนประจ�าที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย	จงัหวดัพระนคร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๔	

คณุหญงิอมัพร		ได้เล่าถงึเหตกุารณ์นีใ้นหนงัสอื	“เพชร ๑๐๐ กะรตั หน่ึงศตวรรษ บ.ร.”

ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงศึกษาธิการไดยายโรงเรียนเบญจมราชาลัย

ท่ีเปนโรงเรียนประจําไปอยูโรงเรียนที่ตั้งขึ้นใหม  ไดแก  โรงเรียนเพชรบุรี

วทิยาลงกรณ  สวนโรงเรียนเบญจมราชาลัยเปล่ียนจากโรงเรยีนประจาํเปนโรงเรยีน

ปกติทั่วไป...”		คุณหญิงอัมพรจึงเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์	(ชาย)	หรือชั้นมัธยม

ปีที่	 ๘	 ท่ีโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 จากนั้นได้สอบเข้า

ศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	

พ.ศ.	๒๔๗๗		ศกึษาส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปรญิญาอกัษรศาสตรบณัฑติ	(อ.บ.)	

ใน	พ.ศ.	๒๔๘๑	และศึกษาต่อในแผนกฝกหัดครูอีก	๑	ปี	ส�าเร็จได้รับอนุปริญญา

ครูมัธยม	(ป.ม.จุฬา)

	 	 เมื่อเรียนจบปริญญาตรี	 หม่อมหลวงปน	 มาลากุล	 ได้จัดต�าแหน่งครู

ไว้ให้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 แต่คุณหญิง

อมัพรสอบชงิทนุรฐับาล		ไปศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา	๕	ปี		ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๘๒	ได้เข้าเรียนระดับปริญญาโท

ที่วิทยาลัยแรดคลิฟฟ	ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเฉพาะหญิงล้วน	แต่สามารถเข้าไป

เรียนบางวิชาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 ที่อยู่ใกล้กันได้	 จนได้รับปริญญาโท

ทางการศกึษา	(สาขาประถมศกึษา)	แล้วเรยีนต่อระดบัปรญิญาเอกทีม่หาวทิยาลยั



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๓๑

ฮาร์วาร์ด	 โดยศึกษาด้านปรัชญา	 สาขาการศึกษาเปรียบเทียบ	 ขณะนั้นเป็น

ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา	 ประเทศไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 มีผลกระทบต่อนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก	 คือ	 ได้รับค�าสั่ง

ให้เดินทางกลับ	นักเรียนทุนรัฐบาลจะไม่ได้รับเงิน	เพราะรัฐบาลไทยเป็นคู่กรณี

สงคราม	 ไม่สามารถส่งเงินให้ได้	หม่อมราชวงศ์เสนีย์	 ปราโมช	 เอกอัครราชทูต

ไทยฯ	ไม่ยอมรับการประกาศดังกล่าว	และก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น		คุณหญิง

อมัพรสมคัรอยูใ่นขบวนการนีด้้วย	และแก้ปัญหาเรือ่งเงนิด้วยการท�างานในห้องสมดุ

ของมหาวิทยาลัย

	 	 ในฐานะสมาชกิขบวนการเสรไีทย	คณุหญงิอมัพรได้ท�างานท่ีส�านกังาน

ข่าวสงคราม	(Office	of	War	Information	หรือ	O.W.I)	เป็นการท�าสงคราม

เชงิจติวทิยา	โดยการจดัรายการ	“น่ีแหละอเมรกิำ”	(This	is	America)	เป็นรายการ

เบาๆ	 คุยสนุกๆ	 เล่าเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตของชาวอเมริกัน	 ออกอากาศทางวิทยุ

กระจายเสียง	จนสงครามสงบจึงได้กลับมาเขียนวิทยานิพนธ์จนส�าเร็จ	สอบผ่าน

การศึกษาสูงสุด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙	นับเป็นสตรีไทยคนแรกที่ส�าเร็จปริญญาเอก

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	และเดินทางกลับประเทศไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๐	

	 	 คุณหญิงอัมพรเข้ารายงานตัวรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการทันที

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ด�ารงต�าแหน่งครูประจ�ากรมสามัญศึกษา	

ท�าหน้าที่สอนแผนกฝกหัดครูมัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ในขณะน้ัน	

หม่อมหลวงปน	 มาลากุล	 ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ในฐานะที่

คณุหญงิอมัพรเป็นศษิย์ทีไ่ด้รบัความเมตตาอย่างสูง	เมือ่กลบัมาเป็นข้าราชการชัน้

ผู้น้อยในบังคับบัญชา	จึงได้มอบหมายให้ท�างานอื่นๆ	นอกเหนือจากการสอนอีก

เช่น	 จัดท�าข้อเสนอของกระทรวงฯ	 ในการขอความช่วยเหลือจากยูเนสโก

เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 ในการประชุมกับหน่วยงานอ่ืนท�าให้ได้รับรู้

ปัญหาทีเ่กีย่วโยงกบักระทรวงศกึษาธกิาร	ปัญหาส�าคญัในขณะนัน้	คอื	“กำรสอน

ใหพลเมืองรูหนังสือ”	 หากแก้ปัญหานี้ได้ก็จะแก้ปัญหาในด้านอื่นๆ	 ได้ด้วย	

การท�างานของคณุหญงิอมัพรต้องประสานกบัหน่วยงานอืน่ท้ังในและต่างประเทศ

และประสบผลส�าเร็จอย่างดี	จึงได้รับมอบหมายให้ไปท�างานในมูลนิธิการศึกษา
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ตามรฐับัญญติัฟลุไบร์ท	(มลูนิธกิารศึกษาไทย	อเมริกนั)	เมือ่วนัที	่๑๕	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	๒๔๙๓	

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๕	กระทรวงศึกษาธิการได้จดัตัง้กรมวชิาการขึน้	ประกอบด้วย

หน่วยงานหลัก	๔	กอง		คุณหญิงอัมพรได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากองเผยแพร่

การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ

ภาพพจน์ทีด่ขีององค์กร	สนบัสนนุการเรยีนการสอนของครใูนโรงเรยีนทัว่ประเทศ		

	 	 งานส�าคัญของกองเผยแพร่การศึกษา	ซึ่งเป็นงานใหม่ของกระทรวงฯ	

คืองาน	“วิทยุศึกษำ”	 คุณหญิงอัมพรได้บันทึกไว้ในหนังสือ	 “น�้ำหยดเดียว” 

ซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	 คุณหญิงอัมพร	 มีศุข	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘		ว่า	

  “...เมื่อกลาวถึงวิทยุศึกษา ใหหมายถึง งานวิทยุศึกษา วิทยุโรงเรียน 

และโทรทศันศกึษา รวมไวดวยกนั...”	สถานวีทิยศุกึษาเมือ่แรกก่อตัง้อยูท่ีว่ทิยาลยั

เทคนิคทุ่งมหาเมฆ	 (ปัจจุบันคือ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)	

เพื่อแจ้งข่าวสารในราชการของกระทรวงฯ	 ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน

ทั่วไป	 จัดสอนวิชาเฉพาะที่จ�าเป็น	 ส่งเสริมการอาชีวศึกษา	 พลศึกษา	 ลูกเสือ

และกาชาด	อบรมจิตใจพลเมือง	และนักเรียนในด้านศีลธรรม	วัฒนธรรม	และ

เป็นที่แสดงความคิดเห็นของครู	นักเรียน	และบุคคลที่สนใจ	ออกอากาศครั้งแรก

เมื่อวันที่	 ๑	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๔๙๗	ทุกวันภายในเวลาที่กรมไปรษณีย์โทรเลข

อนมุติั	คอื	สปัดาห์ละ	๑๖	ชัว่โมง	เนือ่งจากเป็นงานใหม่จงึมคีวามขาดแคลนและ

มีปัญหาหลายด้าน	โดยเฉพาะการฝกอบรมบุคลากร	ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศ

ต่างๆ	 ทั่วโลกในเวลานั้น	 คุณหญิงอัมพรได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่า	

“...เปนนวัตกรรมที่ยุงยากซับซอน ตองการความละเอียดออนโดยไมมีบุคลากร

และงบประมาณรองรับ ก็จําเปนตองเรียนไปทํางานไป... การเรียนเชนนี้มีทั้ง

ความหวาน ความขมและความขื่นระคนกันไป แตทํากันไปไดเพราะ สนุกหรือ

อีกนัยหนึ่งมีฉันทะในงาน”   

  นำงสำวนภำ พงศพิพัฒน 	 ผู้เคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ		ซึ่งได้ร่วมงานกับคุณหญงิอัมพร	วางรากฐาน	สืบสานงานวทิยุศึกษา
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และโทรทัศน์ศึกษา	 ได้กล่าวถึงการท�างานของคุณหญิงอัมพรไว้ในหนังสือ

เล่มดังกล่าว	 ว่า	 “ดร.อัมพรเปนผูวางรากฐานปูพื้นตั้งตนงานวิทยุศึกษา

ไวทั้งหมด ทานบุกเบิกงานทุกๆดาน ทั้งดานการผลิตรายการ (Production) 

ดานสงออกอากาศ (Transmission)  ดานการรับ (Reception)  และดาน

การวดัผล (Evaluation) ทานจะจดัเจาหนาทีเ่ปนคณะออกเดนิทางไปดโูรงเรียน

ทั้งกลางวันและกลางคืน ทานมองวาสื่อการศึกษามีบทบาทสําคัญ  ในการขยาย

โอกาส และเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา ทําใหเด็กไดฟงฝรั่งออกเสียง (ภาษา

อังกฤษ) ที่ถูกตอง รวมทั้งชั่วโมงรองเพลงก็มีความสนุกในการเรียน”

	 	 หากจะถามว่าคณุหญงิอมัพรมวีธิที�างานอย่างไร	จึงท�าให้หน่วยงานท่ีมี

คนน้อยไม่มปีระสบการณ์ท้ังวทิยแุละโทรทัศน์	ประสบความส�าเรจ็ได้	ถ้อยค�าของ

นำยสมบตั ิ พลำยนอย	ศลิปนแห่งชาต	ิซึง่เคยเป็นข้าราชการในสงักดักองเผยแพร่

การศกึษา	ได้กล่าวถงึการท�างานในหนังสอืเล่มดงักล่าว	กพ็อจะเป็นค�าตอบได้ว่า

  “... ดวยการบริหารงานของคุณหญิงอัมพร ทําใหเรื่องที่ดูยาก

เปนเรื่องงาย เพราะทานรูจักนักวิชาการหลายสาขา ทานก็เชิญทานเหลานั้น

มาใหคําแนะนําวิธีการเขียนขาว เขียนบทละคร การใชภาษา ผูปฏิบัติงาน

สวนมากเปนครู เปนอาจารย หรือเรียนวิชาครูกันมาแลว จึงนํามาปฏิบัติไดทันที 

ผมเองถึงจะมีวุฒิทางการศึกษาตํ่าที่สุดก็พลอยไดรับความรูจนสามารถนํามาใช

ในการเขียนบทความ บทละคร และการจัดรายการตางๆไดในเวลาตอมา...

ผมยังมีจิตสํานึกอยูจนทุกวันน้ีวาเปนคนโชคดีที่ไดมาทํางานวิทยุศึกษา 

มีคุณหญิงอัมพรเปนผูบังคับบัญชา ทานเปนผูมีความกรุณาตอผูนอย ใหทํางาน

ตามความสามารถ  มีความอิสระในการทํางานทุกคน เมื่อไดรับงานมอบหมาย

มาแลว จึงทําดวยความสบายใจ”

	 	 อาจกล่าวได้ว่าคุณหญิงอัมพร	 เป็นผู้บุกเบิกทางเดินของผู้หญิง	

โดยเฉพาะข้าราชการหญิง	 เพราะเป็นสตรีคนแรกที่ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ตรวจ

ราชการหญิงคนแรก	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 ควบคู่กับผู้อ�านวยการกองเผยแพร่

การศึกษา	พ.ศ.	๒๕๑๔	เป็นรองปลัดกระทรวงหญิงคนแรก	และ	พ.ศ.	๒๕๑๗	

เป็นอธิบดีหญิงคนแรก	 ดังถ้อยค�าของท่านเองที่กล่าวว่า	 “เปนผูหญิงคนแรก
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ของกระทรวงในสยามประเทศ”	 คุณหญิงอัมพรคิดว่าต�าแหน่งผู้ตรวจราชการ

เป็นโอกาสท�าให้ได้เรียนรู้	 ได้ท�างานกับผู้ปฏิบัติจริง	 คือ	 ครู	 ผู้บริหารโรงเรียน	

ผู้น�าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท่ัวประเทศ	 ข้อส�าคัญ	 คือ	 ได้สร้างความ

เข้าใจกบัผูอ้ยูห่่างไกลให้เข้าใจนโยบายของกระทรวงฯ	โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนใต้	ผลงานทีภ่าคภูมิใจคือ	ท�าให้ผูน้�าศาสนาอสิลามมคีวามเข้าใจและยอมให้

เด็กหญิงได้เรียนหนังสือ	 	 ส�าหรับงานในต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

คณุหญงิอมัพรท�าหน้าทีแ่ม่บ้านกระทรวงฯ	ใช้ความละเอยีดรอบคอบและโปร่งใส

สุจริตเป็นหลัก	การตรวจสอบโดยละเอียดนี้ท�าให้ประหยัดงบประมาณ	และปด

ช่องทางของคนทุจริตได้	งานอีกด้านคือ	รับผิดชอบด้านการต่างประเทศ	ซึ่งเป็น

เรื่องไม่ยาก	 เพราะได้ท�างานลักษณะน้ีมาตั้งแต่ต้น	 ได้แก่	 การขอความร่วมมือ

ส่งข้าราชการไปฝกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 ขอรับความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน

และบุคลากรที่มีความรู้มาช่วยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย	 เช่น	 ได้เจรจา

ท�าความตกลงกับธนาคารโลก	 ให้ช่วยเหลือโครงการพัฒนาการศึกษาตามแผน

การศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	๔	นับว่าคุณหญิงอัมพรได้ต่อสู้ด้วยการสร้างผลงาน

อย่างเป็นมรรคผล	 ได้ลบล้างความคิดเก่าๆ	 ที่ว่าผู้หญิงออกตรวจท้องที่ไม่ได้	

เพราะไม่สะดวก	ไม่ปลอดภัย	หรือผู้หญิงปกครองผู้ชายไม่ได้

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 คุณหญิงอัมพรได้รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้

ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมวิชาการ	 งานส�าคัญคือ	 การปฏิรูปหลักสูตร	 ซึ่งในทาง

ปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร	มาตั้งแต่	

พ.ศ.	๒๕๑๓	จัดตั้งกองหลักสูตรขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๕	ในกรมวิชาการ	และเริ่ม

งานพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจัง	 ทั้งการปรับหลักสูตร	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 และปรับ

กระบวนการเรียนการสอน	มีการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์วิจัยผลการใช้

หลักสูตร	เปรียบเทียบการจัดการศึกษาไทยกับประเทศต่างๆ	ในช่วงที่คุณหญิง

อัมพร	 มาเป็นอธิบดี	 ได้มีการปรับแผนการศึกษา	 น�าเสนอแผนการรับนักเรียน	

ปรับระบบการศึกษาจาก	๔-๓-๓-๒	คือ	ประถม	๗	ปี	มัธยม	๕	ปี	เป็น		๖-๓-๓	

คือ	ประถม	๖	ปี	มัธยม	๖	ปี	แก้ปัญหาการเรียนประถมนานเกินไป	และมีถึง	

๒	ระดับ	ท�าให้นักเรียนที่จบ	ป.๔	ไม่ศึกษาต่อ	และขยายโรงเรียนประถมศึกษา
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ให้ครอบคลุมทั้ง	๖	ปี		

  ดอกเตอรวชัิย ตนัศริ ิ	ผูเ้คยเป็นรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	

กล่าวถงึงานของกรมวชิาการในช่วงนีว่้าเป็น	“ยคุทองของกรมวชิาการ”	ถ้ายคุทอง

หมายถึง	 เน้ืองานอันมหาศาลบนความเปล่ียนแปลงของสังคม	 และการเมือง

ในเวลานั้น	 ก็คงใช่	 เพราะงานที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการปฏิรูปหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน	 คือ	 การยกร่างหลักสูตรระดับประถมและมัธยม	

มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก�ากับดูแล	 มีการทดลองใช้ล่วงหน้า	 ๒	 ปี	

ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อน�าผลมาปรับปรุงแก้ไข		

มีการเตรียมการประกาศใช้หลักสูตร	 การอบรมครู	 ผู้บริหารทั้งระดับโรงเรียน	

จังหวัด	 และเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ	 ก�าลังคนของศูนย์พัฒนาหลักสูตร	

ที่ปรับมาจากกองเดิม	๒๐	คน	 เพิ่มเป็น	๘๐	คนอย่างรวดเร็ว	บุคลากรเหล่านี้

ทั้งด้านหลักสูตรและด้านอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันน้ี	 ได้รับโอกาส

ไปศึกษา	อบรม	ดูงาน	เพื่อรองรับงานดังกล่าวและงานต่อไปในอนาคตด้วย

	 	 แม้จะด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมวชิาการไม่ถงึ	๓	ปี	แต่สิง่ทีค่ณุหญงิอมัพร

ได้วางไว้เป็นรากฐานการศกึษารองรบัการพฒันาก�าลังคน	อันเป็นทรพัยากรหลัก

ของชาติบ้านเมือง	 นอกจากการปฏิรูปหลักสูตรดังกล่าวแล้ว	 คุณหญิงอัมพร

ยังด�าเนินการปฏิรูปการเรียนการสอน	 จากสอนเพื่อจ�าเพื่อสอบ	 เป็น	 สอนให้

ผู้เรียน	 ท�าเป็น	 คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ปฏิรูปหนังสือ	 เปลี่ยนกองต�าราเป็น

ศูนย์พัฒนาหนังสือ	 โดยขยายงานให้ผู้ท�าหน้าที่ส่งเสริม	 สนับสนุนงานพัฒนา

หนังสอืในวงกวา้ง	และแพรห่ลายครอบคลุมถึงตามความตอ้งการของประชาชน							

ในด้านการอ่าน	การแสวงหาความรู้	 ได้ตามความสนใจ	คุณหญิงอัมพรมีทัศนะ

เกี่ยวกับนิสัยรักการอ่าน		ดังข้อความที่ปรากฏในหนังสือเล่มเดิม	ว่า	“มนุษยที่

จะมีนิสัยรักการอานหนังสือ (Reading habit) ตองเริ่มฝกหัดตั้งแตเด็กที่มีอายุ

กอน ๑๐ ขวบ หลังจากนั้นจะสรางยาก ยกเวนกรณีพิเศษจริงๆ” 

	 	 คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติจึงเกิดข้ึนในยุคทองของ

กรมวิชาการ	 มีการประกวดหนังสือทุกระดับช่วงอายุ	 โดยแยกประเภทหนังสือ	

เป็นการส่งเสรมิให้มผีูเ้ขยีนหนงัสอืมากขึน้	และจดัให้มงีานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ
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ให้ส�านักพิมพ์ต่างๆ	 ทั้งที่ได้รางวัล	 และไม่ได้รางวัล	 น�าเสนอหนังสือของตน

ทุกปีต่อเนื่องกันมา	เป็นที่น่ายินดีว่าใน	พ.ศ.	๒๕๕๖		มีผู้เข้าชมงานเฉลี่ยวันละ

สองแสนคน	ซึง่เป็นความส�าเรจ็อย่างสงูของวงการหนงัสอื	และตอบสนองเจตนา

ที่วางไว้	คือ	การสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย	ล�าดับถัดมา		แต่ด�าเนินการ

ในเวลาเดียวกัน	 คือการปฏิรูปการวัดประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ	

คุณหญิงอัมพรเป็นผู้น�าเร่ืองเข้าที่ประชุมกระทรวงฯให้พิจารณายกเลิกระบบ

การวัดผลท่ีมีการสอบปลายปี	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในปี	

พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ท�าให้มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเป็นรายวิชาย่อย	

วัดและประเมินผลเป็นระบบหน่วยกิต	 แต่ละภาคเรียนให้ครูประเมินผลเอง	

และต้องรับผิดชอบประกันคุณภาพต่อการประเมินผลของตน	 นอกจากนี้	

ยงัก�าหนดให้มรีะบบกลุม่โรงเรยีนในระดับมธัยมศกึษา	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลตนเอง	

และเพื่อปองกันไม่ให้คุณภาพของการศึกษาต�่าลง	 เพราะเปลี่ยนการสอบไล่

รายปีเป็นรายภาค	คณุหญงิอัมพรในฐานะอธบิดกีรมวชิาการจงึยนืยนัให้ผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 ศึกษาธิการจังหวัด	 ศึกษาธิการเขต	 ได้รับทราบเพื่อก�ากับดูแล

อย่างใกล้ชิด	 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจความรับผิดชอบ

การจัดการศึกษา

	 	 งานอื่นๆ	 ที่เกิดจากความคิดที่จะวางรากฐาน	 และเริ่มด�าเนินการ

ของคุณหญิงอัมพร	 คือ	 งานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา	

(ต่อมาขยายงานเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา	 ปัจจุบันคือ	

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)	ดอกเตอรนิเชต สุนทรพิทักษ	 	 ผู้เคยเป็น

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นผู้ท่ีคุณหญิงอัมพรเห็นศักยภาพและชักชวน

มาเร่ิมงานดังกล่าว	 ได้กล่าวถึงคุณหญิงอัมพรอันเป็นบทสรุปของการท�างานนี้

ในหนังสือเล่มดังกล่าว	ว่า

  “เปนผูรู  ผูสู  และผูสรางความรู  ความเขาใจนั้นใหชัดเจน  และชวย

เรงเวลาใหรวดเร็วข้ึนได ทานจึงเปนหนึ่งกําลังสําคัญในการปกธงชัยใหเกิด

พพิธิภัณฑวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศ สบืตอจากอาจารยบญุถิน่ อตัถากร 

ที่เปนผูริเริ่มวางแนวคิด...และคุณหญิงอัมพรเปนผูดําเนินการสานตอจนประสบ
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ความสําเร็จใหพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไดรับการยอมรับวา เปนแหลงเรียนรู

ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในระบบการศึกษาไทย...”

	 	 สอดคล้องกับนำยศิริ ศิริบุตร	 ผู้เคยเป็นรองอธิบดีกรมการศาสนา	

ได้กล่าวถึง	 การท�างานของคุณหญิงอัมพร	 อธิบดีกรมวิชาการ	 ไว้ในหนังสือ

เล่มดังกล่าว	ว่า

  “งานของกรมวิชาการภายใตการบริหารของคุณหญิงอัมพร มีศุข  

แมจะเปนระยะที่สั้นมาก แตก็ไดวางรากฐานและริเริ่มงานสําคัญๆ เพื่อให

กรมวิชาการดําเนินงานรวมกับโรงเรียน สถานศึกษา และหนวยงานอื่นๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ”

	 	 คณุหญงิอมัพรกลบัมาเป็นผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิารอกีครัง้	

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๙	ต�าแหน่งผู้ตรวจราชการ	(ชั้น	๑)	ระดับ	๑๐	และเกษียณอายุ

ราชการ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒

	 	 นอกจากงานราชการ	 คุณหญิงอัมพรยังท�างานเพื่อพัฒนาสังคม	

ซึ่งเก้ือกูล	 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและสังคมทั้งสิ้น	 เพราะครอบคลุมถึง

การศึกษา	 คุณภาพชีวิตที่ดี	 สิ่งแวดล้อมและสังคมสงเคราะห์	 โดยด�าเนินการ

ในรูปของสมาคม	 มูลนิธิ	 องค์กรทั้งในและต่างประเทศ	 ท้ังเป็นผู้ก่อต้ัง	

เป็นประธาน	 เป็นกรรมการ	 เช่น	 กรรมการสิทธิมนุษยชน	 กรรมาธิการว่าด้วย

สถานภาพสตรขีองสหประชาชาต	ิสภาสตรแีห่งชาต	ิมลูนธิเิดก็	มลูนธิเิพือ่นหญงิ	

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน	 มูลนิธิเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต	 มูลนิธิ

อาสาสมัครเพื่อสังคม	สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	สมาคมนักเรียนทุน

รัฐบาลไทย	สมาคมวางแผนครอบครัว	สมาคมสุขภาพจิต	กรรมการบริหารและ

ประธานคณะกรรมการฝายการศึกษาสงเคราะห์	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์	

เป็นต้น	 ไม่นับรวมงานการเมืองที่เป็นสตรีคนเดียวในคณะปฏิวัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	

เป็นหนึง่ในคณะผูก่้อตัง้พรรคพลงัใหม่	เป็นหนึง่ในเจด็ผูก่้อตั้งมลูนธิอิงค์กรกลาง

เพื่อประชาธิปไตย	 เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีบทบาทส�าคัญในการยกร่างกฎหมาย	

และรัฐธรรมนูญที่เน้นสิทธิโอกาสของผู้หญิงและเด็ก	ซึ่งงานเหล่านี้ท�าควบคู่กับ

งานราชการและท�าต่อเนือ่งมา	ตราบจนอาย	ุ๙๕	ปี	หลกัในการท�างานคอืท�างาน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๓๘

เป็นทีม		เป็นคณะ	คุณหญิงอัมพรเปรียบตนเองเป็น	น�้ำหยดเดียว	และเชื่อมั่นว่า	

หากหยดน�า้เล็กๆ	รวมตวักนักส็ามารถเป็นทะเลทีก่ว้างใหญ่ไพศาลได้	การท�างาน

ทุกงานจึงต้องเป็นคณะบุคคล	 ท่ีมิได้อยู่ในห้องประชุม	 ต้องออกไปยังพื้นที่ได้รู้

ได้เห็นสภาพจริง	สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด		

	 	 ค�าพูดที่สะท้อนบุคลิกและการท�างานของคุณหญิงอัมพร	คือค�ากล่าว

ของ		นำยบรรจง นะแส	นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย	ในหนังสือเล่มดังกล่าว	ว่า

“แววตาขี้เลน แฝงฉลาดหลักแหลม เสมือนเทาทันเลหเหลี่ยมคนทุกคน 

และเสมือนมองทะลุทะลวงเขาไปในความคิดจิตใจของคนที่ทานคุยดวย 

แตเปยมไปดวยเมตตา” 

  นำงจินตนำ แกวขำว	 ผู้น�าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

สร้างโรงไฟฟาหินกรูด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้พูดถึงคุณหญิงอัมพรไว้ใน

หนังสือเล่มดังกล่าวว่า	“ใครๆ ก็เรียกคุณปาดวยกันทั้งนั้น แตคุณปาเปนเสมือน 

คุณแมของหนู สอนหนู บอกใหหนูรู ใหหนูคิดได ในสิ่งท่ีไมเคยมีใครบอก

ใครสอนหนูมากอน”

  เกียรติประวัติที่ไดรับกำรยกย่อง	 คือ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านโภชนาการองค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ	และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ		

พ.ศ.	๒๕๓๗	รางวัลพระราชทาน	“มหิดลวรำนุสรณ”	รางวัลประชาสงเคราะห์

ดีเด่น	 รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อการศึกษา	 รางวัลดีเด่นด้านพัฒนาสตรี	

และรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นในโอกาสครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 สมาคม

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 รางวัลนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาดีเด่น	

และรางวัลนักการศึกษาดีเด่น	สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๕	

รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติของคุรุสภา	และ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ศิษย์เก่า

ดีเด่นโรงเรียนเบญจมราชาลัย	ในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปีของโรงเรียน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๓๙

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาปรมาภรณ์

ช้างเผือก	 	มหาวชิรมงกุฎ	 	ทุติยจุลจอมเกล้า	 	 เหรียญรัตนาภรณ์	รัชกาลที่	๙	

ชั้นที่	๔		เหรียญจักรพรรดิมาลา	และทุติยดิเรกคุณาภรณ์

	 	 คุณหญิงอัมพร	สมรสกับ	ดอกเตอร์บุญเยี่ยม	มีศุข		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๕

มีบุตร	 ๔	 คน	 	 คือ	 	 นางอัสตรา	 ธารทอง	 	 นางขนิษฐา	 ก�าภู	 ณ	 อยุธยา	

นางสาวเยี่ยมนภา	และ	นายปาลชัย		มีศุข

	 	 คุณหญิงอัมพร	 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง	 สมองแจ่มใส	 ในวัย	 ๙๕	 ปี	

ยังท�างานให้มูลนิธิต่างๆ	 และออกพื้นที่อยู่เสมอ	 ในระยะหลังคุณหญิงอัมพร

มีอาการปวยร่างกายเส่ือมและอ่อนแอลง	 จนถึงแก่อนิจกรรม	 เม่ือวันที่	 ๓๐	

มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๙๖	ปี	๓	เดือน

       นางสาวพูนศรี  อิ่มประไพ  

        ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ	“น�้ำหยดเดียว”	พิมพ์ครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ระลึกในงาน

พระราชทานเพลงิศพ	คณุหญงิอมัพร	มศีขุ		ณ	เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์

วัดเทพศิรินทราวาส	 ราชวรวิหาร	 เขตปอมปราบศัตรูพ่าย	 กรุงเทพมหานคร	

วันอาทิตย์ที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	 หนังสอื	“เพชร ๑๐๐ กะรตั หนึง่ศตวรรษ บ.ร.”	โรงเรียนเบญจมราชาลัย

จัดพิมพ์ในโอกาสครบ	๑๐๐	ปีของโรงเรียน

	 ๓.	 ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	นางสาวสมร	คงรุ่งเรือง	และนางวัฒนา	บุญเสนอ





นางประเยาว์  ศักดิ์ศรี 
พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๕๕๕





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๔๑

นางประเยาว�  ศักดิ์ศรี
พ.ศ. ๒๔๖๓ - ๒๕๕๕

	 	 นางประเยาว์	 ศักดิ์ศรี	 (นามสกุลเดิม	 รังสิคุต)	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒๕	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๔๖๓	ที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 มณฑลร้อยเอ็ด	 เป็นบุตรคนที่	 ๒	

ของพระชัยเบญญา	 (แปลก	รังสิคุต)	กับ	นางชัยเบญญา	 (ทองอยู่)	มีพี่	๑	คน

คือ	นางประยงค์	วงศ์แก้ว	(ถึงแก่กรรม)	มีน้อง	๒	คนคือ	นางสาวประหยัด	และ

นายประยูรศักดิ์	รังสิคุต

	 	 เนือ่งจากบดิาเป็นข้าราชการตลุาการ	ต้องโยกย้ายไปตามจงัหวดัต่างๆ						

นางประเยาว์จึงต้องเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆเช่นกัน	 โดยเริ่มต้นเข้าเรียนชั้น

ประถมปีที	่๑	ทีโ่รงเรยีนสตรปีระจ�ามณฑลปราจนี	“ดดัดรณุ”ี	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	

จนจบชัน้ประถมปีที	่๓		อนัเป็นประโยคประถมบรบูิรณ์ในสมยันัน้	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๒

	 	 เมื่อบิดาย้ายไปจังหวัดสิงห์บุรี	โรงเรียนประจ�าจังหวัดยังไม่มีชั้นมัธยม	

จึงน�าไปฝากเรียนชั้นมัธยมปีที่	๑	ที่โรงเรียนสตรีลวะศรี	จังหวัดลพบุรี	จนจบชั้น

มัธยมปีที่	 ๓	 เมื่อบิดาย้ายไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จึงได้ไปเข้าเรียนชั้นมัธยม

ปีที่	๔	ที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดชาย	และเป็นนักเรียนสตรีเพียงคนเดียวของชั้น

พอเรียนจบชั้นมัธยมปีที่	 ๔	 ก็ได้รับทุนฝกหัดครูของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ให้มาเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	๕	ที่โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์	จังหวัด

พระนคร	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๘		หลังจากการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติใหม่	

ใน	พ.ศ.	๒๔๗๙	แล้ว	ถึงต้นปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวง

ธรรมการจัดวังสวนสุนันทา	 ซึ่งรกร้างว่างเปล่ามาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ตั้งเป็น

โรงเรียนสตรี	 กระทรวงธรรมการจึงได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมปีที่	 ๗-๘	 ของ

โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์	เบญจมราชาลัย		สตรีโชติเวช	มารวมกัน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๔๒

แล้วตัง้ชือ่โรงเรยีนใหม่ว่า	“สวนสนุนัทำวทิยำลยั”	สอนนกัเรยีนทัง้แผนกสามัญ

และวสิามญั	นางประเยาว์จงึได้มาเป็นนกัเรยีนของสวนสนุนัทาวทิยาลยั	ชัน้มธัยม

ปีที	่๗-๘	เม่ือเรยีนส�าเรจ็ใน	พ.ศ.	๒๔๘๒	ได้สอบเข้าศกึษาต่อทีค่ณะอกัษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�าเร็จได้รับปริญญาอักษรศาสตร

บัณฑิต	(อ.บ.)		ใน	พ.ศ.	๒๔๘๖

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๕	ได้รับทุน	USOM	ไปศึกษาดูงานที่	Western	Michigan	

College	of	Education	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เป็นเวลา	๑	ปี	ระหว่างการศกึษา

ดูงานได้เรียนภาคฤดูร้อนที่	Peabody	College	of	Education	ด้วย

	 	 พ.ศ.	๒๕๐๒	ได้รบัทนุ	USOM	ให้ไปศกึษาต่อระดับปรญิญาโททางด้าน

บรหิารการศกึษา	ทีม่หาวทิยาลยั	Western	Michigan	University	สหรฐัอเมรกิา	

จงึสมคัรสอบวชิาชดุครพูเิศษมัธยม	(พ.ม.)	เพือ่น�าไปเทยีบโอนและยกเว้นบางวชิา	

จนได้รับปริญญา	Master	of	Arts	(M.A.)	ทางบริหารการศึกษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓	

และได้ท�างานวิจัยเรื่อง	Programe	for	Training	Teachers	of	Colleges	and	

Universities	in	U.S.A.	ต่ออีก	๔	เดือน

	 	 ระยะเวลาที่นางประเยาว์ส�าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต	 เป็น

ช่วงที่สงครามมหาเอเชียบูรพารุนแรงขึ้นมาก	 ทางราชการจึงให้มีการอพยพ

ออกจากกรงุเทพฯ		นางประเยาว์จงึสมคัรไปเป็นครทูีโ่รงเรยีนสตรลีวะศร	ีจงัหวดั

ลพบุรี	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๗	ต�าแหน่งครูตรี	โรงเรียนนี้มีทั้งนักเรียนสามัญ	ฝกหัดครู

และอนบุาลอยูด้่วย	นอกจากเป็นครปูระจ�าชัน้แล้ว	นางประเยาว์กไ็ด้รบัมอบหมาย

ให้เป็นครูภาษาอังกฤษด้วย	พ.ศ.	๒๔๙๔	เลื่อนขึ้นเป็นครูโทและได้ย้ายไปด�ารง

ต�าแหน่งครูใหญ่	 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ	 จังหวัดอุดรธานี	 เนื่องจากโรงเรียนนี้มี

นักเรียนทั้ง	๓	ประเภท	เช่นเดียวกับโรงเรียนสตรีลวะศรีที่ลพบุรี	นางประเยาว์

จึงต้องท�าหน้าที่รักษาการครูใหญ่โรงเรียนสตรีฝกหัดครู	 และครูใหญ่โรงเรียน

อนบุาลไปพร้อมกนั		พ.ศ.	๒๔๙๗	หลงัจากกลบัมาจากการศกึษาดงูานทีป่ระเทศ

สหรัฐอเมริกา	 ก็ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่	 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี	

จังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบเดียวกันกับที่จังหวัดอุดรธานี	 จึงได้ด�ารง

ต�าแหน่งครูใหญ่	 ทั้ง	 ๓	 โรงเช่นเดียวกัน	 ต่อมาเมื่อทางกระทรวงฯ	 ได้แยกกอง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๔๓

โรงเรยีนฝกหัดคร	ูจากกรมวสิามญัศกึษา	มาตัง้เป็นกรมใหม่	คอืกรมการฝกหดัครู

นางประเยาว์จึงถูกโอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู	 และได้ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนสตรีฝกหัดครู	เพียงต�าแหน่งเดียว	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘		ต่อมาเมื่อมีการรับ

นกัเรยีนฝกหดัครชูายมาเรยีนรวมกันเป็นสหศกึษา	เปดสอนทัง้ระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.ชั้นสูง)		

เปลีย่นชือ่โรงเรยีนเป็นวทิยาลยัครพิูบูลสงคราม	พิษณโุลก	นางประเยาว์ได้เลือ่นเป็น

อาจารย์เอก	ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่วิทยาลยัครพูบิลูสงคราม	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓		

	 	 พ.ศ.	๒๕๐๖	ได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่วทิยาลยัครพูระนคร

กรงุเทพฯ	พ.ศ.	๒๕๐๙	เลือ่นขึน้เป็นข้าราชการชัน้พิเศษ	ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ

วทิยาลยัครพูระนคร	เมือ่วทิยาลัยครพูระนครร่วมกบัวทิยาลยัวชิาการศกึษามาเปด

วทิยาเขตทีว่ทิยาลยัครพูระนคร	ขยายหลกัสตูรอตุสาหกรรมศลิปถงึระดบัปรญิญาตรี

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๒	ก็ได้รักษาการหัวหน้าคณะวิจัยวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

อีกต�าแหน่งหนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๑๖	ได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการวิทยาลัยครู

สวนสุนันทา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 มีพระราชบัญญัติยกฐานะวิทยาลัยครู	 เป็นสถาบัน

อดุมศกึษา	ให้การศกึษาได้ถงึระดบัปรญิญาตร	ีกไ็ด้ด�ารงต�าแหน่งรกัษาการอธกิาร

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 ลาออกจากราชการมาด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้ากองวิจัย	ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	ต่อมาปรับปรุงโครงสร้างใหม่เป็น

กองมาตรฐานวิชาชีพครู	จนกระทั่งเกษียณอายุ	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔

	 	 นางประเยาว์เป็นแบบอย่างของครูประเภทแม่แบบหรือที่คนทั่วไป

เรียกว่า	แม่พิมพของชำติ	 คือเป็นผู้ปฏิบัติตนเคร่งครัดตามกฎ	 ระเบียบของ

ทางราชการ	 กระทรวงฯ	 กรม	 ทั้งเสื้อผ้า	 การแต่งกาย	 ทรงผม	 จริยาวัตร

ต่างๆ	ฯลฯ	เมื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สอน	หรือผู้บริหาร	ก็จะต้องให้ทุกคน

ทัง้ครแูละนกัเรยีนปฏบิตัตินตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั			อย่างท่ีคนท่ัวไปเรยีกว่า

เจำระเบียบน่ันเอง	 แต่ขณะเดียวกันภายในจิตใจของนางประเยาว์	 เป็นคน

อ่อนโยน	มเีมตตา	และอดทน	มุ่งให้ทกุคนได้เป็นคนดี	มคีวามส�าเรจ็	นางประเยาว์

จึงเป็นแบบอย่างของครูผู้ประสบความส�าเร็จทั้งในด้านการสอนและการบริหาร	

ซึ่งทั้งศิษย์	ผู้ใต้บังคับบัญชา	และผู้บังคับบัญชายกย่อง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๔๔

  ในดำนกำรสอน	ตัง้แต่เริม่รบัราชการครทูีโ่รงเรยีนสตรลีวะศร	ีจังหวัด

ลพบุรี	นางประเยาว์ตั้งใจท�าการสอน	เข้มงวดเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน

ประกอบกับความรัก	 ความเมตตาต่อเด็ก	 จึงท�าให้เด็กมีผลการเรียนดี	 มีกิริยา	

มารยาทดี	 เป็นที่พอใจแก่ผู้ปกครองเป็นอันมาก	 เป็นที่เล่าลือกันไปถึงกรม	

กระทรวงฯ	ฯลฯ	จนรองอธิบดีกรมวิสามัญศึกษา			เมื่อมาตรวจราชการที่จังหวัด

ลพบุรีต้องเรียกเข้าไปพบเพื่อท�าความรู้จัก	 ต่อมาได้มีการส่งนักศึกษาฝกหัดครู

จากแผนกฝกหัดครูมัธยม	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 มาฝกสอนที่โรงเรียนน้ี				

และให้นางประเยาว์เป็นครูพี่เลี้ยงดูแลรับผิดชอบด้วย

  ทำงดำนกำรบรหิำร	เนือ่งจากนางประเยาว์เป็นผูเ้คร่งครดัในระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ	 และปฏิบัติตามนโยบายของกรมและกระทรวงอย่าง

เคร่งครัดครบถ้วน	 	 มีความอดทน	 เมตตา	 และนุ่มนวลในการปฏิบัติและการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 จึงท�าให้สามารถบริหารงานของสถานศึกษาให้ส�าเร็จได้

ด้วยดีทุกเรื่อง	 ทั้งในด้านวิชาการ	 ธุรการ	 การปกครอง	 และความสัมพันธ์กับ

ชุมชน	 เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา	ที่ส�าคัญได้แก่	การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

และระบบการเรียน

	 	 การที่กระทรวงฯตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นก็เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ

การเรียนการสอนมาเป็นระบบใหม่	เป็นระบบหน่วยกิต	การเรียนรายวิชาจบลง

แต่ละภาคเรยีน	ต้องใช้ผูบ้รหิารรุน่ใหม่เข้าด�าเนนิการ	นางประเยาว์ผูไ้ด้รบัทนุไป

ศกึษาดงูานการฝกหดัครทูีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิามาแล้ว	จงึต้องเป็นหวัหอกทีจ่ะ

ต้องท�าการเปลี่ยนแปลงให้เป็นตัวอย่าง	 เริ่มที่จังหวัดพิษณุโลก	รับนักเรียนชาย

เข้ามาเรยีนรวมกันเป็นสหศกึษา	เปดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา

(ป.กศ.)	แทนหลกัสตูรฝกหดัครปูระถม	(ป.ป.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘		และเม่ือกลบัจาก

ศึกษาต่อต่างประเทศ	 ก็เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	

(ป.กศ.ชั้นสูง)	 ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓	ท�าให้กรมมีความมั่นใจว่า	การจัดการฝกหัดครู

แบบสหศกึษาใช้ระบบหน่วยกิต/ภาคเรียน	ตามหลักสูตร	ป.กศ.	และ	ป.กศ.ช้ันสงู

ประสบความส�าเรจ็		เม่ือนางประเยาว์ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่วทิยาลยัครู

พระนคร	ทางกรมมีนโยบายทีจ่ะผลติครอูตุสาหกรรมศลิปเพือ่สนองความต้องการ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๔๕

ของโรงเรียนมัธยมแบบประสม	ก็เลือกเอาวิทยาลัยครูพระนครเป็นที่ด�าเนินการ

ซึ่งนางประเยาว์ก็ด�าเนินการดูแลรับผิดชอบ	 การก่อสร้างโรงฝกงาน	 ๓	 หลัง

แสวงหาอาจารย์ผู้ช�านาญการ	 มาสอนช่างยนต์	 ช่างโลหะ	 ช่างก่อสร้าง

ช่างปันดินเผา	 ช่างไฟฟาและวิทยุ	 จัดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

อุตสาหกรรมศิลป	 (ป.กศ.ช้ันสูง	 อุตสาหกรรมศิลป)	 ได้เป็นผลส�าเร็จ	

นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร	ขยายหลักสูตร

อุตสาหกรรมศิลปสูงขึ้นถึงปริญญาตรี	 อีกด้วย	 สุดท้ายเม่ือมาด�ารงต�าแหน่ง

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัครูสวนสนุนัทา	หลงัจากมพีระราชบญัญตัยิกฐานะวทิยาลยัครู

ให้สามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีได้	 นางประเยาว์สามารถ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีได้เป็นที่เรียบร้อย

	 	 งานวิชาการอีกด้านหนึ่ง	 ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับสูงจะต้องท�า

ไปพร้อมกับการพัฒนาระบบ	 คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 ซึ่ง

นางประเยาว์กไ็ด้รับการฝกอบรมมา	ขณะไปศกึษาต่อต่างประเทศ		นางประเยาว์

ได้ท�างานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนมาตลอด	เช่น	ทดลองท�าบทเรยีนตวัอย่าง

ส�าหรับสอนประชากรศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยม	 โครงการจัดท�าข้อสอบและ

ปรับปรุงวิธีการให้คะแนน	การวิจัยการสอนภาษาไทยระดับฝกหัดครูโดยวิธีของ	

Flanders	Interaction	Analysis	โครงการวเิคราะห์การเรยีนการสอนภาษาไทย

ในระดับฝกหัดครูว่าสัมพันธ์กับหลักสูตรและการวัดผลหรือไม่	โครงการท�าแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี	โครงการประเมินผลการบริหารวิทยาลัย	ฯลฯ

  ในดำนกำรปกครอง		นางประเยาว์ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ

เหนือกว่า	 ผู้บริหารชายหลายๆคน	 เมื่อกรมการฝกหัดครูได้ย้ายให้มาด�ารง

ต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่หญิงคนแรกของวิทยาลัยครูพระนคร	 ซึ่งในขณะนั้น

นักเรียนมีปัญหามาก	 ต้องเปล่ียนอาจารย์ใหญ่ทุกปี	 ๓	 ปีติดๆกัน	 นักเรียน

มีปัญหาด้านจริยธรรม		มีการชุมนุมประท้วง		ไม่เอาใจใส่การเรียน		พกพาอาวุธ	

ไม่เคารพเชื่อฟังครู	อาจารย์	ฯลฯ

	 	 นางประเยาว์ได้ใช้หลักเมตตาธรรม	 มีความจริงใจต่อนักศึกษา	

มีความเอาจริงเอาจัง	 มุ่งมั่นเด็ดขาด	 ขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๔๖

กับวัยของนักศึกษา	 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา	 เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

เป็นกลุ่ม	ติดตามปัญหา	และช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล	ด้วยกิจกรรมต่างๆ

ท่ีนางประเยาว์ได้รเิริม่ขึน้	ท�าให้นกัศกึษามพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป	มคีวามรับผดิชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย	 นักเรียนมีความสุภาพ	 รู้จักการท�างานร่วมกัน	 ท�าให้

ลดความขัดแย้ง	 และเป็นผู้มีระเบียบวินัย	 รักใคร่ปรองดองกันมากขึ้น	 ครูและ

ศิษย์มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน	 บรรยากาศในโรงเรียนดีขึ้น	 จนสามารถจัด

การเรียนการสอนได้ตามปกติ	ครู	อาจารย์ที่เคยมีความหวาดระแวง	แคลงใจใน

เร่ืองความเป็นเจ้าระเบียบ	 เข้มงวดกวดขัน	 เอาจริงเอาจังไปเสียทุกเรื่อง	 ไม่ว่า

เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่	ใครท�าถูกก็ถูกไป	ใครท�าผิดก็ไม่ไว้หน้ากันนั้น	ก็ลดทิฏฐิ	

มีความเข้าใจในเจตนาดี	 และเห็นในความโปร่งใส	 ตรงไปตรงมา	 และมีเมตตา

ธรรมของนางประเยาว์	 หันมาร่วมมือให้ความเคารพนับถือ	 ท�าให้ปัญหาต่างๆ

ลุล่วง	เป็นที่พอใจของกรมการฝกหัดครูเป็นอย่างมาก

	 	 ถึงแม้จะมีงานประจ�าที่ต้องดูแลใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา	 นางประเยาว์

ต้องสละเวลาให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ	 เช่น	 ในระยะ

เวลา	พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๑๙	เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิควิธีสอนแก่นักศึกษา

ระดับปริญญาโท	 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และเป็นวิทยากรให้แก่

คณะกรรมการร่างหลักสูตร	 เรื่องพัฒนาอาจารย์	 เป็นอนุกรรมการหลักสูตร

ประถมศึกษาของคณะปฏิรูปการศึกษา	เป็นประธานกลุ่มวิทยาลัยครูภาคกลาง

ศกึษา	ส�ารวจและหาข้อมลูเก่ียวกับการขอเปดวิชาเอก-โท	เพิม่เตมิ	เป็นอปุนายก

สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖-๒๕๑๙	 ฯลฯ	 และแม้จะ

เกษยีณอายรุาชการไปแล้ว	กย็งัรบัเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒขิองสถาบนัราชภฏั

สวนสุนันทาและสถาบันราชภัฏพระนคร

	 	 การเป็นครูในลักษณะแม่แบบของนางประเยาว์	ได้ส่งผลที่มีคุณูปการ

ต่อวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง	 สามารถสร้างครูดีให้แก่วงวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะศิษย์ของนางประเยาว์จะมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง	 ดังที่

นำยอมร กำญจนะ	ศิษย์ฝกหัดครูอุตสาหกรรมศิลป	รุ่นแรก	กล่าวไว้ในหนังสือ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพฯ	ความตอนหนึ่ง	ว่า	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๔๗

  “...ที่เขียนถึงเรื่องนี้ก็เพราะความเปนเด็กบานนอก เวลาเขาแถว

ตอนเชาทีไรก็รูสึกแปลกๆ ที่วาแปลกก็ตรงที่นักเรียนเขาแถวบริเวณสนามหญา 

ครูอาจารยทุกคนจะเขาแถวบนระเบียง...โดยมีทานอาจารยประเยาว ศักดิ์ศรี 

ยืนอยูหนาไมโครโฟน ภาพนี้ฉายกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็เปนอยางนี้ แลวจะไมให

เดก็บานนอกอยางเราวามนัแปลกไดอยางไร เพราะไมเคยพบ  เคยเหน็ กจิกรรมซ้ําๆ

คือ เขาแถว สวดมนตอบรม...นักเรียนทุกคน ครูทุกคน ภารโรงทุกคนตองฟง...

ทานอาจารยประเยาวพูดไดทุกวัน...

  ถึงวันนี้ผมเปนครูอาชีพ ไดอบรมสั่งสอนลูกศิษยตอมามากมาย

หลายรุน ไดเหน็ความเปลีย่นแปลงของเดก็ ของสงัคม ทาํใหอดไมไดทีจ่ะนกึยอน

ไปในอดตีในตอนท่ีถูกส่ังให “เขาแถวเคารพธงชาต”ิ วา ถาไมไดอาจารยของผม

พูดกรอกหูอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เราคงไมยืนหยัดประกอบอาชีพครูจนทุกวันน้ี

ความเปนครู ความเคารพศรัทธาในอาชีพครูท่ีมีอยูเต็มเปยม มีพลังอยาง

สมบูรณ ก็เพราะเสียงสั่งสอนของอาจารย และไดเห็นแบบอยางที่ดี ติดตา

ตรึงใจจนทุกวันนี้”

  ผูช่วยศำสตรำจำรยฉตัรชยั ศกุระกำญจน 	ผู้เคยเป็นอธิการบดสีถาบนั				

ราชภัฏนครศรีธรรมราช	ผู้เป็นศิษย์	ป.กศ.ชั้นสูง	เอกอุตสาหกรรมศิลป	รุ่นที่	๑	

เช่นกัน	 ก็ได้กล่าวไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพฯ	 เล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “...เมื่อพวกเราออกไปทํางาน ซึ่งสวนใหญก็มักเปนครูชาง ไดพบพาน

ลูกศิษยหลายรอยคน บอยครั้งที่ระอากับการสอนพวกเขา เพราะพวกเขา

เหลานั้นไมสูจะตั้งอกตั้งใจเพื่อการเรียนอยางท่ีพวกเราหวังต้ังใจ แตเมื่อคิด

จะอําลาการสอนคราวใด ก็ตองเลิกลมความคิด เพราะนึกถึงความหวังดีที่

ผู อํานวยการประเยาวมีใหพวกเราตลอดมา ทําใหตองอดทนทําตอไป 

ดวยความหวังวาวันหนึ่งลูกศิษยคงจะเขาใจเรา

  แมวนัเวลาจะผานเลยตัง้แตวนันัน้คอืป ๒๕๐๙ มาจนถงึวนัน้ี วตัรปฏบิติั

ของทานผูอํานวยการประเยาว หรือที่พวกเราเรียกติดปากวา “ทานอาจารย

ประเยาว” ยงัเปน “ตนแบบ” แหงความเปนครขูองพวกเราเสมอมา และสาํหรบั
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ผมแลวทานอาจารยประเยาวเปนยิง่กวาตนแบบแหงความเปนคร ูเพราะทานคอื 

“อาจารยในดวงใจ” ตลอดมาและตลอดไป โดยไมมีวันคลาย”

  เกียรติคุณที่ไดรับยกย่อง	 ที่ส�าคัญได้แก่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ได้รับ

ประกาศนียบัตร	 และเข็มที่ระลึกผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ		

พ.ศ.	๒๕๔๒	 ได้รับรางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	 	พ.ศ.	๒๕๔๓	

ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขา

การบริหารการศึกษา	จากสถาบันราชภัฏพระนคร

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นางประเยาว์	สมรสกับ	ศาสตราจารย์	พันเอกสุธรรม	ศักดิ์ศรี	มีบุตร

บุญธรรมแฝดคือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล	 ศรีเหนี่ยง	 และรองศาสตราจารย์

กฤษณา	ศักดิ์ศรี

	 	 ชีวิตหลังเกษียณ	นางประเยาว์เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์	 แข็งแรง	 ไม่มี

ปัญหาใดๆ	ทั้งกายใจ	มีความสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม	ซึ่งตรงกับอุปนิสัยของ

ตนที่ชอบการควบคุมกายใจให้มีระเบียบ	 จึงเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	จัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร	รุ่นที่	๙	พ.ศ.	๒๕๒๙	

หลักสูตร	 ๕	 วัน	 เม่ือเสร็จการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้ว	 ก็สนใจเข้าร่วม

ฝกอบรมเป็นวิทยากรที่พุทธสมาคม	 จัดให้แก่สมาชิกในเครือทั่วประเทศ	

เป็นหลกัสตูรเข้ม	๑๐	วนัทีว่ดัอมัพวนั	จงัหวดัสงิห์บรุ	ีแล้วยังอบรมซ�า้ตดิต่อกนัมา

อีก	 ๓	 ปี	 เพื่อความแม่นย�าและยังฝกปฏิบัติเข้มเพิ่มเติมในส�านักต่างๆ	 อีกเช่น	

ที่วัดญาณสังวราราม	 จังหวัดชลบุรี	 	 วัดเขาสุกิม	 จังหวัดจันทบุรี	 	 วัดอนาลโย	

จังหวัดพะเยา	 ฯลฯ	 	 นอกจากนั้นยังได้ทดลองปฏิบัติหลักสูตร	 ๘	 วัน	 ๗	 คืน	

ท่ีช่ือว่าโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข	 เมื่อได้เห็นผลจากการที่

ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่	 เปลี่ยนพฤติกรรม	 เป็นผู้มีใจเย็น	 เมตตา	 กตัญู	 รู้บาปบุญ

คุณโทษ	ระวังในศีล	เลิกอบายมุข	และสิ่งเสพติดได้อย่างไม่น่าเชื่อ	จึงเกิดศรัทธา			

จิตวิญญาณของความเป็นครูได้ฉายแสงโชติช่วงชัชวาลขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงแม้ใน

วัยชรา	 จึงได้ทุ่มเทจัดท�าโครงการฝกปฏิบัติธรรมให้แก่สถาบันราชภัฏ	 ซึ่งศิษย์
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ของตนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่	 จนได้รับการยอมรับจากสภาสถาบันราชภัฏ	

ให้จัดอบรมการปฏิบัติธรรมแก่ผู้บริหารของสถาบัน	 นอกจากนั้นยังได้รับเชิญ

ไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆมากมาย	 เช่น	 กรมคุมประพฤติ	 กระทรวง

ยุติธรรม	เนติบัณฑิตยสภา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครพนม		เป็นต้น

	 	 แม้จะมีอายุเกิน	๙๐	ปีมาแล้ว	นางประเยาว์ก็ไม่เจ็บปวยจนต้องรักษา

พยาบาล	 สามารถปฏิบัติธรรมได้สม�่าเสมอ	 จนกระทั่งต้นเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เร่ิมมีอาการจุกเสียดแน่นหน้าอก	 แพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจตรวจ

พบว่า	เส้นเลือดหัวใจตีบ	๓	เส้น	และมีหินปูนเกาะ	ซึ่งต้องท�าการผ่าตัดเท่านั้น	

แพทย์ท�าการผ่าตัดเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม	หลังผ่าตัดก็ฟนตัวโดยรวดเร็ว	ต่อมา

วันที่	 ๑	 มิถุนายน	 หัวใจเริ่มเต้นผิดปกติ	 เริ่มติดเชื้อในกระแสเลือด	 ความดัน

โลหติต�า่		เริม่ไตวาย		จนกระท่ังถงึแก่กรรมด้วยอาการสงบในบ่ายวนัที	่๓	มถินุายน	

พ.ศ.	๒๕๕๕		สิริอายุได้	๙๑	ปี	๖	เดือน	๙	วัน

       นายจรูญ  มิลินทร

           ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	อาจารย์ประเยาว์	 ศักดิ์ศรี	

ท.ช.	,	ท.ม.		ณ	ฌาปนสถานกองทพัอากาศ	วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร		แขวง

อนสุาวรย์ี	เขตบางเขน	กรงุเทพมหานคร		วนัอาทติย์ที	่๑๐	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๕

	 ๒.	 หนังสือเรื่องเล่าจากประเยาว์	ศักดิ์ศรี

	 ๓.	 หนังสือมุทิตานุสรณ์	“ดวงแกวพระนคร”

		 ๔.	 ประวัติส่วนตัว	 ประวัติการศึกษา	 ประวัติการท�างาน	 เป็นเอกสาร

พิมพ์	๔	หน้า		ส่งให้คุรุสภา	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ผู้เสนอประวัติ	





ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ลิ้นจี่  หะวานนท์ 

พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๕๑

ศาสตราจารย�กิตติคุณลิ้นจี่  หะวานนท�
พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๕๗

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่	 หะวานนท์	 (นามสกุลเดิม	 แสงศิลป)	

เกิดเมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๖๕		ที่ต�าบลบางพระ	อ�าเภอเมืองตราด	

จังหวัดตราด	เป็นบุตรคนที่	๖	ของนายเจี๊ยนเสง	กับนางสิน	แสงศิลป		มีพี่	๕	คน

คอื	นางสาวแส	นางสาวสมิ		นางสาวเจ้ย	นายคุม้	และนางสาวสภุาพ	มน้ีอง	๒	คน

คือ	พันเอก	(พิเศษ)	นายแพทย์ครอง	และนายเสรี	แสงศิลป	ทุกคนถึงแก่กรรม

ไปหมดแล้ว

	 	 การศึกษาขั้นต้น	พ.ศ.	๒๔๗๑	 เข้าเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	ที่โรงเรียน

ประจ�าจังหวัดตราด	“ตรำษตระกำรคุณ”	 จนจบชั้นประถมปีที่	 ๓	 ซึ่งเป็นชั้น

ประโยคประถมบริบูรณ์	 แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	 ๑	 ในโรงเรียนเดิมจนจบชั้น

มัธยมปีที่	๕	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๙	จึงย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	๖	ที่โรงเรียนประจ�า

จงัหวัดจนัทบุร	ี“ศรยีำนสุรณ”	(ปัจจบุนัคอืโรงเรยีนศรยีานุสรณ์	จงัหวดัจนัทบรุ)ี	

จนจบช้ันมัธยมปีท่ี	๖	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๐	ศาสตราจารย์กติตคิณุลิน้จีเ่รยีนหนงัสอืเก่ง

ทั้งตระกูล	สอบไล่ได้ที่	๑	ทุกชั้นทุกปี		พ.ศ.	๒๔๘๒	จึงได้รับทุนจังหวัดมาเรียนที่

โรงเรยีนฝกหดัครสูวนสนุนัทา	ส�าเรจ็ได้วฒุปิระโยคครูประถม	(ป.ป.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๔

และก็ได้รับทุนให้เรียนต่อที่โรงเรียนฝกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษมทันที	

ส�าเร็จได้รับวุฒิประโยคครูมัธยม	(ป.ม.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๖		ขณะรับราชการครูอยู่

ต่างจังหวัด	สมัครเรียนกฎหมายกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	

สอบไล่ได้ปรญิญาธรรมศาสตรบณัฑติ	(ธ.บ.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕		พ.ศ.	๒๕๐๕	ได้รบั

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอินดิอานา	 เมืองบลูมมิงตัน	 รัฐอินดิอานา	
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ประเทศสหรัฐอเมริกา	ส�าเร็จได้รับปริญญา	Master	of	Science	in	Education	

(M.S.in	Ed.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่	 เข้าเป็นครูคร้ังแรกต้ังแต่เรียนจบชั้น

มัธยมปีที่	๖	แล้วก็ได้รับทุนไปเรียนฝกหัดครู	เป็นเวลา	๕	ปี	เมื่อจบจากโรงเรียน

ฝกหัดครูมัธยม	 จึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการในต�าแหน่งครูตรีประจ�า

กรมสามัญศึกษา	ใน	พ.ศ.	๒๔๘๗		และถูกส่งไปสอนที่โรงเรียนสตรีวิทยา	ปีนั้น

เป็นช่วงปลายสงครามมหาเอเชยีบรูพา	กรงุเทพฯถกูทิง้ระเบดิ	จงึต้องอพยพออก

นอกกรุงเทพฯ	ศาสตราจารย์กิตตคิุณลิน้จี่ได้รบัอนเุคราะห์จากกรมสามญัศึกษา

ให้ย้ายกลับภูมิล�าเนาไปด�ารงต�าแหน่งครูตรีโรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดตราด									

“สตรปีระเสรฐิศลิป”		พ.ศ.	๒๔๙๐	ได้เลือ่นขึน้ด�ารงต�าแหน่งครใูหญ่ตร	ี	โรงเรยีน

สตรีประจ�าจังหวัดตราด	 	พ.ศ.	๒๔๙๕	ย้ายเข้ามาด�ารงต�าแหน่งครูโท	ประจ�า

กรมวิสามัญศึกษา

	 	 เมื่อมีการยกฐานะกองโรงเรียนฝกหัดครูในกรมวิสามัญศึกษา	ขึ้นเป็น				

กรมการฝกหัดครู	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 	 ก็ได้รับการโอนให้เป็นข้าราชการสังกัด

กรมการฝกหัดครู		พ.ศ.	๒๔๙๘	ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ประจ�ากรม	ปฏิบัติหน้าที่

ในส�านักงานเลขานุการ	 กรมการฝกหัดครู	 เมื่อกลับจากศึกษาต่อต่างประเทศ

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖	ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์เอกโรงเรยีนเพชรบรุวีทิยาลงกรณ์	

และในปีนั้นเองก็ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์เอก	 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา	

ท�าหน้าทีห่วัหน้าหมวดสงัคมศกึษา		พ.ศ.	๒๕๑๑	โอนไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์เอก

คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 รักษาราชการแทน

เลขานกุาร	คณะครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		พ.ศ.	๒๕๒๓	ด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		พ.ศ.	๒๕๒๖	ด�ารง

ต�าแหน่งศาสตราจารย์	คณะครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	จนเกษยีณอายุ

ราชการในปีเดียวกัน

	 	 ในสมัยที่การศึกษาทางวิชาครูยังไม่ถึงระดับปริญญา	 ครูส่วนใหญ่ที่

ประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนให้มีคุณวุฒิสูงถึงปริญญาตรี	 มักจะสมัครเรียนวิชา

กฎหมายทีม่หาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง	ซึง่เปดโอกาสให้ข้าราชการ
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สมคัรเรียนด้วยตนเองแล้วมาสอบ		จนได้วฒุธิรรมศาสตรบณัฑติ		แต่ทางราชการ

กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นไม่ส่งเสริม	อ้างว่าเป็นความรู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในการสอนระดับชั้นประถม-มัธยม	 จึงไม่ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิให้	 ท�าให้ครู

ท่ีเรียนส�าเร็จได้เป็นธรรมศาสตรบัณฑิตลาออกไปประกอบอาชีพอื่น	 ที่เห็นว่า

ก้าวหน้ากว่าอาชพีครเูป็นอนัมาก	แต่ศาสตราจารย์กติตคุิณลิน้จ่ีกลบัตรงกนัข้าม	

สามารถใช้ความรู้วิชากฎหมายปฏิบัติราชการในหน้าที่ครู	นักบริหาร	ตลอดจน

ช่วยเหลือสังคมได้อย่างดียิ่ง

  ดำนกำรปฏิบัติรำชกำรหลังจากศึกษาส�าเร็จได้รับวุฒิธรรมศาสตร

บัณฑิตแล้ว	 ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่ก็ได้ย้ายเข้ามาด�ารงต�าแหน่งครูประจ�า

กรมวิสามัญศึกษา	ได้รับมอบหน้าที่ให้ดูแล	จัดระบบงานด้านระเบียบ	กฎหมาย	

ธุรการ	บุคลากร	ฯลฯ	ของกรมจนมีความเชี่ยวชาญ		เมื่อกองโรงเรียนฝกหัดครู

แยกตวัออกจากกรมวสิามญัศกึษา	และได้รบัการยกฐานะขึน้เป็นกรมการฝกหดัครู

ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่ก็ได้รับการโอนไปท�าหน้าที่ช่วย

เลขานุการกรม	จัดวางระบบงานด้านธุรการ	ระเบียบ	กฎหมาย	บุคลากร	ฯลฯ		

ท�าให้กรมการฝกหัดครูพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว	 และเมื่อได้รับการโอนไปด�ารง

ต�าแหน่งอาจารย์ในคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก็ได้รับมอบหมาย

ให้ดูแลวางรากฐานระบบงานธุรการ	 สารบรรณ	 บุคลากร	 สารสนเทศ	 ฯลฯ		

ทัง้ยงัได้ท�าหน้าทีร่กัษาราชการแทนเลขานกุาร	คณะครศุาสตร์	อกีต�าแหน่งหนึง่ด้วย

  ดำนวชิำกำร	ศาสตราจารย์กติตคิณุลิน้จีไ่ด้ริเร่ิมเปดสอนวิชา	“กฎหมำย

กำรศึกษำ”	 ระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก	 ต่อมาได้เปดสอนถึงระดับ

ปริญญาโท		นอกจากนั้นยังได้เขียนต�ารา	“กฎหมำยกำรศึกษำ”	เพื่อประกอบ

การสอนขึน้เป็นเล่มแรก			แม้เกษยีณอายรุาชการไปแล้วกย็งัรบัเชญิให้สอนวชิานี้

อยู่จนถึง	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่	 เป็นครูที่เปียมด้วยเมตตาธรรม	 มีความ

ห่วงใยในอนาคตของศิษย์เป็นอย่างมาก	 เมื่อศิษย์จะส�าเร็จการศึกษาจะไป

สมคัรสอบแข่งขนัเข้าท�างาน	หรอืศกึษาต่อ	กจ็ะท�าการสอนทบทวนให้เป็นพเิศษ

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	จึงเป็นที่รักและชื่นชมของบรรดาศิษย์ทั้งหลาย
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  ดำนสังคม	ศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่ได้เข้าร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน	ใช้ความรูค้วามสามารถทางด้านกฎหมายของตน	พทิกัษ์สทิธิ	์ส่งเสรมิ	

และพัฒนาเด็ก	สตรี	และผู้บริโภค	มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์

	 	 หลังจากเกษียณอายุราชการมาแล้ว	 ๒	 ปี	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘		

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ก็มีมติแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ	

คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เกียรติคุณที่ไดรับกำรยกย่อง	 	 มีดังค�าประกาศเกียรติคุณของสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งแสดงถึงความเป็นแบบอย่างของครูผู้อุทิศตน

ให้แก่วิชาชีพของศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่	 ซึ่งเจ้าภาพได้น�ามาลงพิมพ์ไว้ใน

หนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพฯ	ความตอนหนึ่ง	ว่า		

  “...ศาสตราจารยลิ้นจี่ หะวานนท  เปนศาสตราจารยผูทรงคุณวุฒิ

และมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับนับถือในวงการศึกษาทั่วไป ในฐานะเปนผูมี

ความรูความสามารถในสาขาการศึกษา โดยเฉพาะวิชากฎหมายการศึกษา 

สมควรไดรับยกยองในวงวิชาการเพื่อเปนเกียรติและแบบอยางอันดีงาม...

   ...ในระหวางรับราชการ ไดปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่โอนมารบัราชการ ณ ครศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

ไดเปนผูรเิริม่ใหมกีารสอนวชิากฎหมายการศกึษาขึน้  และไดเริม่การสอนทบทวน

ภายหลังการสอบไลภาคปลายแกนิสิตปสุดทาย ในวิชาตามหลักสูตรการสอบ

แขงขันเขารับราชการในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเพื่อสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาตอในระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป จนเปนท่ีประจักษวา ผลการสอน

ทบทวนนี้ใหคุณประโยชน และนําความสําเร็จมาสูนิสิตคณะครุศาสตร ตามที่

คาดหมายไว  ศาสตราจารยลิน้จ่ี หะวานนท ไดปฏบิตัภิารกจินีต้ดิตอและตอเนือ่ง

มานานเปนเวลา ๑๕ ปเต็ม  โดยมิไดคิดคาตอบแทน แตไดกระทําไปดวยความ

สาํนกึในคณุธรรมทีค่รมูตีอศษิย และดวยความรบัผดิชอบตอความเจรญิกาวหนา

ของศิษย ปจจุบันศาสตราจารยลิ้นจี่ หะวานนท ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 

ยังคงทําการสอนทบทวนใหนิสิตเหมือนเดิมทุกประการ
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  ดวยคณุธรรมประกอบดวยความรูความสามารถของศาสตราจารยลิน้จี่    

หะวานนท  มหาวิทยาลัยตางๆ ไดเชิญใหเขารวมเขียนตํารา และเปนกรรมการ

พจิารณาผลงานวิชาการ เพือ่เลือ่นตาํแหนงของอาจารยในสงักดัของมหาวทิยาลยั

นั้นอีกดวย

  ...ศาสตราจารยลิน้จี ่หะวานนท ไดรบัแตงตัง้จากประธานกรรมการพัฒนา

สตรีแหงชาติ ใหดํารงตําแหนงรองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมาย

และระเบยีบขอบงัคับเกีย่วกบัสตร ี และเปนกรรมการในคณะอนกุรรมการแกไข

ปญหาการใชแรงงานสตรี

  ในดานการสังคมสงเคราะห ศาสตราจารยลิ้นจี่ หะวานนท ไดอุทิศ

กําลังกาย กําลังใจ เวลา และปจจัย ชวยเหลือผูอื่นและปฏิบัติงานดานนี้มา

ดวยความเขมแข็งเปนเวลานับสิบป  ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอํานวยการ

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  เปนที่ปรึกษา

กฎหมายสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เปนเลขาธิการมูลนิธิชวยคนปญญาออน 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  เปนกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิต

สตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ จนเปนที่รูจักกัน

ทัว่ไป ไดเปนตวัแทนเขารวมประชมุสมัมนาดานกฎหมายและสงัคมศาสตรทัง้ใน

และตางประเทศ  ไดทําการวิจัย   เขียนตํารา และสารคดีไวหลายเลม  ไดรวมกับ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําการเผยแพรความรูสูประชาชน 

ขาราชการ แมบาน นักเรียน และนิสิตนักศึกษา

  โดยเหตุที่ ศาสตราจารยลิ้นจี่ หะวานนท  เปนผูทรงคุณวุฒิ ถึงพรอม

ดวยคุณธรรมและจริยธรรม ไดทําคุณประโยชนแกคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และประเทศไทย สมควรไดรับการยกยองใหไดรับแตงตั้งเปน

ศาสตราจารยกิตติคุณของคณะครุศาสตร เพื่อเปนเกียรติสืบไป”

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาวชิรมงกฎุ			

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๕๖

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณล้ินจี่	 สมรสกับ	 ศาสตราจารย์ขจร	 หะวานนท์		

มีบุตร	๒	คน	คือ	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดอกเตอร์จิรนิติ		และรองศาสตราจารย์	

นายแพทย์จิตตินัดด์	หะวานนท์

	 	 ชวีติหลงัเกษยีณอายรุาชการของศาสตราจารย์กติตคิณุลิน้จี	่กลบัมงีาน

มากมายยิ่งกว่าขณะอยู่ในราชการ		เพราะนอกจากจะยังเป็นอาจารย์พิเศษสอน

วิชากฎหมายการศึกษา	และทบทวนวิชาให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยแล้ว	 ยังไปถวายความรู้แด่พระนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท	

ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 วัดมหาธาตุ	 อีกเป็นเวลาหลายปี		

ยิง่กว่านัน้ยงัได้รบัคดัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบรุี	

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว	ถึง	๓	สมัย

	 	 เฉพาะงานที่ท�ากิจกรรมให้แก่สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย	 และ

สภาสตรีแห่งชาติ	 เกือบจะเรียกได้ว่า	 เป็นนักเคลื่อนไหว	 ต่อสู้เพื่อสิทธิและ

ความเสมอภาคของสตรีเลยทีเดียว

	 	 ในวัยชรา	 พออายุ	 ๘๐	 ปีก็เริ่มเพลางานลง	 ใช้ชีวิตเขียนหนังสือ

อยู่กับบ้านกับสามี		อายุ	๘๗	ปี	เริ่มมีอาการหลงลืม		พ.ศ.	๒๕๕๕	เริ่มเจ็บปวย

จนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล	 อาการปวยและโรคก็มีมากขึ้น	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

เริ่มมีอาการไตวาย	 อวัยวะบางส่วนไม่ท�างาน	 จนถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ

ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดโลหิต	เมื่อวันที่	๒๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๙๑	ปี	

๔	เดือน	๑๕	วัน

 

       นายจรูญ  มิลินทร

            ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๕๗

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนงัสอืทีร่ะลกึในการพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์ขจร	หะวานนท์

และศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่	 หะวานนท์	 ณ	 เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม	

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	วันจันทร์ที่	๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๒.	 หนังสือประวัติครู	๑๖	มกราคม	๒๕๓๘

	 ๓.	 หนังสือประวัติครู	๑๖	มกราคม	๒๕๕๓





นางสาวบุญเรียม  ดวงพิกุล 
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๕๙

นางสาวบุญเรียม  ดวงพิกุล
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๕๕๖

	 	 นางสาวบุญเรียม	 	 ดวงพิกุล	 	 เกิดเม่ือวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	๒๔๖๘			ทีบ้่านดอน	ต�าบลหวัเวยีง	อ�าเภอเมอืงน่าน	จงัหวดัน่าน	มณฑลพายพั		

เป็นบุตรคนที่	๔		ในบรรดาบุตร	๑๐	คนของนายกลิ่น	และนางกาบตุ้ม		ดวงพิกุล		

มีพี่	๓	คนคือ	นางสาวปานหยิ่น	(ถึงแก่กรรม)		นางสลวย	วัฒนพฤกษ์		นายเกตุ๑

(ถึงแก่กรรม)	 	 มีน้อง	 ๖	 คนคือ	 นายประกาญจน์	 (ถึงแก่กรรม)	 นายประกิจ		

นายประกาศ	(ถงึแก่กรรม)		นายนกิร	(ถงึแก่กรรม)		นายประกาย		และนางวิจติรา

คล้ายมณี

	 	 พ.ศ.	๒๔๗๔		เข้าเรียนชั้นประถมปีที่	๑	ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน	ซึ่งเป็น

โรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัดน่าน	จบชั้นมัธยมปีที่	๖	ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน	

ใน		พ.ศ.	๒๔๘๓		แล้วไปเรียนต่อที่แผนกฝกหัดครู๒	ซึ่งเปดสอนอยู่ในโรงเรียน

เฉลมิขวญัสตร	ีอันเป็นโรงเรยีนสตรปีระจ�าจังหวดัพษิณโุลก		สอบไล่ได้ประกาศนยีบตัร

ประโยคครูมูล	 (ป.)	 ใน	พ.ศ.	๒๔๘๕	 	 เมื่อรับราชการครูแล้วได้สมัครสอบวิชา

ชุดครู	สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม	(พ.ป.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๔		

และสอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	 (พ.ม.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓		

----------------------------------
  ๑	ประวัตินายเกตุ	ดวงพิกุล	เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติครู	๑๖	มกราคม	๒๕๔๑
  ๒	ต่อมาเป็นโรงเรียนสตรีฝกหดัครูพษิณโุลก	โรงเรียนฝกหดัครพูบิลูสงคราม	วทิยาลยัครู
พิบูลสงคราม	 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
ตามล�าดับ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๖๐

ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ส�าเร็จการศึกษา

ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๔		

นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาและดูงานการศึกษา	ณ	ประเทศเกาหลีใต้และประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	(ไต้หวัน)	ตามโครงการพัฒนาการศึกษา

ชนบท	(A.I.D.)	ของกระทรวงศึกษาธิการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑	เป็นเวลา	๖	สัปดาห์

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 เข้ารับราชการต�าแหน่งครูน้อย	 ช้ันจัตวา	 โรงเรียน

บ้านภมูนิทร์	(จมุปีวนดิาภรณ์)		พ.ศ.	๒๔๙๔	เลือ่นเป็นครตูร	ีและในปีนัน้โรงเรยีน

สตรศีรน่ีานมคีรไูม่เพียงพอ	ทางการจงึให้นางสาวบญุเรยีมไปช่วยปฏบิตักิารสอน

ท่ีโรงเรยีนสตรศีรน่ีาน	พ.ศ.	๒๕๐๑	ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นครทู�าหน้าทีศ่กึษานเิทศก์	

ต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ตรี	 ฝายสามัญศึกษา	ประจ�าจังหวัดน่าน	ท�าหน้าที่นิเทศ

การศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 นับเป็นศึกษานิเทศก์จังหวัดรุ่นแรก	

พ.ศ.	๒๕๐๗	เลือ่นเป็นศกึษานเิทศก์โท	และรกัษาการหวัหน้าหน่วยศึกษานเิทศก์		

พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 เลื่อนเป็นศึกษานิเทศก์เอก	 และเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์		

พ.ศ.	๒๕๑๙	ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนสตรศีรน่ีาน	พ.ศ.	๒๕๒๒	

เลื่อนเป็นผู้อ�านวยการระดับ	 ๗	พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 เล่ือนเป็นผู้อ�านวยการระดับ	 ๘	

จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๙

	 	 นางสาวบญุเรยีมเริม่ต้นการเป็นครดู้วยการเข้ารบัราชการครใูนโรงเรยีน

บ้านภมูนิทร์	(จมุปีวนดิาภรณ์)	ซึง่เป็นโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา	ได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นครปูระจ�าช้ัน	และสอนนกัเรยีนช้ันประถมปีที	่๑	ถงึประถมปีที	่๔	

เป็นเวลา	๘	ปี	จึงได้ไปช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน	ซึ่งเป็นโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา		ท�าหน้าที่เป็นครูประจ�าชั้นและสอนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่	๑	

ถึงมัธยมปีที่	 ๔	 	 ดังที่นำยอดิสัย วิเศษวัชร 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสตรีศรีน่านและเคยเป็นศิษย์ของนางสาวบุญเรียม	 ได้กล่าวถึงการสอน

ภาษาองักฤษของนางสาวบุญเรยีมไว้ในหนังสอือนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ

อาจารย์บุญเรียม	ดวงพิกุล	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “...ทานเปนครูที่เอาใจใสนักเรียน มีจิตเมตตา คอยจุดประกาย

ในการคิด การแขงขันในการเรียนเสมอ ในป พ.ศ. ๒๔๙๘ ขาพเจาเปนลูกศิษย



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๖๑

ช้ัน ม.๑ ที่โรงเรียนสตรีศรีนาน ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษทานมักจะเรียก

ขาพเจาใหออกไปเขยีนคาํศพัททีก่ระดานหนาหองเรยีน แขงขันกับเพ่ือนๆ เสมอๆ

จึงเปนแรงบังคับใหตั้งใจเรียนมากขึ้น...”

	 	 เมื่อนางสาวบุญเรียมเป็นครูที่โรงเรียนสตรีศรีน่านได้	 ๗	 ปี	 ก็ได้รับ

แต่งตัง้ให้เป็นศกึษานเิทศก์	ท�าหน้าทีฝ่ายวชิาการของจงัหวดัและนเิทศการศกึษา	

แนะน�า	แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนร่วมกับครูโรงเรียนประถมศึกษา	ในระยะ

แรกงานนิเทศการศึกษายังเป็นงานใหม่มีบทบาทน้อย	 โรงเรียนจึงมักจะไม่ค่อย

เหน็ความส�าคัญมากนกั		ส่วนใหญ่จะคดิกนัว่างานนเิทศการศกึษาเป็นการเพิม่งาน

ให้แก่คร	ูนางสาวบญุเรยีมจงึต้องใช้ความพยายาม	มานะ	อดทน	มีมนษุยสมัพันธ์

กับผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจ

ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานนิเทศการศึกษาเพิ่มมากข้ึน	 นางสาวบุญเรียมได้

พยายามเข้าไปพบปะกับคณะครู	 เพื่อศึกษาสภาพของโรงเรียน	 และรวบรวม

ข้อมลูด้านต่างๆ	เพือ่สรปุเป็นข้อมลูของจงัหวดั	และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุครใูหญ่

โรงเรียนประถมศึกษา	 เพื่อวางโครงการด�าเนินงานปรับปรุงการเรียนการสอน

ในโรงเรียน	 	 ซึ่งตลอดเวลาของการเป็นศึกษานิเทศก์	 	 นางสาวบุญเรียมได้รับ

ความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารระดับอ�าเภอและโรงเรียนตลอดทั้งคณะครู	

ร่วมกันพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน่านให้ก้าวหน้าขึ้นโดยล�าดับ	 ดังที่นำงสำว

สมจิตร วรรณวิไลย		ผู้เคยเป็นนักเรียนและครูโรงเรียนสตรีศรีน่านและเคยเป็น

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	 กรมสามัญศึกษา	 จังหวัดน่าน	 ได้กล่าวยกย่อง

การท�างานของนางสาวบุญเรียมไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง	ว่า	

  “อาจารยบุญเรียม ดวงพิกุล เปนคุณครูที่ “สอนใหรู  ทําใหดู 

อยู ใหเห็น และใชใหเปน” ท้ังชีวิตการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว 

ทานจะสอนขาพเจาเสมอวา “เรยีนอะไรใหเรยีนรูเปนครเูขา  เพราะทานเปนครู

ของครู” ก็คือศึกษานิเทศก ทานเปนผูบริหารที่ทํางานเปนระบบ โดยใช

กระบวนการมีสวนรวม มีการประชุมวางแผน ทําตามแผน ประเมินผล

ระหวางปฏบิตักิาร สรปุผลการประเมนิในข้ันสุดทาย และนาํเสนอผลงาน แลวจงึ

นําไปใชในการแกปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพัฒนาการศึกษาของเด็ก
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ในจังหวัดนาน จบการทํางานแตละเรื่องทานก็จะทําใหทุกคนมีความภาคภูมิใจ

รวมกัน”

	 	 เมื่อย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีศรีน่าน	 อันเป็น

โรงเรียนเดิมที่นางสาวบุญเรียมเคยเปน็นกัเรียนและครูมาก่อน	นางสาวบญุเรียม

ก็ได้พัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ	 ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ

ด้านกิจกรรม	 ด้านบุคลากร	 ด้านระเบียบวินัย	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	

ซึง่นางสาวบญุเรยีมได้รับความร่วมมอืร่วมใจเป็นอย่างดจีากครอูาจารย์ในโรงเรยีน	

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชา	 ตลอดจนหัวหน้า

หน่วยราชการทั้งพลเรือน	 ต�ารวจ	 ทหาร	 ท�าให้งานบริหารโรงเรียนเป็นไปตาม

เปาหมายและสนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของจังหวัด

	 	 ในการบรหิารงานนางสาวบญุเรยีมถอืหลกัว่า	“งำนเปนเครือ่งทำทำย

ควำมสำมำรถ”	และ	“ควำมส�ำเร็จจะเกดิขึน้โดยคนเดยีวไม่ได เพือ่นร่วมงำน

ทุกคนมีควำมส�ำคัญต่องำน”	 ดังนั้น	 นางสาวบุญเรียมจึงได้สร้างความสามัคคี

ในการท�างานร่วมกนั	ความเอ้ือเฟอเผือ่แผ่ต่อกนัทัง้ในหน้าทีก่ารงานและส่วนตวั	

สร้างความเข้าใจให้เพือ่นร่วมงานยดึเปาหมายคอื	“งำน”	เป็นส�าคญั	และร่วมกนั

แก้ปัญหาเพือ่ให้งานด�าเนนิไปสูค่วามส�าเรจ็		ดงัที่นำยอดสิยั  วเิศษวชัร 	ได้กล่าว

ยกย่องนางสาวบุญเรียมไว้ในหนังสือ	เล่มเดิม	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “เฉิดโฉมไฉไลกวาใครในปฐพี นามนี้คือ สตรีศรีนาน ๑ คําขวัญ

เปนที่ยอมรับติดปาก ตราตรึงใจเปนที่ประจักษแกชาวจังหวัดนานและผูพบอยู

จนปจจุบัน  ไดเกิดขึ้นในสมัยทานผูอํานวยการบุญเรียม ดวงพิกุล จึงบงบอกได

ถึงความรูความสามารถ ภาวะผูนําในการบริหารของทานผูอํานวยการบุญเรียม 

ดวงพิกุล ทําใหโรงเรียนสตรีศรีนาน เจริญกาวหนาอยางงดงาม แข็งแกรงในทุกๆ

ดานทั้งจริยธรรม วิชาการ กิจกรรม

----------------------------------
 ๑	อ.ประภาพันธ์	บ�ารุงพฤกษ์	และคณะ
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  ...ทานเปนผูบริหารที่มีจริยาวัตรมั่นคงดวยพรหมวิหาร ๔ เมตตา 

กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ใหโอกาสแกบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมใหไดรับ

การอบรม ศึกษาตอ พัฒนาใหเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียน...”

	 	 นอกจากงานบริหารโรงเรียนแล้ว	 นางสาวบุญเรียมยังมีงานอ่ืนที่

สร้างไว้ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน	 เช่น	 การจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรยีนสตรศีรน่ีาน	เพ่ือท่ีจะให้ผูป้กครองช่วยดแูลบุตรหลานให้เป็นคนดคีนเก่ง	

และช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสเรียนต่อ	 ซ่ึงสามารถ

จัดตั้งเป็นสมาคมได้ส�าเร็จใน	พ.ศ.	๒๕๒๕	จากเดิมที่เป็นเพียงชมรมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน	 อีกงานหนึ่งคือการจัดต้ังมูลนิธิสตรีศรีน่าน	 ซึ่ง

นำยอดิสัย วิเศษวัชร	ได้เล่าไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันว่า	

  “...อีกองคกรหน่ึงซึ่งทานผูอํานวยการบุญเรียมกําชับขอใหไดจัดตั้ง

กอนทีท่านจะเกษยีณคอื มลูนธิสิตรศีรนีาน ซึง่จะตองมทีนุระดมทรพัยสมทบกบั

ทุนที่มีอยูแลว ใหถึงตามกําหนด ทางโรงเรียนก็ไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ผูมีจิตเมตตาหลายทาน... ตลอดถึงผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา คณะครูอาจารย

โรงเรียนสตรีศรีนาน จนไดรับอนุญาตกอตั้งมูลนิธิสตรีศรีนานในป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

แลวทานผูอาํนวยการบญุเรยีมกไ็ดรบัการเสนอใหเปนประธานมลูนธิติัง้แตบดันัน้

จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒”

	 	 นอกจากน้ีนางสาวบุญเรียมยังมีงานที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆอีก	

เช่น	 ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 ในการด�าเนินงาน

อนุรักษ์	 เผยแพร่	 ส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณท้ีองถิน่	โดยท�าหน้าทีเ่ป็นประธานศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัน่าน	ร่วมมอืกบั

กรมการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ	 และการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก	 โดยท�าหน้าที่เป็นหน่วยจัด

การศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอกของจังหวัดน่าน	 ร่วมมือกับ

จังหวัดน่านและกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการอาสาพัฒนาปองกันตนเอง	

(อพป.ศธ.)	 ในด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในหมู่บ้าน

อาสาพัฒนาปองกันตนเองจังหวัดน่าน	ร่วมมือกับจังหวัดน่านในการด�าเนินงาน
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โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนและโครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียน

และครู	 	 โดยท�าหน้าท่ีเป็นประธานชมรมส่งเสริมจริยศึกษา	 	 ร่วมมือกับเหล่า

กาชาดจังหวัดน่านในด้านบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อน

และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	 โดยท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๙

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 และเหรียญกาชาด

สมนาคุณ		ชั้นที่	๑

	 	 นางสาวบุญเรียมครองความเป็นโสดมาโดยตลอด	 หลังเกษียณอายุ

ราชการ	 ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขอยู่กับมารดา	 จนมารดา

ถงึแก่กรรม	นายประกายผูเ้ป็นน้องจงึได้ชวนให้มาอยูด้่วย	นายประกายได้เล่าถงึ

การด�ารงชีวิตของนางสาวบุญเรียมไว้ในหนังสือเล่มเดิม	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “พี่เรียมเมื่อมาอยูดวยกัน ทานก็มีอัธยาศัยไมตรีจิตกับพี่นองชาวบาน

ในหมูบานตําบลฝายแกว มีจิตใจดีงาม สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีพุทธศาสนา

ดวยการเปนเจาภาพทําบุญกฐิน ผาปา สมทบทุนบูรณะศาสนสถานตางๆ 

มาโดยตลอด ทําใหเปนที่รูจักรักใครเคารพนับถือจากพี่นองชาวบานทุกคน”

	 	 ก่อนถึงแก่กรรมประมาณ	๕	 ปี	 นางสาวบุญเรียมหกล้มต้องผ่าตัด

เปลี่ยนข้อสะโพกท�าให้เดินล�าบาก	 นางสาวบุญเรียมจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่

ในบ้าน	 ได้รับการดูแลอย่างดีจากน้องและหลาน	 ต่อมารับประทานอาหารได้

น้อยลง	ท�าให้ซูบผอมและไม่ค่อยมีแรง	ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด

เชียงใหม่และโรงพยาบาลจังหวัดน่าน	 จนกระทั่งถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลน่าน

ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต	 ในวันที่	 ๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	สิริอายุได้	

๘๗	ปี	๔	เดือน	๑๘	วัน

       นายสดุภณ จังกาจิตต

           ผูเรียบเรียง
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ขอมูลอำงอิง

	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 อาจารย์บุญเรียม	 ดวงพิกุล	

ณ	เมรวุดัท่าล้อ	อ�าเภอภเูพยีง	จงัหวดัน่าน	วนัอาทติย์ที	่๓๐	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๕๖





ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
คุณดวงเดือน พิศาลบุตร 

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๕๗
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ศาสตราจารย�กิตติคุณ  คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๕๗ 

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 คุณดวงเดือน	 พิศาลบุตร	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒๓		

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐		ที่บ้านถนนนเรศ	จังหวัดพระนคร	 เป็นบุตรคนเดียว

ของนายถนั่น	กับนางลมุน		พิศาลบุตร			

	 	 เมื่อเยาว์วัย	 เข้าเรียนระดับประถมและมัธยมที่โรงเรียนราชินี	

พ.ศ.	๒๔๘๕		เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และได้เลอืกเข้าศกึษาทีค่ณะอกัษรศาสตร์	จนได้รบัปรญิญาอกัษรศาสตรบณัฑติ	

(อ.บ.เกียรตินิยม)	พร้อมรางวัลคะแนนเยี่ยมภาษาไทย	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๒	 	และ

ได้รับอนุปริญญาครูมัธยม	 (ป.ม.จุฬา)	 ของคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญเงิน		ใน	พ.ศ.๒๔๙๓		อีก	๒	ปี

ต่อมา	 ได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 (อ.ม.)	 จากคณะอักษรศาสตร์

และครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๕

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๖		ได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัทนุสมาคมสตรอีดุมศกึษาอเมรกินั		

และได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบรท์	 ไปศึกษาต่อปริญญาโท	ณ	 มหาวิทยาลัย

อินลินอยส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา		จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา	

(MS.	 in	 Ed.)	 ได้ศึกษาและดูงาน	 ต่ออีก	 ๑	 ปี	 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ

อังกฤษ	 	 และใน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๗		 เข้ารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์	คณะอักษรศาสตร์

และครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		ได้รบัมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๖๘

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 	 เมื่อแผนกครุศาสตร์ย้ายมาตั้งเป็นคณะครุศาสตร์		

คุณดวงเดือนจึงขอย้ายมาอยู่คณะครุศาสตร์	 	 ได้รับมอบหมายให้สอนนิสิต

ปริญญาตรี	 และปริญญาโทของคณะครุศาสตร์	 ท�าหน้าที่นิเทศการฝกสอน		

เป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์	 และสอนวิชาทางด้านการศึกษา	 ปฐมนิเทศ

การศกึษา	การแนะแนวสขุภาพจติ	พัฒนาความเป็นอยูใ่นครอบครวัวฒันธรรมไทย

ประวัติการศึกษาไทย	ความรู้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์	ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้

อยู่ถึง	๓๐	ปี	จนถึง	พ.ศ.	๒๕๓๐

	 	 คณุดวงเดอืนได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นผูช่้วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์		

และศาสตราจารย์		ตามล�าดับ		และหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว	ได้รับเชิญ

เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพื้นฐานการศึกษาและประวัติการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทภาควิชาสารัตถศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

อยู่อีก	๑๐	ปี		และใน	พ.ศ.	๒๕๓๑	ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

	 	 ทางภารกิจด้านบริหาร	 คุณดวงเดือนเคยรับต�าแหน่งเลขานุการ

กรรมการ	 คณะครุศาสตร์เม่ือเริ่มก่อตั้งคณะครุศาสตร์	 และโรงเรียนสาธิต	

เป็นกรรมการประจ�าคณะครศุาสตร์	เป็นหวัหน้าภาควชิาสารตัถศกึษา		เป็นเวลา

ถึง	 ๑๔	 ปี	 (จาก	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 –	 ๒๕๑๔)	 ในช่วงที่รับราชการได้รับคัดเลือก

ให้เข้ารับการอบรมเป็นนักบริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)			

	 	 ส�าหรับประสบการณ์ด้านดูงานการศึกษาต่างประเทศ	 เคยไปศึกษา

ดูงานทั้งในสหรัฐอเมริกา	และอังกฤษ	และได้รับมอบหมายให้ไปนิเทศการสอน

ภาษาไทย	และวัฒนธรรมไทยแก่เด็กไทยในอเมริกาหลายครั้ง		ได้เป็นประธาน

มอบประกาศนียบัตร	 แก่นักเรียนไทย	 ที่วัดไทยในนิวยอร์ก	 วอชิงตัน	 ชิคาโก	

ฟลอริดา	

	 	 นอกจากนั้นในนามประธานโครงการการศึกษานอกโรงเรียน	

คุณดวงเดือนได้จัดโครงการคณะผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน	ณ	 ประเทศ

อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สวิตเซอร์แลนด์		โดยความช่วยเหลือของสมาคมสตรีอุดมศึกษา

ของประเทศนั้นๆ	 	 โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ	 สมาคมสตรีอุดมศึกษา

อังกฤษได้จัดให้พักที่บ้านของครอบครัวอังกฤษในเมืองต่างๆ	 	 เพื่อศึกษาวิถี



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๖๙

การด�าเนินชีวิตวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ		ซึ่งเป็นประโยชน์มาก	คุณดวงเดือน

ได้เข้าพบผู้บริหารในแต่ละสถานศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	 เช่น	

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด	 	 ซึ่งกรรมการและสมาชิกของสมาคมสตรีอุดมศึกษา

องักฤษท�างานอยู	่	และให้การต้อนรบั		แลกเปลีย่นความคดิเหน็อย่างด	ี	และเม่ือ

กลับมาถึงเมืองไทยก็ได้จัดให้ทุกคนเขียนรายงานการดูงาน	และจัดพิมพ์หนังสือ

เยือนยุโรปขึ้นเผยแพร่

	 	 ครั้งหนึ่งได้ไปดูงานในเกาหลีและญี่ปุนด้วยความร่วมมือจากสมาคม

สตรีอุดมศึกษาทั้งสองประเทศนั้น		ต่อมายังได้ไปดูงานในสหภาพโซเวียต		และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน		โดยการเชิญของสภาสตรีของรัสเซีย		และสภาสตรีจีน

	 	 อนึ่งในการเป็นผู้แทนสมาคมจีนอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและ

สภาสตรีแห่งชาติฯ	 ร่วมประชุมใหญ่สามปีต่อครั้ง	 ณ	 ประเทศต่างๆ	 ซึ่งผลัด

เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ	และประชุม	Council	ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุก	๒	ปี	

ก็ได้ใช้โอกาสหลังการประชุมดูงาน			๒	งานการศึกษา	ณ	ประเทศแถบนั้นๆ	ด้วย	

เช่น	สก็อตแลนด์	ฟนแลนด์	เดนมาร์ก	ออสเตรเลีย	เยอรมนี	แคนาดา	อินเดีย	

มาเลเซีย	เป็นต้น

  ท่ำนผูหญิง อิศรำ บูรณศิริ	 	 ได้พูดถึงความเรียบร้อย	 และความ

เป็นระเบียบวินัยของคุณดวงเดือน	 ไว้ในบันทึกของกลุ่ม	 “เพื่อนรักรำชินี”   

ความตอนหนึ่งว่า	

  “เทาที่จําความได รูจักกับเดือน ในชั้นประถม ๑ ของโรงเรียนราชินี 

โรงเรียนราชินี มี ๒ แหง เราสองคนเรียนอยูที่ถนนมหาราชเรียกวาราชินีลาง 

ปจจุบันเรียกโรงเรียนราชินี กับอีกโรงเรียนอยูถนนสามเสน เรียกวา ราชินีบน  ...

เราเรียนดวยกันจนถึงมัธยมปที่ ๖ พึ่งมาแยกกันที่จุฬาฯ  โดยเดือนเขาอักษรฯ 

ขาพเจาเขาบัญชี...

  ...แมเดือนจะดูออนแอนในวัยเด็ก แตเมื่อโตขึ้นกลับเปนอาจารย

ที่ทรงคุณวุฒิเปนอยางสูง  มีลูกศิษยลูกหาที่เคารพรักทั้งเมือง เปนที่ยกยอง

ของคนทั่วไป เปนคนที่มีประโยชนตอบานเมืองอยางดีเยี่ยม ทําอะไรหลายอยาง

โดยไมหวังผลตอบแทน และยงัตัง้มลูนธิไิวหลายแหงเพือ่ใหเปนประโยชนตอรุนหลงั”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๗๐

  ดอกเตอรวชิรญำ บัวศรี	 	 รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย	 ในนามคณะกรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	

(ส.ส.อ.ท.)	 ...	และศิษย์ของท่าน		เขียนถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณดวงเดือน	

พิศาลบุตร		ความตอนหนึ่งว่า

  “... ศาสตราจารย ดวงเดอืน เปนปรมาจารย ทีผ่ลงาน เทดิทนูในฐานะ 

บรมครแูละปชูนยีบคุคลของ ส.ส.อ.ท. มคีณุประโยชนใหญหลวง แก ส.ส.อ.ท. ...

ทานทํางานให    ส.ส.อ.ท.มาตลอด ทานขึ้นเปนนายกฯหลายสมัย เปนที่ปรึกษา

ของพวกเรามาตลอด ๕๐ ปเศษ ... เปนประธานโครงการศึกษานอกโรงเรียน

ที่เขมแข็งที่สุด คฤหาสนของทานเปนที่ประชุมเปนที่ทํากิจกรรมของ ส.ส.อ.ท.

  ... ท่ีทานใหความเมตตารวมทั้งอนุเคราะหบริจาคใหแกสมาคม

เปนการตอเนือ่ง ... ทุมเทใหกบัสมาคมจนเปนสมาคมทีม่ชีือ่เสยีงและดาํเนนิงาน

อนัเปนคณุประโยชนแกสงัคมมากมาย  ... ไดรบัเลอืกเปนนายกฯสมาคม ๖ สมยั

(พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๗) ...ทานดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสมาคมมาถึงปจจุบัน 

ผลงานของคุณดวงเดือน เนนหนักทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสตรี 

ดวยการสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ ริเริ่มกิจกรรมใหมๆ ที่สนองความ

ตองการของสังคม ... งานที่ทานเปนประธานโครงการดําเนินกิจกรรมอยาง

เขมแข็งมาโดยตลอด และประสบความสําเร็จอยางดี ... มีการจัดอบรมสัมมนา 

ใหกลุมครูและผูบริหารโรงเรียน กลุมผูนําชุมชน มากกวา ๖๐ คร้ัง จัดใหมี

การศึกษาดูงานโรงเรียนในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี และดงูานโรงเรยีนดเีดนประเภทตางๆ ทกุป ปละ ๖ ครัง้ ตลอดเวลา

๒๐ ปที่ผานมาเพื่อพัฒนาครู ... จํานวนมากกวา ๓,๐๐๐ คน

  ...ในสมัยที่ทานขึ้นเปนนายกสมาคม ป ๒๕๓๐ ทานเปนผูริเริ่มในการ

จัดตั้งสมาคมสตรีอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและไดรับเกียรติใหเปนประธาน

คนแรก ของกลุม U.W.A. ทํางานประสานกับสมาคมที่เปนสมาชิก IFUW 

ในภูมิภาคเอเชีย และผลัดกันเปนเจาภาพจัดประชุมทุกๆ ป

  ... ทานอาจารยเปนผูที่มีชีวิตงดงาม ... จริยวัตรแชมชอยสมกับ

เปนผูท่ีมาจากตะกูลที่ดีสูงสงตลอดชีวิตของทานมีแตทําประโยชนแกผูคนใน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๗๑

สังคมมากมาย ... ใหทุนทรัพย  อุทิศใหแกพุทธศาสนา เปนสิบๆลาน สรางวัด 

สรางศาลา บวชพระ... ใหทนุการศกึษามอบเงนิใหแกสถาบนัการศกึษาทีท่านรกั

คืออักษรศาสตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

  ผลงำนที่คุณดวงเดือนไดด�ำเนินกำรมำจนถึงปจจุบันนั้น มีดังนี้

  ๑. งำนดำนสังคม และงำนดำนกำรกุศลใหแก่องคกรเอกชนต่ำงๆ 

ส่วนใหญ่เป็นงานริเร่ิม	 ก่อต้ัง	 และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ	 กิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่สังคม	 ด้านการศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน	 การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน	 ครู	

เยาวชน	กลุ่มแม่บ้านผู้ด้อยโอกาส	พระภิกษุ	สามเณร	และแม่ชี		ในรูปแบบของ

การให้การศึกษานอกโรงเรียนตลอดระยะเวลา	 ๕๐	 ปีต่อเนื่อง	 คุณดวงเดือน

มีต�าแหน่งในหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๐	เป็นผู้รับใบอนุญาต	

และประธานคณะกรรมการโรงเรียนวิศาลวิทย์	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗-๒๕๐๙	 นายก

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	

เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์		พ.ศ.	๒๔๒๙	ประธาน

และผู้ริเริ่มก่อตั้งสหพันธ์สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย	(มีสมาชิก	๑๐	

ประเทศ)		เป็นต้น

  ๒. งำนดำนแต่งหนังสอืและจดัพมิพหนงัสอื		เป็นผูแ้ต่งและจดัพมิพ์

หนังสือต�าราวิชาการเพ่ือประกอบการสอนในคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	จ�านวน	๒	เล่ม	คอื	การแนะแนว	และประวตักิารศกึษาไทย		ประธาน

คณะอนุกรรมการจัดรวบรวมและเขียนบทความลงในหนังสือชุดเสริมความรู้

โครงการการศกึษานอกโรงเรยีน		กรรมการกจิการเยาวชนสทิธขิองบคุลากรแห่ง

ประเทศไทย	และ	Summary	report	–	The	First	UWA	Regional	Conference

“Women	 and	 Development	 :	 Literacy	 and	 Primary	 Health	 Care	

Promotion”	1987		เป็นต้น

  ๓. งำนดำนกำรเปนผูริเริ่มและก่อตั้งสมำคม มูลนิธิ และกิจกรรม

ใหม่ๆ ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 คุณดวงเดือนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมทั้งไทยและ

ต่างประเทศ	 มูลนิธิ	 ชมรม	 และโครงการ	 อาทิเช่น	 เป็นผู้ริเริ่มและประธาน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๗๒

กรรมการคนแรกของสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย	(มีสมาชิก	๘-๑๐	

ประเทศ)	ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรกในประเทศไทย		พ.ศ.	๒๕๒๒	เป็นผู้ริเริ่ม

ตั้งและเป็นประธานโครงการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาต่อเนื่องของ

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	 	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและ

เป็นประธานมลูนิธถินัน่-นพคณุ	พิศาลบตุร	อนสุรณ์		และ	พ.ศ.	๒๕๔๒	เป็นผูร้เิริม่

ตั้งและเป็นประธานคนแรกของชมรมพฤทธาจารย์คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เพื่อผู้เกษียณอายุราชการของคณะครุศาสตร์	 และเมื่อชมรม

ได้พัฒนามาเป็นสมาคม	 คุณดวงเดือนจึงเป็นนายกสมาคมฯคนแรก	 เมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๕๐		เป็นต้น

  ๔. กำรบริจำคเงินส่งเสริมพุทธศำสนำ วัฒนธรรมไทย กำรศึกษำ/

กำรแพทย อาทิเช่น	 สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม	 โดยการให้ทุนพระภิกษุ	

สามเณร	 ที่สอบนักธรรม	 เปรียญธรรม	 ท่ีวัดหนองเป็ด	 อ�าเภอตาลสุม	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 เป็นจ�านวนเงินหนึ่งล้านบาท	พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๗	 ด�าเนินการ

สร้าง	“วัดไทยพศิำลบตุร”	ทีเ่มอืงฟนกิช์	มลรฐัแอรโิซนา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

เป็นจ�านวนเงนิหนึง่ล้านห้าแสนบาท		สร้างอาคารห้องสมุด	“โรงเรยีนโปงน�ำ้รอน” 

อ�าเภอแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	 เป็นจ�านวนเงินหนึ่งล้านบาท	 และร่วมสร้าง	

“ศูนยกำรแพทยพัฒนำ”	 วัดเกตุมดีศรีวราราม	 (โรงพยาบาลสมุทรสาคร	 ๒)	

เป็นจ�านวนเงิน	หนึ่งล้านแปดแสนบาท		เป็นต้น

  เกียรติคุณที่ไดรับกำรยกย่อง 

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 โล่ที่ระลึกร่วมพิมพ์หนังสือบทเพลงและโน้ตเพลง

พระราชนิพนธ์จากมูลนิธิกตเวทิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 โล่ที่ระลึกทูลเกล้าถวายเงิน

เพื่อบูรณะโบราณสถานในพระราชวังสนามจันทร์	 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร		

พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ	และโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากมูลนิธิหม่อมงามจิตร	 บุรฉัตร	 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 	 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�า

คุณประโยชน์ต่อเยาวชนประจ�าปี	 จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและ

ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ		พ.ศ.	๒๕๓๘	ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่น

แห่งชาต	ิ	สาขาพฒันาสงัคม	การศกึษานอกโรงเรยีนประจ�าปี	จากคณะกรรมการ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๗๓

เอกลักษณ์ของชาติ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 รางวัลสตรีไทยดีเด่น

ประจ�าปี	ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	และ	โล่ประกาศเกียรติคุณ

สตรดีเีด่นแห่งชาต	ิจากสภาสตรแีห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๙	ได้รบัพระราชทานปรญิญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาปรมาภรณ์

ช้างเผือก		มหาวชิรมงกุฎ		ตติยจุลจอมเกล้า		และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 คุณดวงเดือน	ครองความเป็นโสดมาตลอดชีวิต

	 	 โดยปกติคุณดวงเดือนมีร่างกายแข็งแรง	 เร่ิมมีอาการปวยด้วยโรคไต	

เมื่ออายุ	๘๕	ปี	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	และจนถึง	พ.ศ.	๒๕๕๗	อาการปวยก�าเริบขึ้น	

จนทรุดหนักและถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน	ในวันที่	๔	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๘๗	ปี	๑	เดือน	๑๑	วัน

       นายจันทร  ชุมเมืองปก  

               ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	

คุณดวงเดือน	พิศาลบุตร		ณ	เมรุวัดธาตุทอง	พระอารามหลวง	กรุงเทพมหานคร	

วันอาทิตย์ที่	๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	





นายภู่ทอง  ทัศนกูลกิจ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๕๘





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๗๕

นายภู�ทอง  ทัศนกูลกิจ
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๕๕๘ 

	 	 นายภู่ทอง	 	ทัศนกูลกิจ	 	 เกิดเมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๗๐	

ที่บ้านนาขอม	 ต�าบลทุ่งปรัง	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 เป็นบุตร

คนที่	๓	ของนายอ�่า	และนางพรัด	ทัศนกูลกิจ		มีพี่	๒	คน	คือ	นางขอม	นาคพันธ์		

นางแขม	เกสรสิทธิ์			มีน้อง	๕	คน	คือ	นางเขิม		นายพันธุ์		นางศุกร์	เพชรเศษ

นางศรี	 	 สมบัติชัย	 และ	 นายทอง	 	 ทัศนกูลกิจ	 	 ปัจจุบันยังเหลือแต่	 นางศรี	

สมบัติชัย		นอกนั้นถึงแก่กรรมหมดแล้ว

	 	 การศึกษาขั้นต้นเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนวัดถ�้าเทียนถวาย	ต�าบล

ทุ่งปรัง	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 จบช้ันมัธยม

ท่ีโรงเรียนวัดท่าโพธิ์	 (ปัจจุบันคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ)	 อ�าเภอเมือง

นครศรีธรรมราช	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 และศึกษาต่อในระหว่างท�างาน	 สอบไล่ได้

ประกาศนียบัตรครูพิเศษมูล	(พ.)		ใน	พ.ศ.	๒๔๙๓

	 	 นายภู่ทองได้รับบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนวัดชลสังขรพิจิตร	 ที่ต�าบล

เปลี่ยน	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 การเดินทาง

ไปโรงเรียนล�าบากมาก	 จึงต้องพักอาศัยบ้านของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ใกล้

โรงเรียน	 ยามว่างก็ได้ช่วยท�านาและท�างานทุกอย่างในบ้าน	 เมื่อมีการจัดงาน

ประเพณีและงานต่างๆของชุมชน	 นายภู่ทองจะเป็นก�าลังส�าคัญช่วยงาน

ด้วยความขยันขันแข็ง	 ท�าให้งานส�าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ	 จึงเป็นที่รักใคร่	

เอ็นดูของชาวบ้าน		นายภู่ทองได้จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน	เรียนอย่าง

สนุกสนาน	ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เป็นที่พอใจของผู้ปกครอง	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๗๖

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๓	 	นายภู่ทองย้ายไปเป็นครูโรงเรียนวัดทัพขาม	 (ปัจจุบัน	

คือโรงเรียนวัดสุชน)	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลทุ่งไสย	 อ�าเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช		

โรงเรียนเป็นศาลาโล่งๆ	 มีต้นพิกุลขนาดใหญ่ก�าบังลม	 แสงแดดและให้ร่มเงา	

ชาวบ้านเรยีกว่า	“โรงธรรม”	โรงเรยีนนีก้นัดารมากกว่าโรงเรยีนเดมิ	การเดนิทาง

ต้องใช้เรือแจว	 เรือพาย	 เวลาฤดูฝน	 น�้าหลากไหลเชี่ยว	 ไม่สามารถไปสอน

นักเรียนได้	 	 นายภู่ทองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการท�างาน	

มีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน	 ชาวบ้านจึงให้พักอาศัยที่บ้านเพ่ือไม่ต้องกังวล

เรื่องการเดินทางท�าให้ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มก�าลังและความสามารถ	

จัดบรรยากาศโรงเรียนให้เหมาะสมน่าอยู่	 ร่มรื่น	 โดยประสานงาน	 ขอความ

ร่วมมือชาวบ้านให้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 	 นายภูท่องได้เลือ่นขึน้ด�ารงต�าแหน่งครใูหญ่	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๐	ได้บรหิาร

งานพัฒนาโรงเรียน	 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในด้านต่างๆ	

รวมทั้งประสานสัมพันธ์ชุมชนได้ดี	 	 นายภู่ทองเป็นคนชอบดนตรี	 เป็นผู้ที่รัก

การแสดงของท้องถิ่นเป็นชีวิตจิตใจ	 ได้ให้ครูและนักเรียนร่วมกับวัด	 จัดงาน	

“ชกัพระ”	หรือ	“ลำกพระ”	ซึง่เป็นประเพณสี�าคญัอย่างหนึง่		อกีทัง้น�าภมิูปัญญา

ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ครู	 นักเรียน	 	 โดยตั้งคณะหนังตะลุงครู	 ไปแสดงเช่ือม

ความสัมพันธ์กับครูในอ�าเภอใกล้เคียง	 ได้รับการยกย่องว่าเป็น	 “นำยหนัง” 

และได้รับรางวัล	“ขันน�้ำพำนรอง”	ในการแข่งขันหนังตะลุงครูผู้สืบทอดศิลปะ

การแสดงของท้องถิ่น	จากอ�าเภอสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔

	 	 การน�าความรู้ความสามารถด้านดนตรี	และการแสดงมาใช้ประโยชน์

ในการจัดการเรียนการสอน	ท�าให้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเข้าเรียนมากขึ้น		

หากนักเรียนคนใด	 ไม่มาเรียน	 	 นายภู่ทองก็จะติดตามสอบถามและร่วมแก้ไข

ปญัหาถงึบ้าน	ท�าให้ชุมชนเชือ่ถือ	สนทิสนม		อกีทั้งเป็นทีไ่ว้วางใจของผู้ใหญ่บา้น

และศึกษาธิการอ�าเภอสิชล	 เป็นอย่างยิ่ง	 	 ดังข้อความตอนหน่ึงในประวัติและ

ผลงานที่บุตรส่งมา	นำยระวิ ฉวีภักดิ์	 ผู้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน	 ต�าบลทุ่งไสย	

อ�าเภอสิชล	และท�าหน้าที่ประสานงานโรงเรียน	กล่าวไว้ว่า	“ ...ภู เปนคนขยัน 

คิดริเริ่มงาน ลงมือทํางานดวยตนเอง โดยรวมมือกับชาวบาน เปนคนที่เขากับ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๗๗

ชาวบานไดดี มีความจําเปนเลิศ...ชอบเลนดนตรี จัดคณะครูและชาวบาน

ไปแสดงหนังตะลุง แสดงดนตรีในงานบวช งานกุศล และงานประเพณีอยูเสมอ 

เปนการทําประโยชนตอสังคม ทําใหศิลปะการแสดงของทองถิ่นเปนที่รูจัก 

ไมสูญหาย ...”

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 	 นายภู่ทองย้ายไปด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

บ้านสุวรรณเขต	ซึ่งอยู่ที่บ้านบางปอ	โรงเรียนอยู่ห่างไกลออกไป	แต่อยู่ในต�าบล

เดียวกัน	 เป็นโรงเรียนเล็กๆ	 ตั้งอยู่เชิงเขาและใกล้ทะเล	 นายภู่ทองบริหาร

โรงเรียนโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เก่งทั้งด้านวิชาการและกล้าแสดงออก	 ผู้เรียน

จึงสามารถร่วมแสดงผลงานวิชาการของตน	 และแสดงศิลปะท้องถิ่น	 ในงาน

ของต�าบล	 และงานประเพณีต่างๆ	 เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน	 เมื่อนายภู่ทอง

ประสานงานหรือขอความร่วมมือชุมชนรอบๆบริเวณโรงเรียน	 	 ให้ร่วมงาน

หรอืร่วมกนับรจิาคทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน	จงึได้รบัความร่วมมอืทัง้แรงกาย

และก�าลังทรัพย์ด้วยความสามัคคีของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

	 	 ต่อมา	 นายภู่ทองย้ายไปด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านบางฉาง

ตั้งอยู่ใกล้กับอ�าเภอสิชล	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่		

จงึท�างานด้วยความอดทนมุ่งม่ัน	และประสานให้ชมุชนบรจิาคทีด่นิบรเิวณปาพรุ

ใกล้ภูเขา	เป็นที่บรรยากาศดี	เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้ส�าเร็จ		นายภู่ทอง

เป็นคนขยัน	 แม้เป็นเวลากลางคืนก็ออกไปตรวจเยี่ยม	 ดูแลการก่อสร้างอาคาร

จนกระทัง่งานแล้วเสรจ็	นอกจากนี	้นายภู่ทองยงัเชญิชวนชมุชนมาพฒันาโรงเรยีน	

เช่น	ขุดคู	ท�าถนนเข้าโรงเรียน	ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากถูกพายุ

ไต้ฝุนครั้งร้ายแรงเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๐๕	อีกด้วย

	 	 โรงเรยีนบ้านฉางอยูใ่นชมุชนทีม่ผีูน้บัถอืศาสนาอสิลามเป็นจ�านวนมาก	

คนในชมุชนได้เหน็การท�างานด้วยความตัง้ใจทุม่เทแรงกายแรงใจพฒันาโรงเรยีน	

และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีอาคาร

สถานที่เพียงพอ	เหมาะสม			อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้	สามารถสื่อสารกับผู้ปกครอง	

สร้างความเข้าใจอันดีได้ในชุมชน		นายภู่ทองจึงได้รับความร่วมมือในการพัฒนา

โรงเรียนทุกด้านด้วยความเต็มใจจากชุมชน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๗๘

	 	 นายภู่ทองเป็นผู้ที่มีศาสตร์	มีศิลปะในการปกครองครู		โดยคุณสมบัติ

ส่วนตัว	 เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 รักงานศิลปะ	 ประดิษฐ์อักษร	

บทร้อยกรอง	พูดกลอนสด		เป็นบทอวยพรในโอกาสต่างๆ	และวันครูของทุกปี

นายภู่ทองจะเชิญชวนเพื่อนครูและชาวบ้านจัดแสดงมโนราห์คร	ูแข่งขันระหว่าง

กลุ่มโรงเรียน	 เป็นที่เลื่องลือมาก	 กิจกรรมเหล่านี้เป็นการรวมกลุ่มครู	 และ

ชาวบ้านที่มีความสามารถด้านดนตรี	 เช่น	กลอง	 โหม่ง	ปี	 เป็นต้น	 	มาร่วมกัน

แสดงฝีมือของตนเปน็การสร้างความรกั	ความสามัคคี	ความสัมพนัธก์ันในชมุชน	

เมื่อมีการแข่งขันจะมีชาวบ้านมาร่วมกันชมการแสดงและตัดสินกันด้วยจ�านวน

ผู้ดูที่นั่งดูกันตั้งแต่หัวค�่าจนหัวรุ่ง	 	 นายภู่ทองมีความสามารถในด้านกลอนสด	

เรียกคนดู	 เป็นท่ียกย่องของคณะ	 ให้เป็น	“นำยโรง”	 คือหัวหน้าคณะนั่นเอง		

ผลงานของนายภู่ทองเป็นที่ปรากฏเด่นชัด	 ทั้งการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ	

และพัฒนางานด้านสัมพันธ์ชุมชนได้ดียิ่ง	 จึงได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น	

จากส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๖

	 	 นอกจากงานพัฒนาโรงเรียนแล้ว	นายภู่ทองยังเป็นหัวหน้าครอบครัว

ที่ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว	 มองการณ์ไกลปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านรักงาน

ศิลปะพร้อมๆไปกับการส่งเสริมคนในชุมชนให้มาอ่านหนังสือและแลกเปล่ียน

เรยีนรู้กนั	ร่วมฝกซ้อมการแสดงทีเ่ป็นศิลปะ	เช่น	เชิดหนงัตะลงุ	ร�ามโนราห์อยูเ่สมอ

	 	 เกียรติยศที่ได้รับ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ชนะเลิศการแข่งขันหนังตะลุง

ครูผู้สืบทอดศิลปะการแสดงของท้องถิ่น	 “ขันน�้ำพำนรอง”	 จากอ�าเภอสิชล	

จังหวัดนครศรีธรรมราช		และ	พ.ศ.	๒๕๒๖	เป็นผู้บริหารดีเด่น	จากส�านักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ		ตริตาภรณ์

ช้างเผือก		ตริตาภรณ์มงกุฎไทย		และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายภู่ทอง	สมรสกับ	นางสาวประดับ	สุวรรณมณี		เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๕	

มีบตุร	๔	คน	คอื		เดก็ชายทววีฒัน์	(ถงึแก่กรรม)		นายสขุพงศ์		นางสาวกมลวรรณ

นายธนกร			ทัศนกูลกิจ			



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๗๙

	 	 นายภู่ทองลาออกจากราชการ	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 ก่อนเกษียณอายุ

ราชการ	๑	ปี		อยู่กับภรรยาและลูกๆ	ที่กรุงเทพมหานคร		พักผ่อน	ท่องเที่ยว	

มีความจ�าเป็นเลิศในเรื่องสถานที่และเส้นทางที่เคยได้ไปพบเห็น	 ใช้เวลาว่าง

จดบันทึกเรื่องราว	 ประดิษฐ์เศษวัสดุ	 งานศิลปะตกแต่งบ้าน	 คอยติดตาม

ความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์	 	 มีศิษย์เก่าแวะเวียนมาหาด้วยความเคารพรัก

อยู่เสมอ	 จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘		

ด้วยโรคติดเชื้อในปอด			สิริอายุได้	๘๗	ปี		๓	เดือน		๑๙	วัน

       นางนิตยา  จรูญผลฐิติ  

                    ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 ประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดท�าหนังสือประวัติครู	 ๑๖	 มกราคม	

๒๕๕๙

	 ๒.	 สมุดบันทึกประวัติของ	นายภู่ทอง	ทัศนกูลกิจ

	 ๓.	 นายสุขพงศ์	ทัศนกูลกิจ	บุตร		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม





นายลพ  ชูแข 
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๘๑

นายลพ  ชูแข
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๕๗

	 	 นายลพ	ชูแข		เกิดวันที่	๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๑	ที่ต�าบลปากแพรก	

อ�าเภอทุ่งสง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นบุตรนายเอียดนุ้ย	 กับนางช่วย	 ชูแข		

มีพี่	๑	คน	คือนายลัทธกิจ	(ล้อม)	ชูแข	กับน้องต่างบิดาอีก	๑	คน	คือนายเลียบ	

เทียบแก้ว

	 	 พ.ศ.	๒๔๗๗		อายยุ่างเข้า	๖	ขวบ	ได้เข้าเรยีนชัน้ประถมปีที	่๑		ทีโ่รงเรยีน

ปากแพรก	 ต�าบลปากแพรก	 อ�าเภอทุ่งสง	 จบชั้นประถมปีที่	 ๔	 พ.ศ.	 ๒๔๘๑	

แล้วเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนประจ�าจังหวัดนครศรีธรรมราช	

(ปัจจุบันคือ	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	นครศรีธรรมราช)	ใน		พ.ศ.	๒๔๘๒	จบชั้น

มัธยมปีที่	๖	พ.ศ.	๒๔๘๗		แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร		

พ.ศ.	๒๔๘๘		เมื่อได้ประกาศนียบัตรครูประถม	(ป.ป.)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๐	แล้ว

ได้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนฝกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม	 (ขณะนั้นโรงเรียน

ฝกหัดครูประถมพระนครกับโรงเรียนฝกหัดครูมัธยมแยกเป็น	 ๒	 โรงเรียน	

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันที่วังจันทรเกษม	 หลังกระทรวงศึกษาธิการ	 จังหวัด

พระนคร)	 สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม	 (ป.ม.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	

พ.ศ.	๒๕๐๖	ได้รบัทนุเข้าเรยีนต่อ	ณ	วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร	(ปัจจบุนั

คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร)	 	 	 จบแล้วได้รับปริญญาตรี

ทางการศึกษา	(กศ.บ.)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๗	

	 	 การฝกอบรมพเิศษนอกเหนอืจากการศกึษาในโรงเรยีนดงักล่าวข้างต้น

นายลพ	ได้เข้ารบัการอบรมลกูเสอืขัน้ต้น	(P.T.C.-Preliminary	Training	Course)	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๘๒

ที่ค่ายลูกเสืออ่างศิลา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 อบรม	 วูดแบดจ์	 (Wood	 Badge)	

ขัน้	S.W.-๓	(Senior	Wood	Badge)	พ.ศ.	๒๕๐๒	อบรมผูบ้รหิารโรงเรยีนระดบัสงู

รุ่น	๔	ที่คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อบรมด้านบริหารการศึกษา

ทีว่ทิยาลยัวชิาการศกึษา	ประสานมติร	(ปัจจบุนัคอื	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

ประสานมิตร)	พ.ศ.	๒๕๐๗		และอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงภายใน	ณ	

สวนรื่นฤดี	พ.ศ.	๒๕๑๘	

	 	 ส�าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ร่วมกับคณะเดินทางไปดูงาน

การศึกษาและวัฒนธรรม	ณ	ประเทศญี่ปุน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๕

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	หลังจากเรียนจบจากโรงเรียนฝกหัดครูมัธยมพระนคร

แล้วได้บรรจุเป็นครูประจ�าชั้นมัธยมปีที่	 ๑	ณ	 โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์	

ในต�าแหน่งครูตรี	จนถึง	พ.ศ.	๒๔๙๕	จึงได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ตรีโรงเรียนตราด

“ตรำษตระกำรคุณ”	 จังหวัดตราด	 จนได้เป็นอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา	

พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 ย้ายไปรับต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสมุทรปราการ	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 	 ย้ายเข้ามาส่วนกลางในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร	 กรุงเทพมหานคร	 ได้เลื่อนเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน

วัดเบญจมบพิตร	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 	 ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนไตรมิตร

วิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 จึงได้รับค�าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

ราชการที่กรมสามัญศึกษา	และเกษียณอายุราชการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๑		ขณะด�ารง

ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	 ช่วยปฏิบัติราชการ

กรมสามัญศึกษา	ระดับ	๘		

	 	 ในชีวิตราชการ	 ๓๘	 ปี	 นายลพ	 มีผลงานที่ควรแก่การยกย่องอยู่

หลายประการ	 เช่น	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ได้รับค�าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้เดินทางไปสมทบกับรองผู้บังคับการต�ารวจภูธร	 เขต	 ๒	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่

พิเศษ	คือ	การตรวจหลักเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรที่ต�าบลหาดเล็ก		อ�าเภอ

คลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 โดยปกติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เป็นของข้าราชการฝายปกครอง	 แต่เนื่องจากนายลพเป็นคนมีความสามารถ	

ฉลาด	และมีไหวพริบดเีป็นทีร่บัทราบของผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั	จงึได้รบัหน้าที่



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๘๓

ดังกล่าวนี้เป็นกรณีพิเศษ	 	 ผลการรายงานหลังเสร็จส้ินภารกิจแล้วเป็นท่ีพอใจ

ของทางราชการมาก

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราษตระการคุณ	

จังหวัดตราด			ซึ่งสมาคมนี้ต่อมาได้มีบทบาทต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็น

อย่างยิ่ง	 โดยมีส่วนร่วมสนับสนุนการขยายชั้นเรียนไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ	 แผนกวิทยาศาสตร์	 แบบสหศึกษาขึ้นใน	พ.ศ.	๒๕๐๕	 	 ซึ่งนายลพ

ได้ทุม่เทปฏบิตังิานด้วยการมีส่วนร่วมในการจดัหาบุคลากรทางการสอนตลอดจน

การหางบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สอนนอกเหนือจากงบประมาณทางราชการ		

เป็นที่พอใจของทางราชการและเป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงานและผู้ปกครอง

นักเรียนทั้งโรงเรียน		

	 	 หน้าที่พิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว	 นายลพได้รับแต่งต้ังเป็น

กรรมการบริหารการศกึษาของเทศบาลเมอืงตราด	ขณะเดยีวกนัเป็นอนกุรรมการ	

ช.พ.ค.จงัหวดัตราด	และเคยได้รบัแต่งตัง้ให้รกัษาราชการแทนศกึษาธกิารจังหวดั

ตราด	เป็นต้น

	 	 ส�าหรับผลงานการบริหารโรงเรียนในทุกๆ	 ด้านล้วนเป็นที่น่าพอใจ

โดยทั่วไป	เช่นใน		พ.ศ.	๒๕๐๗	–	๒๕๐๘		นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสอบได้

ร้อยละ	๑๐๐	ท�าให้คณะครูผู้สอนได้รับค�าชมโดยทั่วถึง	และใน	พ.ศ.	๒๕๐๘	นั้น

นายลพยังมีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติการพิเศษกับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด		

และนายกเหล่ากาชาดออกตรวจเยี่ยมราษฎรรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนบริเวณ

ชายแดนจังหวัดตราด	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 สามารถ

สอบชิงทุนอเมริกันฟลด์เซอร์วิสไปศึกษาต่อ	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้		

พ.ศ.	๒๕๑๑–๒๕๑๒		นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่๕	สอบได้ตดิปายบอร์ด	๒	ปีซ้อน								

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 	 เป็นกรรมการอ�านวยการวางแผนพัฒนาการศึกษา	

ในระดับมัธยมศึกษา	 จังหวัดตราด	 ได้ขยายชั้นมัธยมศึกษาไปตามอ�าเภอต่างๆ	

เช่น	อ�าเภอบ่อไร่	เป็นต้น

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 	 ได้รับงบประมาณกรมสามัญศึกษาสร้างและปรับปรุง

อาคารสถานที	่เป็นเงนิ	๒,๒๕๐,๐๐๐.-	บาท	(สองล้านสองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๘๔

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๙	–	๒๕๑๓	 	ขณะเป็นผู้อ�านวยการลูกเสือ	 ได้น�าลูกเสือ

เข้ารับการฝกอบรมภาคปฏิบัติ	 เพ่ือฝกความอดทนต่อสู้กับความยากล�าบาก	

ทุกกจิกรรมประสบความส�าเร็จอย่างน่าภูมิใจ			ในเวลาต่อมาทางเดนิของลูกเสือ

ที่นายลพได้น�าร่องไว้นี้	 ทางราชการประกาศให้เป็นทางหลวงจังหวัด	 นายลพ

ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการลูกเสือระดับต่างๆ	 ของจังหวัดตราด	 จันทบุรี	

และระยอง	 	 เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนลูกเสือวิสามัญ	 (Rover	 scout)	

ได้เข้าร่วมประชุมการลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

	 	 นอกจากนี	้นายลพยงัได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอืน่ๆอกีหลายอย่างคือ

ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นสมาชิกสามัญสภากาชาดไทย	พ.ศ.	๒๕๐๕	 	 เป็นสมาชิก

ลูกเสือแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 	 เป็นคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ	

(ฝายฝกอบรม)	ในต�าแหน่งผูช่้วยผูใ้ห้การฝกอบรม	ในวชิาผูก้�ากบัลกูเสอืขัน้	A.L.T.	

(Assistance	Leader	Trainer)	พ.ศ.	๒๕๒๒	ร่วมเป็นคณะกรรมการฝายฝกอบรม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกรมสามัญศึกษา	พ.ศ.	๒๕๑๘,	๒๕๒๔	เป็นคณะกรรมการ

บรหิารกลุม่โรงเรยีนจติรลดา	พ.ศ.	๒๕๑๘,	๒๕๒๒	และเป็นคณะกรรมการบรหิาร

กลุ่มโรงเรียน	กลุ่มที่	๑	กรมสามัญศึกษา	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๒๖		เป็นต้น

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 เหรียญลูกเสือสดุดี	

และเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่	๓

	 	 นายลพ	สมรสกบันางสาวทองเจอื	สรรพกจิ	มีบตุร	๔	คน	คอื	นางลลติา

ชูแข		พลเรือตรีพงศธร		นายธนพัฒน์		และนางสาวจิรพร		ชูแข			

	 	 โดยปกติ	นายลพเป็นคนรูปร่างเล็ก	ไม่ค่อยเจ็บปวยอะไร	หลังเกษียณ

อายุราชการ		ยังร่วมกิจกรรมต่างๆ	กับเพื่อนร่วมรุ่นอยู่เสมอ	

	 	 เมื่ออายุมากขึ้น	สุขภาพจึงเริ่มเสื่อมลง	จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	

๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๘๖	ปี	๒	เดือน	๖	วัน

       นายจันทร  ชุมเมืองปก

              ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๘๕

ขอมูลอำงอิง

๑.	 หนงัสอือนสุรณ์เนือ่งในงานพระราชทานเพลงิศพนายลพ	ชแูข	ณ	วดัธาตทุอง	

	 วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๗				

๒.	 สัมภาษณ์นางทองเจือ	ชูแข		ภรรยา





หม่อมราชวงศ์สุรธวัช  ศรีธวัช 
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๘๗

หม�อมราชวงศ�สุรธวัช  ศรีธวัช 
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๕๗

	 	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	ศรีธวัช	เกิดเมื่อวันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๒	

ณ	 ต�าหนักสมุหเทศาภิบาล	 มณฑลนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 เป็นบุตรของ

มหาอ�ามาตย์โท	 และมหาเสวกโทหม่อมเจ้าธ�ารงศิริศรีธวัช	 กับหม่อมสาย	

ซึง่ขณะนัน้ท่านบดิาด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการมณฑลเทศาภบิาล	มณฑลนครชยัศรี						

	 	 เมื่ออายุครบวัยเรียนหม่อมราชวงศ์สุรธวัช	ได้เริ่มเข้าศึกษาชั้นประถม

ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	 บางรัก	 เมื่อจบการศึกษาระดับประถมตอนปลาย	

และยงัศกึษาต่อจนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น		แล้วไปเข้าศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 พญาไท	 จนจบการศึกษาระดับเตรียม

อุดมศึกษา	แล้วได้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ในคณะอักษรศาสตร์และ

คณะครศุาสตร์	ทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	หม่อมราชวงศ์สรุธวัช	เคยบอกเพือ่นๆ	

และคนคุ้นเคยว่าที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะอยากเป็นนักอักษรศาสตร์

	 	 พ.ศ.	๒๔๙๖	ศึกษาจบหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต	 (อ.บ.)	 และจบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘	จากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท	ณ	สหรัฐอเมริกา		จนกระทั่งจบหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการ

ศึกษา	(M.S.in	Ed.)	ใน		พ.ศ.	๒๕๐๔

	 	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 ศรีธวัช	 เริ่มรับราชการครั้งแรกในระดับชั้นตรี

ที่ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 แต่ด้วยใจรักในการเป็นครู

จึงมาสมคัรรบัราชการทีก่ระทรวงศกึษาธกิารในต�าแหน่งครูตรีโรงเรียนวัดชยัชนะ

สงคราม	อ�าเภอสัมพันธวงศ์	จังหวัดพระนคร



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๘๘

	 	 ผลงานขณะด�ารงต�าแหน่งครูตรีโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม	 ที่แปลก

ไปจากข้าราชการครูอื่นๆ	 ในเรื่องการสอน	 และการให้การศึกษาแก่เยาวชน		

นอกจากจะสอนให้ศษิย์อ่าน	เขยีน	โดยเน้นทกัษะการออกเสยีงทีช่ดัเจน	และสะกด

การันต์ที่ถูกต้อง	 	 ยังได้ติดตามศิษย์เป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด	 	 ศิษย์ของ

หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 	 จึงอ่าน	 	 เขียน	 	 ได้เก่ง	 และถูกต้อง	 ถ้าศิษย์คนใด

ยังไม่เก่ง	อ่านเขียนไม่ค่อยถูกต้องแล้ว	ก็จะคอยเข้มงวดกวดขันจนศิษย์คนนั้นๆ	

อ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว	และถูกต้อง		

	 	 นอกจากจะสอนให้อ่านได้คล่องแล้ว	 	 ยังเน้นให้รู้ความหมายของค�า

เพราะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในละแวกที่ตั้งโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามน้ัน

แวดล้อมไปด้วยชุมชนเชื้อสายจีน	บุตรหลานคนจีนมักออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด  

เช่น	ไม่ชัด	ก็เป็น	ไม่ซัก  ไม่ได	ก็จะออกเสียงเป็นไม่ล่ำย ไม่ดี	ก็ไม่ลี		เป็นต้น		

ศิษย์เหล่านี้มีอยู่ทั่วไปทุกห้อง	

	 	 ในชัน้ของหม่อมราชวงศ์สรุธวชั	ถอืว่าตนเป็นนกัอกัษรศาสตร์		จะต้อง

ท�าสิ่งเหล่านี้ให้ส�าเร็จให้จงได้	หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	เคยพูดกับเพื่อนครูว่า	

  “นักอักษรศาสตรที่จบมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะตองไมให

เสียชื่อในเรื่องนี้”

	 	 อนึ่ง	 	 เนื่องจากศิษย์โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามขณะนั้นส่วนใหญ่

ยังมีชื่อเป็นภาษาจีน	 เพื่อให้ศิษย์เหล่านั้นเป็นคนไทยตามวัฒนธรรมอันดีงาม

ของไทย			หม่อมราชวงศ์สรุธวชั	ในฐานะเป็นนักอักษรศาสตร์	จงึพยายามเปลีย่น

ชื่อ	 และนามสกุลศิษย์ทุกคนที่ยังมีชื่อแบบจีนให้เป็นชื่อภาษาไทยทั้งหมด		

โดยคิดค�าให้ใกล้เคียงกับค�าที่ออกเสียงเดิมให้มากที่สุด	

	 	 ปรากฏว่า	ศษิย์เหล่านัน้เมือ่เตบิโตขึน้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นนกัธรุกจิ	

ซึ่งในพิธีสวดพระอภิธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์	 สุรธวัช	

ทุกคืนจะสังเกตเห็นมีศิษย์ประเภทเปลี่ยนชื่อมาร่วมจ�านวนมาก	 และหลายคน

ก็เป็นนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง	 และประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพทั้งสิ้น	

และศิษย์เหล่านี้ยังเคยพูดกันว่า	“ครูรุนตอมา ที่ทําแบบ หมอมราชวงศสุรธวัช 

ของเราในเรื่องเดียวกันนี้ก็หลายคนนะ”   



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๘๙

	 	 การประกอบหน้าที่การงานของหม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 ประสบความ

ก้าวหน้าจะถือว่าเป็นความส�าเร็จในชีวิตเลยก็ได้	 จากครูตรีโรงเรียนวัดชัยชนะ

สงคราม	ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนประถมนนทรี	และโรงเรียน

พบิลูอปุถมัภ์	กรงุเทพมหานคร	ตามล�าดบัจนกระทัง่เกษยีณอายรุาชการทีโ่รงเรยีน

พิบูลอุปถัมภ์	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒

	 	 ผลงานเด่นๆ	ของหม่อมราชวงศ์สุรธวัช		นอกจากเรื่องความโดดเด่น

ในเรื่องทักษะการอ่านการเขียนของศิษย์แล้ว	 ก็คือความหลากหลายในการ

คิดชื่อ	นามสกุล	แก่ศิษย์เป็นร้อยๆคน

	 	 นอกจากนีย้งัมผีลงานทีค่วรเอ่ยถงึอกีหลายอย่าง	เช่น	ตอนอยู่โรงเรยีน	

พิบูลอุปถัมภ์	ได้สร้างเรือนเพาะช�า	และบ้านพักครูส�าหรับครูโสด	พัฒนาการจัด

ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นระบบเป็นตัวอย่างได้	 	 และใช้สถานที่ของโรงเรียน

เป็นค่ายลูกเสือ	เพือ่ให้นกัเรยีนในโรงเรยีนมาเข้าค่าย	และมผีลงานด้านการเขยีน

ที่หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 ได้แต่งบทความว่าด้วยหลักอักษรศาสตร์ที่ตนถนัด	

กับบทความว่าด้วยการบรหิารอกีหลายเรือ่ง	และหลายเรือ่งกเ็คยได้รบัการพมิพ์

ที่ส�านักงานพิมพ์ต่างๆ	มาแล้ว

	 	 โดยปกติ	หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	เป็นคนใฝรู้	ชอบอ่านหนังสือทุกชนิด

อ่านมาก	 อ่านแล้วก็มาเล่าและปลูกฝังให้ลูกหลานในบ้าน	 เป็นนักอ่าน	

นักค้นคว้าเหมือนตน	 	 เรื่องน้ีภริยา	 พร้อมบุตร	 หลาน	 	 ได้เขียนค�าอาลัยเร่ือง	

“ปำในควำมทรงจ�ำ”		ไว้ในหนังสือทีร่ะลกึในงานพระราชทานเพลิงศพ	หนงัสือ

เล่มนี้มีชื่อเป็นภาษาสันสกฤต	 	 พร้อมความหมายว่า	 “ความดีเป็นบ่อเกิด

แห่งโภคทรัพย์	จงรักษาความดีไว้”		โดยใช้ชื่อผู้เขียนว่า	“แม่	ยวง	เล็ก	แอ	เชียร	

เจี๊ยบ	หยิก	พูท์	และน�้าฟา”		ความตอนหนึ่งว่า

  “...ปาเปนหองสมุด หรือถาคิดแบบปจจุบันก็ตองเปนกูเกิล ยามที่เรา

มีขอสงสัย หรืออยากทราบอะไร ตองไปถามปา ปาจะตอบไดทุกเรื่อง เพราะ

ปาเปนนักอาน  และชางสังเกต หนังสือเลมหนาๆ ปาอานจบภายในหนึ่งถึง

สองชั่วโมง”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๙๐

	 	 นอกจากชอบอ่าน	 ชอบสังเกต	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 ยังมีความ

เชี่ยวชาญมากในเรื่องพิธีการ	 	 เรื่องประวัติศาสตร์	 	 และการร่างหนังสือ	 	 และ

ชอบให้ค�าปรึกษาแก่บุคคลในครอบครัว	 ซึ่งแม่และลูกยังได้บันทึกไว้ในเรื่อง

เดียวกันว่า

  “...ปาจะเชี่ยวชาญมากในเรื่องของพิธีการแบบแผน  ประวัติศาสตร  

และการรางหนังสือตางๆ ที่สําคัญปาเปนที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของแมเสมอ”

	 	 อนึ่งนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว	 แม่และลูกๆ	 ยังได้เขียนค�าอนุสรณ์

ถึงพ่ออีกหลายเรื่องดังนี้

  “...ปาเปนคนชอบตนไม  เห็นใครตัดตนไมในบานจะโกรธ  บานเรา

จึงครึ้มไปดวยไมนอยใหญ นานาพันธุ... ปาเปนนักทองเที่ยว สนใจและสนุกกับ

การไดเที่ยวไปในโลกกวาง ...ปาไมชอบการอยูกับที่ ...ตื่นตัวและชางสงสัยใครรู

ตามนสัิยของนกัวชิาการ ...ปาสนใจในความกาวหนา และวทิยาการใหมๆ  ทีเ่ขามา

ในชีวิตประจําวัน  แตขณะเดียวกันในบางมุม  ปากลับสนใจศึกษาประวัติศาสตร  

และรักษาขนบธรรมเนียมแบบแผนตางๆอยางเครงคัด  ตัวอยางเชน การสวม

สทูสขีาวไปงานศพ...การรางหนงัสอืราชการตองถกูตองตามแบบแผน ...ปาเปน

นกักินมคีวามสขุกบัการไดชมิอาหารอรอยๆ แปลกๆ  แตตองไมใชอาหารรสเผด็, 

อาหารญี่ปุนกับอาหารฝรั่ง  จึงเปนอาหารจานโปรด ...และมื้อที่ลูกทําอาหาร

ใหทาน ปาจะชมเชยใหกําลังใจ  ไมเคยติเลย ...ปามีความศรัทธาหลักธรรมของ

พุทธศาสนา  ภูมิใจที่เปนศิษยของสมเด็จพระสังฆราช  การอุปสมบทเปนโอกาส

ใหปาไดศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้น  จะคนหาขอคิดสําคัญที่นํามาสอนลูกหลาน

เสมอวา “จิตสงบ ปญญาดี ปญหามี แกไขได” ...งานที่สําคัญที่สุดของปาคือ

การสรางคน...”

	 	 หม่อมราชวงศ์สรุธวชั	มนีสิยัเป็นคนใจเยน็	มีเมตตา	และชอบช่วยเหลอื

ผู้อืน่		สนบัสนนุทนุการศึกษาให้แก่ลกูหลาน	และเผือ่แผ่ไปถงึเดก็นกัเรยีนทีอ่ยาก

เรียนหนังสืออื่นๆ	ด้วย	เป็นการช่วยสานฝันให้เขามีโอกาสได้ประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙๑

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ความปรารถนาจริงๆ	 ของหม่อมราชวงศ์สุรธวัชนั้น						

อยากเป็นหมอ	 	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัชเคยบอกเล่าแก่คนคุ้นเคย	 และใครๆ	 ว่า

ตนเอง	 อยากเป็นหมอ	 แต่ต้องกลับมาเป็นครู	 เรื่องนี้แม่และลูกๆ	 ได้เล่าไว้ใน

หนังสือเล่มเดียวกัน

  “ปาอยากเปนหมอมาแตเล็กๆ แตสุขภาพไมดีเปนหมอไมไดปาจึง

ใหทุนการศึกษาสงเสริมนิสิต นักศึกษาแพทย พยาบาลที่มีผลการเรียนดี

จากทกุสถาบนัทัว่ประเทศ  ...ขณะนีส้ามารถผลิตแพทย  และพยาบาลเฉพาะทาง

หลากหลายสาขา ซึง่คาดวา จะไดทาํประโยชนใหแกสงัคมใหอกีมาก สมเจตนารมณ

ที่ตั้งไว...”  

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	ประถมาภรณ์	

มงกุฎไทย	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	สมรสกับนางสาวอุไร	ทองสวัสดิ์	มีบุตร	๓	คน

คือหม่อมหลวงค�ายวง	 วราสิทธิชัย	 	 หม่อมหลวงอรพิน	 	 ศรีนวลชัย	 	 และ

หม่อมหลวงสาโรช		ศรีธวัช		

	 	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว		หม่อมราชวงศ์สุรธวัช		ได้พักผ่อนอยู่ที่

บ้านพักในซอยลาดพร้าว	๗๑	กรุงเทพมหานคร

	 	 ปกติเป็นท่ีทราบกันดีในหมู่ญาติมิตร	 และเพื่อนๆ	 ว่าหม่อมราชวงศ์

สุรธวัช	 เป็นคนเจ็บปวยอยู่เสมอ	 ซึ่งภรรยาและบุตรก็ได้เขียนถึงหม่อมราชวงศ์

สุรธวัชไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันอีกว่า

  “...ปาเปนคนปวยงาย และปวยบอย การมีชีวิตเปนสิ่งมีคาที่สุด

ท่ีปาปราถนา....  ปาพยายามหาวิธีการรักษา  และตอสูกับโรคตางๆ เพื่อให

มีชีวิตอยูยืนยง  แตในวาระสุดทายแหงชีวิต ปาตองนอนอยูบนเตียงรวมเดือน  

ดวยการเจ็บปวยที่กําเริบขึ้น”

	 	 หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	 	 ปวยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนานเกือบ	

๒๐	ปี	และถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคดังกล่าวเมื่อวันที่	๒๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		

สิริอายุได้	๘๕	ปี	๕	เดือน	๒๐	วัน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๙๒

	 	 มีค�าประพันธ์	 กินใจ	 ลึกซึ้ง	 ที่รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรสุปำณี  

พัดทอง		ร้อยกรองไว้ท้ายเล่มหนังสือที่ระลึกฯ	ความตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 “	จิตสงบปัญญาดี	 ปญหำมีแกไขได

  วรรคทองจากหทัย	 	 ปา	กล่าวไว้สอนใจจ�า

	 	 	 	 เกิดมาท�าหน้าที่	 	 รักษ์ความดีดุจธงน�า

	 	 คุณงามคือโคมค�า	 	 เพียรกระท�ามากเมตตา

	 	 	 	 คือครูผู้อุทิศ	 	 ด้วยดวงจิตกรุณา

	 	 ให้ทุนการศึกษา		 	 ปลูกปัญญาแก่แผ่นดิน

	 	 	 	 เทิดท่าน	สุรธวัช		 แจ่มจรัสแจ้งธานินทร์

  ศรีธวัช	โลกยลยิน	 	 น้อมร�าลึกนิรันดร”

      นายจันทร  ชุมเมืองปก  

            ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

๑.	 หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ	หม่อมราชวงศ์สุรธวัช	ศรีธวัช

	 ณ	เมรุวัดมงกุฎกษัตริยาราม	กรุงเทพมหานคร

๒.	 ขอสัมภาษณ์นางอุไร		ศรีธวัช	ณ	อยุธยา	(ทองสวัสดิ์)	ภรรยา



นายสงัด  ศรีมณี 
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙๓

นายสงัด  ศรีมณี
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๕๖

	 	 นายสงัด	 	 ศรีมณี	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๑	 เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๒	ที่บ้าน

ท่าสะอ้าน	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นบุตรคนสุดท้องของ

นายชวน	และนางเปา	แซ่ตั้ง		มีพี่	๑	คนคือ	นางพวงพรรณ		ศรีสุข

	 	 นายสงัดเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล	 “ประกอบรำษฎรบ�ำรุง” 

ต�าบลท่าสะอ้าน	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๙		จนจบชั้นประถมปีที่	๓		แล้วย้ายไปเรียนที่

โรงเรียนศรีอรัญโญทัย	อ�าเภออรัญประเทศ	จนจบชั้นประถมปีที่	๔		ในระหว่าง

สงครามอนิโดจนีได้ย้ายตามผูป้กครองไปเรยีนชัน้มธัยมทีโ่รงเรยีนประจ�าจงัหวดั

พระตะบอง	เมื่อเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่	๕	นายสงัดย้ายตามผู้ปกครองกลับมาอยู่ที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เรียนจบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์	

ใน	พ.ศ.	๒๔๙๐		ภายหลังเข้ารับราชการครู		จึงได้ศึกษาด้วยตนเอง		ได้วุฒิครู

พเิศษมลู	(พ.)		ครูพเิศษประถม	(พ.ป.)		ครพูเิศษมธัยม	(พ.ม.)		ต่อมาได้รบัคดัเลอืก

ให้ศึกษาระดับปริญญาตรี	 วิชาเอกภาษาไทย	 และวิชาโทบริหารการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 ได้รับพระราชทานปริญญา

การศึกษาบัณฑิต	 (กศ.บ.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 	 นอกจากนี้นายสงัดได้เข้าอบรม	

Leader	 Trainer	 	ที่ค่ายวชิราวุธ	 จังหวัดชลบุรี	 	 และเข้ารับการอบรมผู้ก�ากับ

นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ		

	 	 นายสงดัสอบเข้าเป็นครโูรงเรยีนประชาบาล	ต�าบลกบนิทร์	ชือ่โรงเรยีน

กบินทร์ราษฎร์บ�ารุง	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 	 โดยนายสงัดเล่าถึงการเป็นครูครั้งแรก

ไว้ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ	 ๘๐	 ปี	 คุณครูสงัด	 ศรีมณี	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	

“...ครูใหญ บอกใหผมเปนครูประจําชั้น ป.๓ – ๔ ทานใหตารางสอน ป.๓ แผน 



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๙๔

และ ป.๔ อีกแผน...ผมวิ่งเขาหอง ป.๓ บอกวิชา  แลวเขาหอง ป.๔ สลับกัน 

การที่เราสอนหนังสือไมเปน และเหนื่อยดวย ก็มาคิดวาในวิชา  ป.๓ และ ป.๔ 

มีวิชาที่เหมือนๆ กันอยู เชน จดหมายไทย ก็รวมนักเรียนเขามานั่งรวมกัน... 

พ.ศ. ๒๔๙๐ การจดัการศกึษาขาดแคลนคร ูหาครทูีจ่บจากวทิยาลยัครยูากเตม็ที 

ครูความรู ม.๖ ตองขยันและขวนขวายเอง...”

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 นายสงัดย้ายมาเป็นครูโรงเรียนกบินทร์บุรี	 ซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยม	เปดสอนชั้นมัธยมปีที่	๑	–	๓		พ.ศ.	๒๔๙๙	กระทรวงศึกษาธิการ	

ตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญขึ้น	 เปดสอนชั้นมัธยมปีที่	 ๔	 –	๖	ชื่อโรงเรียนปากน�้า

กบินทร์	 	 นายสงัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่	 	 ด้วยสภาพโรงเรียนอยู่ในพื้นที่

น�า้ท่วมและอาศยัหอประชมุอ�าเภอเป็นสถานทีเ่รยีน	จงึย้ายโรงเรยีนมาอยูท่ีใ่หม่	

เปลี่ยนชื่อเป็น	โรงเรียนกบินทร์วิทยา	นายสงัดได้เลื่อนระดับเป็น	อาจารย์ใหญ่	

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑		ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๒	ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัฒนานคร	

อ�าเภอวัฒนานคร	(ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้ว)		พ.ศ.	๒๕๒๕	จึงได้ย้ายกลับ

มาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยาอีกครั้งหนึ่ง	 และเกษียณอายุราชการ

ที่โรงเรียนนี้	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒		

	 	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาที่อ�าเภอ

กบินทร์บุรี	คือ	“โรงเรียนเทคนิคพำณิชยกำรกบินทรบุรี”	การบริหารโรงเรียน

ประสบความส�าเร็จ	 มีการพัฒนาทุกด้าน	 มีนักเรียนมากขึ้น	 ต่อมาเปลี่ยนชื่อ

เป็น	“วิทยำลัยอำชีวศึกษำกบินทรบุรี”	 	 นายสงัดท�าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน

จนถึงแก่กรรม	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 นายสงัดเป็นครูและผู้บริหารที่จังหวัดปราจีนบุรี	 เป็นเวลายาวนาน	

และยังเป็นต้นแบบของครูทั้งหลาย	 ดังที่นำยอนันต ไชยฤทธิ์	 ผู้เคยเป็น

ผู้อ�านวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา	ได้กล่าวถึงนายสงัดไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	

ความตอนหนึ่ง	ว่า	“...ทานเปนครูของครู เปนตนแบบของครู เปนตนแบบของ

ผูบริหารสถานศึกษา ทานมี “พรหมวิหารธรรม” ครบถวน มีความซื่อสัตย 

สุจริต ครองตน ครองคน และครองงาน เปนแบบอยางที่ดีงาม ทานรํ่ารวย

ลูกศิษยมากกวาใครๆ ทั้งสิ้น...”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙๕

		 	 นายสงดัเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนปากน�า้กบินทร์	เป็นคนแรกตัง้แต่เป็นครใูหญ่

โรงเรยีนมีอาคารหลงัเดยีว	มนีกัเรียนนบัได้เป็นจ�านวนหลกัร้อย	เมือ่พบอปุสรรค

ที่โรงเรียนอยู่ในเขตน�้าท่วม	และมีพื้นที่จ�ากัด	จึงขอย้ายสถานที่มาอยู่ที่แห่งใหม่	

เปล่ียนชือ่โรงเรียนเป็นโรงเรยีนกบนิทร์วทิยา	เป็นครใูหญ่ทีโ่รงเรยีนนีเ้ป็นคนแรก

พัฒนาโรงเรียนทุกด้าน	จนมีอาคารเรียนหลายหลัง	มีครูเพิ่มขึ้น	ท�าให้โรงเรียน

มีความก้าวหน้าทางด้านวชิาการ	ด้านกจิกรรมนกัเรยีน	มนีกัเรยีนหลกัพนั	นบัเป็น

โรงเรียนประจ�าอ�าเภอที่มีช่ือเสียงของจังหวัดปราจีนบุรี	นำงบังอร วิลำวัลย 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	 ได้กล่าวถึงคุณความดีในข้อน้ีของ

นายสงัดไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	“...ทานเปนผูบริหาร

นักพัฒนาทางดานการศึกษาในโรงเรียน พัฒนาสภาพภูมิทัศนของโรงเรียน 

ใหนาอยู  นาเรยีน...”		ซึง่สอดคล้องกบัถ้อยค�าของนำยนเรศ บญุช่วย		ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรนาดี	 ในหนังสือเล่มดังกล่าวว่า	 “...ทานไดบุกเบิก

โรงเรียน ซึ่งเดิมมีสภาพเปนปารก พื้นดินเปนหลุมเปนบอ ตองโคนถาง 

เพือ่พฒันาพืน้ทีก่อสรางอาคารเรยีน  และผูบรหิารอกีหลายทาน    ไดชวยพฒันา

อยางตอเนื่อง จนปจจุบันโรงเรียนกบินทรวิทยาไดเจริญกาวหนา เปนโรงเรียน 

หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน...”

	 	 เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว	 นายสงัดเห็นว่าอ�าเภอกบินทร์บุรี

มีโรงเรียนที่เปดสอนสายวิชาชีพเพียงแห่งเดียว	 นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย	บางคนมีความถนัด	สนใจ	และต้องการเรียนสายวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	

ซึ่งเรียนจบแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที	 หรือเรียนต่อในระดับ

ปริญญาตรีได้		นายสงัดจึงตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนขึ้น	ท�าให้ลูกหลานชาว

กบินทร์ไม่ต้องไปเรียนที่ห่างไกล	ประกอบกับนายสงัดมีชื่อเสียงจากการบริหาร

โรงเรียนมัธยมยาวนานกว่า	 ๓๐	ปี	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองเห็นฝีมือและความต้ังใจ

จริงท่ีจะพัฒนาเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า	 	 นอกจากน้ันนายสงัดยังเป็นบุคคลที่

ท�าประโยชน์ให้ท้องถิ่น	 ช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ	 เช่น	 เป็นวิทยากรลูกเสือ

ชาวบ้าน	 ท�างานให้กับวัฒนธรรมจังหวัด	 คุรุสภาจังหวัด	 เป็นต้น	 จึงมีนักเรียน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๙๖

เข้ามาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น	 นับว่าเป็นความส�าเร็จอีกด้านหนึ่งของชีวิต

ความเป็นครู	ดังที่นำยวิจิตร  สงวนวงษ		ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสายมิตรศึกษา	

และเคยด�ารงต�าแหน่งศึกษาธิการอ�าเภอกบินทร์บุรี	 	 ได้กล่าวยกย่องนายสงัด

ไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ความตอนหนึ่งว่า	 “...ทานเปนบุคคลสําคัญผูหนึ่ง 

ทานเปนผูสรางคุณูปการตองานการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี...ดวยความ

ดีงามของทานบวกดวยความมั่นคงในจิตใจในความเปนครูของทาน กระผม

ไมเคยเห็นทาน ผอ.สงัด ศรีมณี มีความโกรธหรือรังเกียจผูใด ทานคงมีแต

รอยยิ้มใหแกทุกคนที่สนิทและใกลชิดกับทานดวยความเมตตา...กระผมขอ

ยกยองใหทานเปน “ปูชนียบุคคล” ของพวกเราและในวงการศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี ยากที่จะมีใครเสมอเหมือนกับทาน”

	 	 เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษา	ได้แก่	พ.ศ.	๒๕๓๒	ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา	พ.ศ.	๒๕๓๗	คุรุสภาอ�าเภอกบินทร์บุรี	

ยกย่องให้เป็น	ครูดีศรีกบินทร์		พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้รับรางวัลเกียรติยศ	สาขาส่งเสริม

พัฒนาการศึกษา	ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย		พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้รับการยกย่องให้เป็น

สมาชกิครุสุภาดเีด่น		พ.ศ.	๒๕๕๑	อาชวีศกึษาจงัหวัดปราจนีบรุ	ีประกาศยกย่อง

ให้เป็นครูดีศรีอาชีวะ

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา	

	 	 นายสงัด	สมรสกับ	นางสาวไพบูลย์	 สมบูรณ์พงษ์	 มีบุตร	๑	คน	คือ	

ดอกเตอร์	พรพิมล		ศรีมณี

	 	 นายสงัด	เป็นผูม้สีขุภาพแขง็แรง	ยงัท�าหน้าท่ีบรหิารวทิยาลยัอาชวีศกึษา

กบินทร์บุรีได้	 โดยไม่มีโรคภัยร้ายแรง	 จนกระทั่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจ

ล้มเหลว	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖		สิริอายุได้	๘๔	ปี	๑	เดือน	๖	วัน

       นางสาวพูนศรี  อิ่มประไพ

        ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙๗

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือมาลัยรัก...จากใจ	หนังสือที่ระลึกครบรอบ	๘๐	ปี	คุณครูสงัด	

ศรีมณี		๑๑	เมษายน	๒๕๕๒

	 ๒.	 เอกสาร	ประวัติและผลงานของนายสงัด		ศรีมณี

	 ๓.	 สัมภาษณ์	 ดอกเตอร์พรพิมล	ศรีมณี	 และนายสมาน	พูลสวัสดิมงคล	

ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนมธัยมมณเีศวตอปุถมัภ์	จงัหวดัปราจนีบุรี





ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ดอกเตอร์วรศักดิ์  เพียรชอบ 

พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๙๙

ศาสตราจารย�กิตติคุณ ดอกเตอร�วรศักดิ์  เพียรชอบ
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๕๖ 

	 	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดอกเตอร์วรศักดิ์	 	 เพียรชอบ	 	 เกิดเมื่อวันที่	

๒๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๗๓	ที่ต�าบลเฉนียง	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	

เป็นบุตรคนที่	๔		ของนายริน	และนางเอม		เพียรชอบ		มีพี่	๓	คน	คือ	นางหวน	

เสาสูง	(ถึงแก่กรรม)		นายจ�ารัส	(ถึงแก่กรรม)	นายภาณุ	มีน้อง	๔	คนคือ	นายวุฒิ		

นางเหียน	ผิวงาม		นางอ�าไพ	ราษีนวล		และนางสาวอัมพร	เพียรชอบ	

	 	 พ.ศ.	๒๔๘๒	 	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนประชาบาลต�าบลเฉนียง												

จบช้ันประถมปีที่	 ๔	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 แล้วเข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจ�า

จังหวัดสุรินทร์		“สุรวิทยำคำร”		จบชั้นมัธยมปีที่	๖	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๓		แล้วได้รับ

ทุนการศึกษาจากกรมพลศึกษาให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา	

จังหวัดพระนคร	 	 ส�าเร็จได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูพลศึกษาเอก	 (พ.อ.)	

ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘		จากนั้นได้รับทุนไปศึกษาวิชาพลศึกษาเพิ่มเติมที่	Springfield	

College	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็นเวลา	 ๑	 ปี	 	 ได้รับประกาศนียบัตรทาง					

พลศึกษา

	 	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์บญุสม	มาร์ตนิ๑	อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง	

ศึกษาธิการ	 	 ได้กล่าวยกย่องชื่นชมความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียน

ของศาสตราจารย์วรศักดิ์	 ไว้ในหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ	

ศาสตราจารย์	ดร.วรศักดิ์		เพียรชอบ		ความตอนหนึ่ง	ว่า

-------------------------------
๑		ประวัติศาสตราจารย์	นายแพทย์บุญสม		มาร์ติน		เรียบเรียงไว้ในหนังสือประวัติครู											
			๑๖	มกราคม	๒๕๕๓



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๐๐

  “เม่ือสมัยทีผ่มไดรบัมอบหมายใหไปเปนอาจารยอยูทีโ่รงเรยีนฝกหดัครู

พลศกึษา ประมาณป ๒๔๙๘  ไดพบกบันกัเรียนฝกหัดครคูนหนึง่...ซึง่มคีวามเดน

ในตวัเขา คอื ความอุตสาหะ วริยิะ วชิาใดทีต่วัเองไมถนดัไมวาจะเปนภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติจะตองขวนขวาย แมจะมีหลายคนที่เปนเชนน้ีแตสําหรับบุคคล

ผูนีเ้หน็ไดชดัแจงกวา ประกอบกบัรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชนในหลายๆทาง

เชน การหารายไดเพื่อชวยเหลือในการศึกษาก็เอาทุกอยางที่สุจริตที่ชอบ

  ทาง USAID สมัยนั้นมีทุนใหไปศึกษาดูงาน ๑ ปอยูทุนหน่ึงซึ่งทาง

กรมพลศึกษาไมเคยไดรับมาเลย จึงไดสงใหนักศึกษาผูนี้ซึ่งอยูชั้นปที่ ๕ แลวไป

ศึกษาดูงานเพิ่มเติม ซึ่งก็ปรากฏวาเปนที่พอใจของทุกฝาย เพราะเขาเปนผูที่

บคุลกิภาพไมขดัตอความรูสกึของผูอืน่และเปนทีช่ืน่ชอบของผูพบเหน็...เขากค็อื

ผูที่เรากําลังเชิดชูเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.วรศักดิ์ เพียรชอบ...”

	 	 เมือ่รบัราชการครแูล้ว	พ.ศ.	๒๕๐๒		ได้รบัทนุตามความร่วมมือระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา	 เมืองบลูมมิงตัน	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 	 ไปศึกษาต่อ	ณ	 มหาวิทยาลัยอินเดียนา	 ส�าเร็จการศึกษาได้รับ

ปรญิญา	๓	ปรญิญา	คอื		ปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติทางพลศกึษา	(B.S.	in	P.E.)

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางพลศึกษา	 (M.S.	 in	 P.E.)	 	 และปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารการศึกษา	 (M.S.	 in	 Ed.Admin.)	 ต่อมา

พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาไปศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก	 ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางพลศึกษา	 (P.E.D.)		

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว	 ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 (วิทยาศาสตร์การกีฬา)	 จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 	 ศาสตราจารย์วรศักดิ์เข้ารับราชการต�าแหน่งครูตรี	

วิทยาลัยพลศึกษา	 กองส่งเสริมพลศึกษา	 กรมพลศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ		

พ.ศ.	๒๕๐๐	รักษาการในต�าแหน่งพลศกึษานเิทศก์อกีต�าแหน่งหน่ึง		พ.ศ.	๒๕๐๔	

โอนไปเป็นอาจารย์ตรี	 แผนกวิชาพลศึกษา	 แผนกมัธยมศึกษา	 คณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 เลื่อนเป็นอาจารย์โท	 	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๐๑

เลื่อนเป็นอาจารย์เอก	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	

ปรับเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ระดับ	 ๖	 และเลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์	

ระดับ	 ๗	 ในสาขาวิชาพลศึกษา	 แผนกวิชาพลศึกษา	 	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 เลื่อนเป็น

รองศาสตราจารย์	ระดับ	๘		พ.ศ.	๒๕๒๓	เลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์	ระดับ	๙		

พ.ศ.	๒๕๒๔	เลื่อนเป็นศาสตราจารย์	ระดับ	๑๐		จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๔		และได้รับแต่งตั้งเป็น	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 	 ศาสตราจารย์วรศกัดิเ์ป็นครทูีว่ทิยาลยัพลศกึษาได้ไม่นาน	ศาสตราจารย์

นายแพทย์บุญสม	 มาร์ติน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพลศึกษาได้เล็งเห็นว่า	 วิชา

พลศึกษาเป็นวิชาที่มีบทบาทส�าคัญอย่างหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน

ให้เป็นผู้เพียบพร้อมท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์และสังคม	 เพื่อจะได้เป็น

พลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป	 และการที่จะท�าให้วิชาพลศึกษาบรรลุผล

ตามความมุ่งหมายดังกล่าว	 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนและผู้น�าเยาวชน

ในกิจกรรมกีฬาต่างๆ	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิชา

พลศึกษา	 ควบคู่ไปกับวิชาการด้านอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 วิชาศิลปศาสตร์

พื้นฐาน	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยา	 วิชาจิตวิทยา	

วชิาการศกึษา	เป็นต้น		ดงัน้ันด้วยความเหน็ชอบของกรมพลศกึษาและกระทรวง

ศึกษาธิการ	 	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บุญสม	 มาร์ติน	 จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับวิทยาลัยพลศึกษาเป็นเครือหนึ่งของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ในการที่จะผลิตครูพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

ในระดับสูง	 โดยมีศาสตราจารย์วรศักดิ์เป็นผู้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่างๆ

แล้ว	 จึงมีมติเห็นชอบให้เปดแผนกวิชาพลศึกษาขึ้นในคณะครุศาสตร์	 เมื่อวันที่	

๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย		ที่วิชาพลศึกษา

ได้เปดสอนในระดับอุดมศึกษา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๐๒

	 	 เม่ือแรกต้ังแผนกวิชาพลศึกษา๑	 	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บุญสม	

มาร์ติน	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา	 ส่วนศาสตราจารย์

วรศกัดิซ์ึง่อยูร่ะหว่างการด�าเนินการท่ีจะโอนจากวิทยาลยัพลศกึษามาเป็นอาจารย์

ประจ�าในคณะครุศาสตร์	ก็ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา	ดังนั้น

อาจารย์ผู้สอนวิชาเอกพลศึกษาจึงเป็นอาจารย์พิเศษ	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	

ศาสตราจารย์วรศักดิส์�าเรจ็การศกึษากลบัมาเป็นอาจารย์ประจ�า	จงึได้มอีาจารย์

ประจ�าคนแรกของแผนกวิชา	 ขณะเดียวกันศาสตราจารย์	 นายแพทย์บุญสม		

มาร์ติน		ก็ได้รบัแต่งต้ังให้ไปด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะแพทย์ศาสตร์	มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่			อกีต�าแหน่งหนึง่		ศาสตราจารย์วรศกัดิน์อกจากจะเป็นอาจารย์ผูส้อน

แล้ว	ยังต้องท�าหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกวิชาไปด้วย

	 	 ในด้านการสอน	 ศาสตราจารย์วรศักดิ์ได้ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ

ให้แก่การเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ	 ดังที่ศำสตรำจำรย ดอกเตอร

สมหวัง พิธิยำนุวัฒน	 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์	 	 ได้กล่าวไว้

ในหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการเล่มเดิม	ความบางตอน	ว่า

  “ทานเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยพลศึกษา เนนใหนิสิตมีลักษณะ

นิสัยที่ดี  ในหลายๆ ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมีนํ้าใจ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงกายทานเขมงวดเปนพิเศษ นิสิตคนใดแตงกายไม

สภุาพเรยีบรอยเขาเรยีนทานจะตกัเตอืนเสมอ นสิติท่ีเรยีนวชิาพฤตกิรรมพลศกึษา

ทุกคนคงจําไดวา ทานมักตรวจชุดฝกปฏิบัติตองขาว รองเทาขาวสะอาด 

และชายเสื้อใสในกางเกงใหเรียบรอย ทานไมเพียงอบรมส่ังสอนเทานั้น  

ทานยังทําเปนตัวอยางดวยการปฏิบัติตนของทาน ทุกครั้งที่สอนถาสอน

ในชั้นเรียนทานจะแตงกายสุภาพผูกเน็คไทเรียบรอย ครั้นถึงชั่วโมงฝกปฏิบัติ

ทานก็จะเปลี่ยนเปนชุดพลศึกษาเชนเดียวกับนิสิต นับวาเปนการสอนดวยการ

---------------------------------
๑		แผนกวชิาพลศึกษาได้เปลีย่นช่ือเป็น	“ภาควชิาพลศกึษา”	ตามพระราชบญัญตัจิฬุาลงกรณ์
			มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๒๒



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๐๓

ทําแบบอยางที่ดี ทําใหนิสิตรูจักการปฏิบัติตนไดถูกตองกับเวลาและสถานที่ 

รูวาเมื่ออยูในหองเรียนควรแตงกายอยางไรและอยูในสนามฝกควรแตงกาย

อยางไร...

  ในขณะที่สอนทานเอาใจใสลูกศิษยทุกคน นิสิตคนใดขาดหายไป

ทานจะติดตามสอบถามปญหาและพยายามชวยเหลือแกไขปญหาดวยความรัก

และหวงใย

  …เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาของเราเอง มีสถานที่

เพียงพอ ทานเห็นวาลูกศิษยของทานมีทักษะทางดานพลศึกษาออน ทานไดจัด

โครงการนํานิสิตมาเก็บตัวที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สนามกีฬา

จารุเสถียรในอดีต) ในชวงปดภาคการศึกษา เพื่อฝกทักษะกีฬาเพิ่มเติมใหแก

นิสิตทุกคน นับวาทานไดสละเวลาและแรงกายเพราะวาชวงเวลานั้นทานควร

จะไดพักผอน แตทานกลับมาเหน็ดเหนื่อยจัดกิจกรรมใหแกลูกศิษยของทาน”

	 	 ในด้านการบริหาร	ศาสตราจารย์วรศักดิ์ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าแผนกวิชาพลศึกษาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๔	ถึง	พ.ศ.	๒๕๒๒	ศาสตราจารย์

วรศักดิ์ได้พัฒนาแผนกวิชาให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน	 ได้จัดหาบุคลากรที่มี

คุณภาพเป็นที่เชื่อถือยอมรับในวงการวิชาชีพพลศึกษามาร่วมงาน	 ได้เป็นผู้

บกุเบกิโดยน�าหลกัวชิาการทางด้านวทิยาศาสตร์การกฬีามาเปดสอนในหลกัสตูร

วิชาพลศึกษา	 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้นิสิตที่ส�าเร็จการศึกษา

ออกไปเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง	 บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัจงึอนมุตัใิห้เปดสอนสาขาวชิาพลศกึษาในระดับปริญญามหาบณัฑิต

ได้ในปีการศึกษา	 ๒๕๑๑	 และในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ในปีการศึกษา	

๒๕๓๐		นับว่าศาสตราจารย์วรศักดิ์เป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาของไทยโดยแท้

	 	 นอกจากน้ี	 ศาสตราจารย์วรศักดิ์และภรรยายังได้ร่วมกันตั้งกองทุน	

“ศำสตรำจำรย ดร.วรศักดิ์  ศำสตรำจำรย ดร.สุจริต  เพียรชอบ”	เพื่อมอบ

เป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เป็นประจ�าทุกปี



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๐๔

	 	 ศาสตราจารย์วรศักดิ์เป็น	“ปูชนียบุคคลทำงพลศึกษำ”	ที่ได้รับการ

ยกย่องเป็นอย่างสูงจากวงการพลศึกษา	ดังค�าประกาศเกียรติคุณ	ศาสตราจารย์	

ดร.วรศักดิ์	เพียรชอบ	ในคราวรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์	 (วิทยาศาสตร์การกีฬา)	 เม่ือวันท่ี	 ๑๔	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘		

ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “...ศาสตราจารย ดร.วรศักด์ิ  เพียรชอบ  เปนนกัวทิยาศาสตรการกฬีา

ผูทรงคณุวฒุ ิทรงคณุธรรม ไดบาํเพญ็ประโยชนดานการพฒันาขดีความสามารถ

ทางวิทยาศาสตรการกีฬา การพลศึกษา และการเรียนการสอนการกีฬาอยาง

ตอเนื่อง ไดชวยสงเสริมใหครูไดนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาไปใช

สอนวิชาพลศึกษาและการกีฬา ใหแกนักเรียนและเยาวชนที่อยูนอกโรงเรียน

ทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาที่จะออกไป

เปนครูมีความรู และประสบการณเพียงพอที่จะนําหลักการและทฤษฎี

ทางดานวทิยาศาสตรการกฬีาไปใชสอนวชิาพลศกึษาและการกฬีาใหไดผลดยีิง่ข้ึน 

ตลอดจนนําไปเผยแพรใหประชาชนคนไทยไดนําความรูไปใชเพื่อพัฒนาสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตไดอยางทั่วถึง สงผลใหเกิดการพัฒนาการศึกษา คนควา วิจัย 

และการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหแพรหลาย  นับไดวา

เปนผูที่ไดใชวิชาความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อประโยชนตอสังคม

อยางตอเนื่องยาวนาน สมควรไดรับการยกยองในวงวิชาการเพื่อเปนแบบอยาง

ใหผูอื่นเจริญรอยตาม”

	 	 นอกจากนีศ้าสตราจารย์วรศกัดิย์งัมผีลงานทางวชิาการอกีเป็นจ�านวน

มาก	 ได้แก่	 งำนวิจัย	 เช่น	 การประเมินโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย	 	 โปรแกรมการพลศึกษาและกีฬาเพื่อพัฒนา

เยาวชนไทยในชนบท	 Bio-Mechanical	 Analysis	 of	 the	 Soccer	 Instep	

Place	Kick	ต�ำรำ	เช่น	หลกัและวธิกีารสอนวชิาพลศกึษา	(ต�าราทีไ่ด้รบัรางวัลจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประเภทเรียบเรียงประกอบค�าบรรยาย			พ.ศ.	๒๕๒๒)		

อธิบำยค�ำในสำรำนุกรมไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	เช่น	ค�าว่า	บาสเกตบอล	

บิลเลียด	 เบสบอล	แบดมินตัน	 	บทควำม	 มากกว่า	๓๐๐	 เรื่อง	 เช่น	ปรัชญา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๐๕

การพลศึกษา	 จริยธรรมส�าหรับครูพลศึกษา	 น�้าใจนักกีฬา	 หลักสูตรฝกหัดครู

สาขาวิชาพลศึกษา	อีกก้าวหนึ่งของการพลศึกษาของไทย		เป็นต้น

  ศำสตรำจำรย นำยแพทยภริมย  กมลรตันกลุ		อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ได้กล่าวสรุปผลงานของศาสตราจารย์วรศักด์ิและรางวัลท่ีได้รับ	

ไว้ใน	“ค�ำไวอำลัย”	ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	ศาสตราจารย์

กิตติคุณ	ดร.วรศักดิ์	เพียรชอบ		ว่า

  “ทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  เพียรชอบ  ไดประกอบ

กิจกรรมอันเปนคุณประโยชนนานัปการ ทั้งทางดานบริหารและวิชาการอันเปน

คุณูปการอยางใหญหลวงแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานไดเปนผูรวมกอตั้ง

แผนกวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร กับศาสตราจารย นายแพทยบุญสม มารติน

ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนภาควิชาพลศึกษา และทานก็ไดดํารงตําแหนงหัวหนา

ภาควิชาพลศึกษาหลายสมัย ทานไดเปนผูผลักดันใหมีหลักสูตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางพลศึกษา และทานยังเปนผูผลักดันใหมีการจัดตั้ง

สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งพัฒนาจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร  

จนกระทั่งไดพัฒนาเปนคณะวิทยาศาสตรการกีฬาในปจจุบัน นอกจากงาน

ในมหาวทิยาลัยแลว ทานยงัไดอทุศิตนชวยงานภายนอกมหาวทิยาลยัอกีมากมาย 

เชน เปนนายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย

หลายสมัย เปนนายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาแหงประเทศไทย  เปนประธาน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธกิาร  เปนกรรมการหลายคณะในราชบณัฑติยสภา ฯลฯ  คณุงาม

ความดขีองทานเปนทีย่อมรบัของหนวยงานตางๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

อาท ิทานไดรบัโลรางวลับคุคลดเีดนทางพลศกึษาจากสมาคมสุขศกึษา พลศกึษา 

และสันทนาการแหงประเทศไทย ทานไดรับรางวัลพระพลบดีดานการสอนจาก

กรมพลศึกษา  ไดรับการยกยองเชิดชูเปนปูชนียาจารยของคณะครุศาสตร 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  ไดรับปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์าก

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และไดรับรางวัลศิษยเกา

ดีเดนจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนตน”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๐๖

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาวชิรมงกฎุ					

ประถมาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 ศาสตราจารย์วรศักดิ์	 สมรสกับ	 นางสาวสุจริต	 เอี่ยมอ�านวย	

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดอกเตอร์สุจริต		เพียรชอบ)		เมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๕๐๗		มีบุตร	๒	คน	คือ	นายวิริยะ	และนางสาวสุชญา		เพียรชอบ

	 	 ศาสตราจารย์วรศกัดิเ์ป็นผูม้สีขุภาพดร่ีางกายแขง็แรงมาก	หลงัเกษยีณ

อายรุาชการยงัได้รบัเชญิเป็นอาจารย์พเิศษทีค่ณะครศุาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์

การกีฬา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 และเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	

อยู่ตลอดมา		จนกระทั่งวันที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖		เกิดอาการน�้าท่วมปอด

จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 	 และถึงแก่อนิจกรรมในวันที่	 ๒๒	 มกราคม	

พ.ศ.	๒๕๕๖		สิริอายุได้	๘๒	ปี	๒	วัน

  

       นายสดุภณ  จังกาจิตต

             ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๐๗

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	

ดร.วรศักดิ์	 เพียรชอบ	 ม.ว.ม.,	 ป.ช.	 	ณ	 เมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร	

กรุงเทพมหานคร		(วันอาทิตย์ที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๘)

	 ๒.	 หนังสือประวัติครู	๑๖	มกราคม	๒๕๕๓

	 ๓.	 ค�าประกาศเกยีรตคิณุ	ศาสตราจารย์	ดร.วรศกัดิ	์เพยีรชอบ	วทิยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	

ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๔๗

	 ๔.	 ค�าประกาศเกยีรตคิณุ	ศาสตราจารย์	ดร.วรศกัดิ	์เพยีรชอบ		ศาตราจารย์

กิตติคุณ	 คณะครุศาสตร์	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๓๔

	 ๕.	 หนงัสอืทีร่ะลกึเนือ่งในงานเกษยีณอายรุาชการ	ศาสตราจารย์	ดร.วรศักดิ์

เพียรชอบ	๒๑	กันยายน	๒๕๓๔

	 ๖.	 ค�าสดุดีอาจารย์อาวุโส	 ศาสตราจารย์	 ดร.วรศักดิ์	 	 เพียรชอบ		

คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เนื่องในวาระ	“วันครู”	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๓

		 ๗.	 สมดุประวตัปิระจ�าตวัข้าราชการ	ศาสตราจารย์	ดร.วรศกัดิ	์	เพยีรชอบ	

ฝายจดหมายเหตุ	หอประวัติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ๘.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดอกเตอร์สุจริต		เพียรชอบ		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม





หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๐๙

หม�อมหลวงศรีฟ�า มหาวรรณ�
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๕๕๖

	 	 หม่อมหลวงศรีฟา	มหาวรรณ์	(ลดาวัลย์)	เกิดเมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	

พ.ศ.	 ๒๔๗๓	 	 ท่ีวังมหาสวัสดิ์	 	 ริมคลองมหาสวัสดิ์	 ซอยวัดชัยพฤกษ์มาลา

ราชวรวิหาร		จังหวัดธนบุรี		เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์สนั่น	และนางบัวจันทร์

ลดาวลัย์		มพีี	่๑	คน	คอืหม่อมหลวงศรม่ีวง	(ถงึแก่กรรม)	มน้ีอง	๓	คน	ถงึแก่กรรม

ทั้งหมด	ได้แก่	หม่อมหลวงศรีทอง	หม่อมหลวงศรีนิตย์	และหม่อมหลวงศรีน้อย	

นอกจากนี้ยังมีน้องร่วมบิดา	 คือ	 หม่อมหลวงจรัส	 (ถึงแก่กรรม)	 หม่อมหลวง

กิตติวัฒน์	 หม่อมหลวงศรีทิพย์	 หม่อมหลวงศรีประไพ	พุกพิบูลย์	 หม่อมหลวง					

ศรีริรันดร์	(ถึงแก่กรรม)	หม่อมหลวงศรีประภา	โอฬารสกุลชัย	และหม่อมหลวง

ศรีลดา	ลดาวัลย์

	 	 เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนศึกษาวิทยา	 จังหวัดพระนคร	

จนจบชั้นประถมปีที่	๔	 	และเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

บางรัก	 จนจบชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	หลังจากนั้นเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	แต่เลิกเรยีนเมือ่อยูช่ัน้ปีที	่๓	โดยระหว่างทีเ่รยีนปีสดุท้ายได้ประกอบ

อาชีพครูไปด้วย

	 	 หม่อมหลวงศรฟีาเริม่ประกอบวชิาชีพครทูีโ่รงเรยีนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ีเป็นเวลา	๑	ปี		ต่อมาได้สมคัรเข้ารบัราชการเป็นครู

ท่ีโรงเรียนพณิชยการพระนคร	 จังหวัดพระนคร	 เป็นเวลา	 ๘	 ปี	 	 และย้ายมา

สอนที่โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข	เป็นเวลา	๙	ปี	พร้อมประกอบอาชีพเป็นนักเขียน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๑๐

อิสระไปด้วย	ต่อมาได้ลาออกมาประกอบอาชีพนักเขียนอย่างเดียว	นับเวลารวม

ที่ประกอบอาชีพครูเป็นเวลา	๑๘	ปี		

	 	 หม่อมหลวงศรฟีาเริม่งานเขยีนหนังสือตัง้แต่สมยัเรียนมธัยมปลายเมือ่						

พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 โดยใช้นามปากกา	“ภัฏฏินวดี”	 เขียนเร่ืองสั้นตีพิมพ์ในนิตยสาร

เดลเิมล์	และไทยใหม่	ต่อมาได้ใช้นามปากกา	“จุลลดำ ภกัดภีมูนิทร”	เขยีนนวนยิาย

เรื่อง	 “ปรำสำทมืด”	 ตีพิมพ์ในนิตยสาร	“ศรีสัปดำห”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	

ได้รับความนิยมมาก	 ตีพิมพ์ใหม่หลายสิบครั้ง	 	 มีผู้น�าไปสร้างภาพยนตร์ไทย

และละครโทรทัศน์เป็นจ�านวนหลายครั้งด้วยกัน	 โดยนามปากกา	“จุลลดำ 

ภักดีภูมินทร” ใช้ส�าหรับเขียนนวนิยายชีวิตครอบครัว	 ในระยะหลังได้ใช้นาม

ปากกานี้	 เขียนสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเชื้อพระวงศ์ในวัง	 ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

นิตยสารสกุลไทย	 นามปากกานี้มีที่มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าลดาวัลย์	 กรมหมื่นภูมินทรภักดี	 	 ผู้เป็นทวด	 และเป็นต้นราชสกุล

ลดาวัลย์

	 	 หม่อมหลวงศรีฟา	 เขียนนวนิยายสะท้อนสังคม	 โดยใช้นามปากกาว่า	

“สฟีำ”	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๙๙		ผู้ท่ีต้ังนามปากกาให้คือนายมานติ	ศรสีาคร	นกัเขยีน

อาวุโสที่รู้จักกันในนาม	“สีน�้ำ”		โดยต้องการให้นามปากกา	“สีฟำ”	สอดคล้อง

กับ	“สีน�้ำ”	 เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในนิตยสารเดลิเมล์วันจันทร์	 เป็นนามปากกาที่

สร้างชื่อเสียง	 ผลงานได้รับรางวัล	 และน�าไปสร้างภาพยนตร์เป็นจ�านวนมาก	

เช่นเรื่อง	วงเวียนชีวิต		ข้าวนอกนา		ท�าไม		แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์		ใต้ฟาสีคราม	

เศรษฐีนี	 	 ตะวันไม่เคยเลยลับ	 โดยเฉพาะเร่ืองข้าวนอกนา	 และใต้ฟาสีคราม	

ได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุนโดยมูลนิธิโตโยต้า	 และน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์

หลายครั้งด้วยกัน

	 	 นอกจากน้ียังมีผลงานการประพันธ์ที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้

หม่อมหลวงศรีฟาเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 เช่น	 ขมิ้นกับปูน	 สามอนงค์		

กุหลาบไร้หนาม	 เครื่องแบบสีขาว	หลานสาวคุณหญิง	ปราสาทมืด	ริษยา	บ่วง	

ใครก�าหนด	กนกลายโบตั๋น	วงเวียนชีวิต	 เมืองเงารัก	ตุกตามนุษย์	 	แก่นกระพี้	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๑๑

เท้งเต้ง		ครอบ(บ้าน)ครัว(เดียว)	นายอ�าเภอที่รัก	ดอกโสนบ้านเช้า	ดอกคัดเค้า

บานเยน็	เรอืนแรม		ความรกัสเีพลงิ	ชลาลยั	ชยัชนะ	เพือ่นรกั	คนกลางเมือง		อสีา		

รวีช่วงโชติ	 พิกุลแกมเกดแก้ว	 และผลงานประพันธ์นวนิยายอื่นๆ	 อีกประมาณ

ร้อยกว่าเรือ่ง	นบัเป็นนักเขียนระดับแนวหน้าของเมอืงไทยทีม่ผีลงานการประพนัธ์

นวนิยายได้รับความนิยมเป็นจ�านวนมาก

	 	 หม่อมหลวงศรีฟาเป็นนักเขียนที่มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าครึ่ง

ศตวรรษ		ผลงานเขียนมีความหลากหลายท้ังรปูแบบและแนวคดิ		ผลงานทีโ่ดดเด่น

เป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วไปคืองานประพันธ์ประเภทนวนิยาย	 งานประพันธ์

นวนยิายของหม่อมหลวงศรฟีาแสดงให้เหน็ถงึโลกทศัน์		จติส�านกึทางสงัคม		และ

พัฒนาการของผู้เขียนอย่างเด่นชัด	 	 ในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป	 	จะไม่ได้

แสดงตนเป็นผู้รอบรู้หรือเป็นผู้น�าทางความคิด	 แต่ได้พยายามชี้ให้เห็นปัญหา

และปรากฏการณ์ทางสังคมที่แวดล้อมอยู่ในปัจจุบัน	 	 ในช่วงเวลากว่าส่ีสิบปี		

ผลงานของหม่อมหลวงศรีฟาทั้งที่เป็นนวนิยาย	 เรื่องสั้น	 และสารคดี	 ได้สร้าง

ความส�านึกเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมให้แก่ผู้อ่าน	 ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการ

อ่านแก่นักเรียน	 นักศึกษา	 และยังคงความเป็นวรรณศิลปไว้ตลอดมา	 จึงท�าให้

ได้รบัความนยิมในหมูน่กัอ่านอย่างแพร่หลาย	เป็นทีย่อมรบัในความเป็นนกัเขยีน

ชั้นครูของวงการนักเขียนไทย

	 	 ผลงานการประพันธ์ที่ได้รางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นของ

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ	 ประเภทนวนิยายรางวัลดีเด่น	 ได้แก่		

พ.ศ.		๒๕๑๕	วงเวียนชีวิต		พ.ศ.	๒๕๑๖	ข้าวนอกนา		พ.ศ.	๒๕๓๔	ตุกตามนุษย์	

โดยใช้นามปากกา	 ศรีฟา	 ลดาวัลย์	 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยจากการ

ประกวดหนงัสอืดเีด่นของคณะกรรมการพฒันาหนงัสอืแห่งชาต	ิใน	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ท�าไม	พ.ศ.	๒๕๑๙	แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์	พ.ศ.	๒๕๒๐	ใต้ฟาสีคราม	พ.ศ.	๒๕๒๔	

เศรษฐินี	พ.ศ.	๒๕๒๕	ตะวันไม่เคยเลยลับ		พ.ศ.	๒๕๓๑	สมการวัย	พ.ศ.	๒๕๓๒	

แก่นกระพี	้และ	พ.ศ.	๒๕๓๒	เท้งเต้งรางวลัชมเชยประเภทหนงัสอืบนัเทงิคดสี�าหรบั

เด็กก่อนวัยรุ่น	 ๑๒	 –	 ๑๔	ปีจากการประกวดหนังสือดีเด่นของคณะกรรมการ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๑๒

พฒันาหนังสือแห่งชาต	ิเมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๔	เรือ่ง	หวัใจดวงน้อย	รางวลันวนยิายดเีด่น

จากการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุคอวอรด”	 ประเภทนวนิยาย	

เมื่อ	พ.	ศ.	๒๕๔๘	เรื่อง	ครอบ(บ้าน)ครัว(เดียว)	

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 คัดเลือกหนังสือบทประพันธ์

ของศิลปนแห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป	เพื่อประกาศเป็น	“วรรณกรรมแห่งชำติ” 

ผลงานประพันธ์นวนิยาย	เรื่อง	“บุญบรรพ”	ของหม่อมหลวงศรีฟา	ได้รับการ

ยกย่องเป็นหนังสือดีของชาติเป็นงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าสมควรเป็นมรดก

ของชาติ	 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทยได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหา	

ภาษา	 และแนวคิด	 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชาติ

ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน

	 	 ผลงานวรรณกรรมของหม่อมหลวงศรีฟาเกิดจากความนึกคิด	

จินตนาการและประสบการณ์หลากหลายในชีวิต	 ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิต	 และ

เคยประกอบอาชีพครูสอนหนังสือในสถานศึกษานานถึง	 ๑๘	 ปี	 	 โดยเฉพาะ

ความรู้	 ความสามารถทางวิชาภาษาไทย	 สังคมศึกษา	 จะมีความชอบและ

ถนัดมาก	 ได้น�าประสบการณ์ดังกล่าวมาเขียนเป็นนวนิยาย	 และมีผู้น�าไป

สร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์	 เช่น	 ปราสาทมืด	 ขมิ้นกับปูน	 ริษยา	

บ่วง	 เรือนแรม	 ข้าวนอกนา	 ใต้ฟาสีคราม	 สามอนงค์	 หลานสาวคุณหญิง	

กนกลายโบตั๋น	 สมการวัย	 อรุณสวัสดิ์	 กุหลาบไร้หนาม	 กิ่งไผ่	 อีสา	 รวีช่วงโชติ	

มุกดามะดัน	 และอีกหลายเรื่องได้รับความนิยมเป็นที่รู ้จักของผู้ชมทั่วไป		

ประสบการณ์ที่หม่อมหลวงศรีฟาเคยประกอบวิชาชีพครูมานานหลายปี	 	 ได้

พบเห็นสภาพสังคม	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การศึกษาและความเปลี่ยนแปลง

บริบทของสังคมในแง่มุมท่ีหลากหลายจึงท�าให้สามารถสะท้อนภาพชีวิตต่างๆ

ออกมาสอดแทรกไว้ในผลงานการเขียนนวนิยายได้เป็นอย่างดี

	 	 ด้วยเชิงชั้นศิลปะการประพันธ์ที่ในวงการยกย่องเป็นฝีมือชั้นครู

ผลงานการประพันธ์ของหม่อมหลวงศรีฟาประเภทนวนิยาย	ได้แก่	ข้าวนอกนา

ทางโค้ง	 วงเวียนชีวิต	 ยังได้รับการประกาศให้เป็นหนังสือดีส�าหรับเด็กและ

เยาวชนอายุ	 ๑๖-๑๘	 ปี	 โดยสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน	
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ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือต้องการให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน	

ได้เห็นแบบอย่างของการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียนเชิงสารคดี

และบันเทิงคดี	 รวมทั้งได้ศึกษาสภาพสังคมไทยตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา	 หม่อมหลวงศรีฟาได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตไว้อย่าง

เปียมล้น	และได้น�าประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นงานประพนัธ์โดยเฉพาะนวนยิาย

สะท้อนชีวิตและสังคม	 สร้างความประทับใจ	 ได้รับความนิยมจากผู้สนใจเป็น

จ�านวนมาก

  นำงอนุรัชนี ศิริสัมพันธ		เพื่อนสนิท	ได้กล่าวไว้ในหนังสือที่ระลึกงาน

พระราชทานเพลงิศพหม่อมหลวงศรฟีา	(ลดาวลัย์)	มหาวรรณ์	ความตอนหนึง่	ว่า

  “คุณแตวกับดิฉันคบกันมาตั้งแตยังไมเปนวัยรุน  เริ่มเรียนมัธยมตน

กันท่ีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต จนถึงมัธยมปลาย แมวาเราจะเรียนกัน

จนถึงปสุดทาย แตเราก็ยังวิ่งกันโครมๆ บนชั้น ๒ ของตึกเรียน ทําใหคุณครู

และซิสเตอรทั้งหลายอิดหนาระอาใจเปนอันมาก ไดกวยเตี๋ยวมาหนึ่งหอ เราก็

แยงกัน แบงกันกินคนละคําสองคํา อรอยสุดๆ เลย  คุณแตวเปนคนผิวคลํ้า 

พูดตรงๆ คือดํา นั่นเอง แตเปนผิวดําที่เนียนสะอาด ไมตองใชเครื่องสําอาง

ตั้งแตสาวจนแก เรียกวาเปนคนงามทั้งกายและใจ สวนวาจาสวนใหญก็จะงาม    

ก็เขาเปนนักประพันธ วาจาก็ตองคมคายเปนธรรมดา...”

  กองบรรณำธิกำรนิตยสำรสกุลไทย	 ได้กล่าวถึงหม่อมหลวงศรีฟา

ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “หมอมหลวงศรีฟา (ลดาวัลย) มหาวรรณ คือนามจริงของ จุลดา 

ภกัดีภูมนิทร สฟีา ศรฟีา มหาวรรณ ผูสรางบทประพันธวรรณกรรมไทยรวมสมยั

ใหปรากฏเปนที่เลื่องลือ ระเบือไกล ชื่อเสียงและผลงานของเธอขจรขจาย

อยูบนถนนนักเขียน นักอานมายาวนานถึง ๖๕ ปเต็ม และจะคงยาวไกล

ตอไปในโลกหนังสืออันยิ่งใหญที่ไรซึ่งกาลเวลา  สามนามปากกาดังกลาว  

แสดงประจักษในคุณคาและเกียรติยศที่ไดรับการยกยองจากบรรณพิภพไทย

มาตลอดตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิง่เธอคอืผูประพนัธนวนยิาย  ซึง่เปรยีบเสมอืน

ประวัติศาสตรหนาหนึ่งของวงวรรณ  และยังเปนผูบันทึกถายทอดเรื่องราว



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๑๔

ขอเท็จจริงแหงพงศาวดารไทย ใหปรากฏแกคนรุนลูกรุนหลานอยางยาก

หาใครเทียมเสมอได...”

  หม่อมหลวงพูนแสง (ลดำวัลย) สูตะบุตร	 	 ได้กล่าวไว้อาลัย	

“ประกายสีฟา เจิดจา ลดาวัลย”		ในนามของญาติพี่น้องในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่งว่า

  “นวนิยายของพี่ศรีฟาไดรับความนิยมอยางกวางขวางถึงขนาดตอง

พมิพซํา้แลวซํา้อกี  หลายตอหลายเรือ่งถกูนาํไปทาํเปนภาพยนตร ละครโทรทศัน 

รวมไปถึงไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศอีกหลายภาษา  งานประเภท

สารคดีก็ไดรับคํายกยองวาเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และชีวิตในรั้วในวัง  สูคนรุนใหมไดเปนอยางดี  ดิฉันสามารถยืนยัน

คํารับสั่งชมเชยพี่ศรีฟาจากพระโอษฐของเจานายราชสกุลยุคล ทั้ง ๓ พระองค 

คือ เสด็จพระองคชายใหญ (พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธยุคล) 

เสด็จพระองคชายกลาง (พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาเฉลิมพลฑิฆัมพร) 

และเสด็จพระองคชายเล็ก (พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรมงคลการ) 

ที่ทรงชมพี่ศรีฟากับคุณปา (เจาจอม ม.ร.ว.สดับ) และคุณพอ (ม.ร.ว.แสงสูรย) 

ในหลายตอหลายโอกาส เชนทรงสัพยอกวา “เลาเรื่องในวังไดดีไมมากไมนอย 

เปนเรื่อง จักรๆ วงศๆ ที่ไมเปนยี่เก” หรือแมกระทั่งวา “จําลองภาพในรั้วในวัง

ใหผูคนเขาใจไดรองๆ จากคุณชายคึกฤทธิ์ทีเดียว”...”

  นำยนรนิติ เศรษฐบุตร	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์	ได้กล่าวถงึหม่อมหลวงศรฟีาไว้ในบทความ	“นวนยิำยกำรเมอืงของ

นักเขียนสตรีไทย”	นิตยสารโลกหนังสือเดือนมีนาคม	๒๕๒๑	ความตอนหนึ่งว่า

  “สําหรบัความคดิทางการเมอืง สฟีากใ็หตวัละครเสนอออกมาเปนคาํพดู

อยางชดัเจน  อกีฝายหนึง่เปนเผดจ็การแบบพืน้ๆ คอืเผดจ็การในอาํนาจปกครอง 

อกีฝายกเ็ปนคอมมวินสิตสฟีาแสดงความคดิเหน็ทีอ่อกมาวาไมชอบท้ังสองระบบ  

เพราะเผด็จการฝายขวานั้นก็ทําใหเกิดคอรัปชั่น  ใหคนกลุมนอยกลุมหนึ่งไดรับ

ผลประโยชน แตประชาชนสวนมากเดือดรอน สวนเผด็จการคอมมิวนิสตนั้น

ถงึแมหลกัการอาจดดูอียางทีว่า แตวธิปีฏบิตัสิมาชกิคอมมวินสิตกเ็ปนอภสิทิธิช์น 



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๑๕

มีการกดขี่ในบางกลุมเหมือนกันและการแยงอํานาจ การลงโทษอยางรุนแรงก็มี  

งานเขยีน เรือ่ง  “ทาํไม” ของสฟีา จงึเปนงานทีพู่ดถงึอดุมการณ การเมอืงอยางมาก

และนบัเปนงานทีน่าทึง่ การทีส่ฟีาสะทอนความคดินีอ้อกมากค็งเปนเพราะความ

แตกตางในเรือ่งความคดิทีม่ใีนสงัคมไทยระยะหนึง่นัน่เอง เปนแรงดลใจ  นกัเขยีน

สามารถสะทอนภาพออกมาใหเห็น  อันนับวาเปนการสะทอนภาพที่ชัดเจน 

แตถงึสฟีาจะไมชอบทัง้สองระบบ สฟีาซีง่คงจะชอบระบอบประชาธปิไตย กไ็มได

แสดงความยินดีและทางออกใหแกระบอบประชาธิปไตยบางเลยวา จะดี จะให

ความเปนธรรมอยางไร และจะเปนระบอบที่ดีที่สุดอยางไร...”

	 	 ผลงานการประพันธ์ของหม่อมหลวงศรีฟา	 นอกจากเป็นวรรณกรรม

ส�าหรับประชาชนทั่วไปแล้ว	 ยังเป็นสื่อส�าคัญในการส่งเสริมการอ่านส�าหรับ

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ได้ใช้ศึกษาเนื้อหาสาระ	รูปแบบการเขียน	แนวความคิด

สร้างสรรค์ต่างๆ	 ต่อชีวิต	 โลก	 และสังคม	 ที่แฝงอยู่ในงานเขียน	 โดยเฉพาะ

ประสบการณ์ชีวิตที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้และแนวคิด	 ส�าหรับ

ผู้อ่านทุกระดับ	นับเป็นงานเขียนชั้นครูที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

	 	 เกียรติคุณที่ได้รับ	หม่อมหลวงศรีฟา	มีผลงานที่ได้รับการยกย่องเป็น

รางวัลเชิดชูคุณงามความดีครั้งส�าคัญ	ดังนี้

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปน

แห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป		ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๓๙	

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๓	สมาคมนักเขยีนแห่งประเทศไทย	ประกาศยกย่องเกยีรตคิณุ

เป็นนักเขียนรางวัลนราธิป	ครั้งที่	๑๐	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๕๓

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 จตุตถดิเรก

คุณาภรณ์	

	 	 หม่อมหลวงศรฟีา	สมรสกบั	นายบญุทศัน์	มหาวรรณ์		เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๔	

มีบุตร	๒	คน	คือนางทัศน์ทยา	สบประสงค์	และนายศาศวัต	มหาวรรณ์

	 	 หม่อมหลวงศรีฟามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาตลอดแม้ตรวจพบ

เบาหวานและความดันโลหิตสูงแต่ก็ได้รับการดูแลจากแพทย์เป็นอย่างดี

จนอายุย่างเข้า	 ๘๒	 ปี	 เริ่มมีอาการไอ	 แพทย์ได้ตรวจพบมะเร็งท่ีขั้วปอด	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๑๖

หลังจากรักษามะเร็งได้	 ๒	 สัปดาห์ก็มีอาการเส้นเลือดอุดตันที่สมองซีกซ้าย	

และสมองซีกขวา		จนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	๑๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	สิริอายุได้	

๘๒	ปี	๒	เดือน	๒๑	วัน

       นายยุทธ โตอดิเทพย  

             ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนงัสอืทีร่ะลึกงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงศรีฟา	(ลดาวัลย์)	

มหาวรรณ์	 ศิลปนแห่งชาติ	 สาขาวรรณศิลป	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	ณ	

วัดมกุฏกษัตริยาราม		กรุงเทพมหานคร	วันที่	๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๒.	 เอกสารอัดส�าเนาหม่อมหลวงศรีฟา	 (ลดาวัลย์)	 มหาวรรณ์	 ศิลปน

แห่งชาติ	สาขาวรรณศิลป	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๓๙



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประหยัด  พงษ์ด�า 

พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๑๗

ศาสตราจารย�เกียรติคุณประหยัด  พงษ�ดํา
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๕๗ 

        ประ สิทธิ์สรางประสาทสอนวิชาศิลป
   หยัด ยืนอยูคูแผนดินตราบสิ้นหลา
    พงษ วงศวานกาลเกาเป็นชาวนา
    ดํา รงชีพดวยศรัทธาศิลปกรรม
																																						 	 								ศยมภู		พงษ์ด�า

	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด	พงษ์ด�า	 เกิดเมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม									

พ.ศ.	๒๔๗๗		ทีบ้่านบางน�า้เชีย่ว	อ�าเภอพรหมบรุ	ีจงัหวัดสงิห์บรุ	ี	เป็นบตุรคนเดียว

ของนายสายบัว	และนางเป		พงษ์ด�า	

	 	 ในวัยเยาว์	 ศาสตราจารย์ประหยัดได้เข้าเรียนในโรงเรียนหลายแห่ง

โดยเฉพาะในระดับมัธยม	 เข้าเรียนที่โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา	 อ�าเภอ

พรหมบุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	จบชั้นมัธยมปีที่	๕	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๑	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๙๒	

ไปเข้าเรียนและจบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	 ที่โรงเรียนสิงห์บุรี	 จากนั้นไปเข้าเรียนวิชา

ศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง	 จังหวัดพระนคร	 จนจบเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 และใน	

พ.ศ.	๒๕๐๐	จบปริญญาตรีศิลปบัณฑิต	(สาขาจิตรกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

เมือ่เข้ารบัราชการได้ระยะหนึง่	ก็ได้รับทุนการศกึษาจากรฐับาลอติาล	ีไปศกึษาต่อ	

ณ	สถาบันประณีตศิลปแห่งกรุงโรม	(L’Accademia	di	Belle	Arti	di	Roma)	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๑๘

ศึกษาจนจบหลักสูตร	 ได้รับประกาศนียบัตรประณีตศิลป	 (Diploma	of	 Fine	

Arts)		เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๔

	 	 ศาสตราจารย์ประหยัดเข้ารับราชการคร้ังแรก	พ.ศ.	๒๕๐๑	ในต�าแหน่ง

อาจารย์ตรี	 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ต่อมา	

พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 เลื่อนต�าแหน่งเป็นอาจารย์โท	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 เป็นอาจารย์เอก	

พ.ศ.	๒๕๑๕	เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์		พ.ศ.	๒๕๒๔		เป็นรองศาสตราจารย์		และ	

พ.ศ.	๒๕๓๖	เป็นศาสตราจารย์	ตามล�าดับ

	 	 ขณะเดียวกัน	ทางด้านบริหารการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๒๓	ศาสตราจารย์

ประหยัด	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี	 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 เป็นผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งหอศิลป	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 หลงัจากเกษยีณอายรุาชการแล้ว		ได้รบัโปรดเกล้าฯเป็นศาสตราจารย์					

เกียรตคิณุ	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๙		พ.ศ.	๒๕๔๐	ยงัได้รบัต�าแหน่งเป็นส่งเสรมิคณาจารย์

เกียรติคุณ	 คณะจิตรกรรม	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 และ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ได้รับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(ภาพพิมพ์)	มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย	

	 	 ตลอดระยะเวลาปฏิบัติราชการ	 ทั้งในต�าแหน่งผู้สอนและผู้บริหาร	

ศาสตราจารย์ประหยัดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	 ได้สร้างสรรค์ผลงาน

ไว้มากมาย			แม้ในขณะเป็นนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัศลิปากร	นบัว่าศาสตราจารย์

ประหยดัเป็นนกัศกึษาท่ีมคีวามพเิศษต่างจากเพือ่นร่วมรุน่	นัน่คอื	ได้รบัมอบหมาย

ให้เป็นครอูกีด้วย	ดงัทีน่ำยวรีะ โรจนพจนรตัน	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	

ได้เขียนค�าไว้อาลัยไว้ในหนังสือ	“ประหยัด พงษด�ำ ๒๔๗๗ – ๒๕๕๗”	ซึ่งเป็น

หนงัสอืทีร่ะลกึแจกในงานพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุประหยดั	

พงษ์ด�า	ฯ		ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา ศิลปนแหงชาติ สาขา

ทัศนศิลป (ภาพพิมพ) พุทธศักราช ๒๕๔๑ เปนผูมีทักษะและพรสวรรค

เปนเลิศในการวาดภาพ โดยเฉพาะในการวาดภาพสัตวตางๆ ซึ่งทานชอบมาก

เปนพเิศษ ทานมานะฝกฝนการวาดภาพตางๆ อยางเอาจริงเอาจงั ทาํใหสอบเขา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๑๙

เรียนที่โรงเรียนเพาะชางไดโดยไมยากนัก จากนั้นทานไดสอบเทียบเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยศลิปากร และไดรบัปรญิญาศลิปบณัฑติ (จติรกรรม) ซึง่ขณะทีศ่กึษา

อยูในชั้นปที่ ๕ นัน้ อาจารยศิลปะสองคน ไดแก อาจารยสิทธเิดช  แสงหริัญ และ

อาจารยแสวง  สงฆมั่งมี เสียชิวิตลง ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี จึงมอบหมาย

ใหทานซึ่งเปนนักศึกษาในขณะนั้น ชวยสอนวิชาพื้นฐานทางศิลปะ ไดแก ทฤษฎี

ศิลป (Art Theory) ในวิชากายวิภาค (Anatomy) แกนักศึกษาดวย ทานจึงตอง

เรียนและสอนไปในเวลาเดียวกัน  ทานไดใชหลักการสอน ๓ แบบ ใหนักเรียน

ไดฝกฝน ไดแก การวาดภาพจากความจํา จากของจริง และภาพประดิษฐ...”

	 	 นอกจากนี	้หม่อมรำชวงศถนดัศร ีสวสัดวิสัดิ ์	ศลิปนแห่งชาต	ิกล่าวถงึ

ศาสตราจารย์ประหยัด	 เป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ

และความวิริยะอุตสาหะของศาสตราจารย์ประหยัด	 	 ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “อาจารยประหยัด พงษดํา เปนผูที่มีความรูความสามารถดาน

การวาดภาพ  มาตั้งแตเปนนักศึกษา ขณะเรียนอยูปที่ ๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อาจารยศิลป พีระศรี  เห็นแววความเกง  เลยมอบหมายใหไปชวยสอนวิชา

ศิลปะพื้นฐานแกนักศึกษาป ๑ ซึ่งอาจารยประหยัดก็ทําไดดี เปนที่พึงพอใจของ

อาจารยศิลปมาก กระทั่งเรียนจบ อาจารยศิลปเลยใหอาจารยประหยัดบรรจุ

เปนอาจารยสอนที่ศิลปากร จากนั้นก็สอบชิงทุนไปเรียนศิลปะท่ีประเทศอิตาลี 

โดยไมตองเขาเรียนชั้นป ๑ และ ๒ เหมือนคนอื่น แตใหขามไปเรียนชั้นป ๓ เลย 

แถมยงัทําคะแนนสอบวิชาศลิปะไดคะแนนสงูสดุ ไดรบัรางวลัตางๆ มากมาย...”

  ผูช่วยศำสตรำจำรยชำญ ถำวรเวช	 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 กล่าวถึง	 “ควำมเปนครู”	 ของศาสตราจารย์ประหยัด	

ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง	ว่า

  “หากจะกลาวถึงผูมคุีณูปการตอมหาวทิยาลยัศลิปากรและวงการศลิปะ 

โดยเฉพาะสาขาจติรกรรมและภาพพมิพของประเทศไทย ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ

ประหยัด  พงษดํา ถือไดวาเปนปูชนียบุคคลที่สําคัญยิ่ง เพราะไมเพียงแตจะเปน

ศิษยผูทําคุณประโยชนต้ังแตเมื่อครั้งยังศึกษาเลาเรียนอยูในรั้วมหาวิทยาลัย



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๒๐

ศิลปากรแลว แตยังเปนครูผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูและทักษะทางศิลปะ 

ใหแกศิษยรุนหลัง จนวาระสุดทายของชีวิต...”

	 	 เช่นเดียวกัน	รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรศิโรจน ผลพันธิน	 	ผู้เคย

ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ		กล่าวไว้อาลัยไว้ในหนงัสือ

เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “...ทานเปนคนที่รักครอบครัวและความรักนั้นก็เผื่อแผมายังลูกศิษย

ทั้งหลายของทานดวย ความเปนศิลปนของทานยังประกอบไปดวยจิตวิญญาณ

ของความเปนครูอยางสมบูรณแบบ...”

	 	 งานการสอนของศาสตราจารย์ประหยัด	นอกจากสอนในคณะจติรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์	ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว	ยังเป็นอาจารย์พิเศษ

สอนวิชาศิลปะการพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (ประสานมิตร)	

และวิชาภาพพิมพ์	 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย	พร้อมกันนั้นก็ได้รับเชิญ

ไปบรรยายในโครงการให้ความรูเ้กีย่วกบัวชิาการด้านศลิปะ	ให้แก่นสิตินกัศกึษา	

ประชาชนโดยทัว่ไป	เป็นวทิยากรในการสมัมนา	ซึง่จัดโดยหน่วยงานและสถาบนั

การศึกษาต่างๆ	 หลายครั้ง	 เช่น	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 องค์การบริการ

นักศึกษานานาชาติ	 (World	University	 Service)	 ส�านักงานกลางคริสเตียน		

แห่งประเทศไทย	 กรมวิสามัญศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ยุวพุทธิกสมาคม

แห่งประเทศไทย	 ฯลฯ	 	 พร้อมกับได้เขียนต�าราท่ีทรงคุณค่าทางด้านศิลปะไว้

เล่มหนึ่ง	ได้แก่	“กรรมวิธีสรำงแม่พิมพ  ผิวนูนภำพพิมพแกะไม”	ซึ่งหาผู้เขียน

ต�าราเช่นนี้ได้ยากยิ่ง

	 	 งานวิชาการนอกเหนือจากหน้าที่ที่ปฏิบัติยังมีอีกมากมาย	โดยเฉพาะ

การเป็นกรรมการและอนกุรรมการในคณะต่างๆ	อาท	ิการร่างหลกัสตูรปรญิญาตรี

วิทยาลัยเพาะช่าง	 จัดตั้งและร่างหลักสูตรมัธยมแบบผสมทางฝายศิลป	

กรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	การพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คุ้มครอง

วรรณกรรมและศิลปกรรม	 กรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ

ประมวลเอกสาร	ในโครงการจัดสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	๒๐๐	ปี	การประกวด



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๒๑

ศิลปกรรมแห่งชาติ	 การประกวดดวงตราไปรษณียากร	 การบัญญัติศัพท์ศิลปะ	

ของราชบัณฑิตยสถาน	 	 กรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับโครงการ

โบราณคดีและวิจิตรศิลป	 ของ	 SEAMEO	 SPAFA	 Regional	 Centre	 for	

Archaeology	and	Fine	Arts	เป็นต้น

	 	 ศาสตราจารย์ประหยัดได้ส่งผลงานศิลปะไปแสดงและเข้าประกวด

ทั้งในและต่างประเทศเป็นประจ�า	 โดยเฉพาะประเทศอิตาลี	 สวิตเซอร์แลนด์	

สหรัฐอเมริกา	 เกาหลีใต้	 ชิลี	 เนปาล	ญี่ปุน	 เวียดนาม	 ออสเตรเลีย	 ฝรั่งเศส	

ยูโกสลาเวีย	 และจีน	 ได้รับรางวัลการประกวดงานศิลปะจ�านวนมาก	 อาทิ	

พ.ศ.	๒๔๙๙	ได้รบัรางวลัเกยีรตนิิยมอนัดบั	๓	เหรียญทองแดง	ประเภทจติรกรรม

ตกแต่ง	การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	๗	พ.ศ.	๒๕๐๑	รางวัลเกียรตินิยม

อันดับ	๒	 เหรียญเงิน	ประเภทเอกรงค์	 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๙			

พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 ได้รับรางวัลภาพจิตรกรรม	 จากแคว้นปราซาโน	 ประเทศอิตาลี	

พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 	 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ	 ๑	 เหรียญทอง	 ประเภทภาพพิมพ์	

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	 	 ครั้งที่	 ๒๗	 ซึ่งครั้งนี้ยังได้รับเกียรติเป็นศิลปน

ชั้นเยี่ยมในงานอีกด้วย

	 	 ศาสตราจารย์ประหยดัได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปนแห่งชาติ	

สาขาทศันศลิป	(ภาพพมิพ์)	ประจ�าปีพทุธศักราช	๒๕๔๑	ดงัค�าประกาศเกยีรตคิณุ

ตอนหนึ่งที่น�ามาพิมพ์ไว้ในหนังสือ	“ประหยัด พงษด�ำ ๒๔๗๗ – ๒๕๕๗”	ดังนี้

  “...ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด  พงษดํา ไดสรางชื่อเสียงการ

สรางสรรคผลงานศิลปะ ไดรับรางวัลในการแสดงงานศิลปะ ณ ประเทศอิตาลี

หลายรางวัล และเมือ่กลบัมาเมอืงไทยแลว ไดคดิคนสรางสรรคกรรมวธิภีาพพมิพ

ดวยเทคนิควิธีแปลกใหม ท่ีมีคุณประโยชนอยางมากแกวงการศิลปะภาพพิมพ 

เปนผูริเริ่มออกแบบสรางสรรคดวงตราไปรษณียากรที่ทรงคุณคาทางศิลปะ

อันงดงาม สรางสรรคผลงานภาพพิมพ จนไดรับรางวัลทั้งในและตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ ไดรับเลือกเปนศิลปนเกียรติยศ สาขาภาพพิมพ จากสถาบันศิลปะ 

กรุงฟลอเรนซ โดยรัฐบาลอิตาลี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดรับเกียรติเปนศิลปนชั้นเยี่ยม  

ในการแสดงศิลปกรรมแหงชาติในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรับการยกยอง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๒๒

เชิดชูเกียรติเปน ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ใหเขียนภาพประกอบในหนังสือพระมหาชนก 

จํานวน ๔ ภาพ ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา ยังไดสรางสรรค

ผลงานศิลปะตอเนื่องมาจนปจจุบัน ผลงานมีคุณคาเปนที่ยอมรับทั้งในและ

ตางประเทศ...”

  นำยสวุจัน ลปิตพัลลภ	ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรองนายกรฐัมนตร	ีกล่าวถงึ

ศาสตราจารย์ประหยัด	ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “...ผลงานสุดทายที่อาจารยประหยัดไดสรางสรรคใหครอบครัว 

“ลิปตพัลลภ” นั้น  อาจารยประหยัดไดกรุณาปนรูปเหมือนปลาชนิดตางๆ 

ในวรรณคด ีรวม ๑๙ ตวั กาํลงัแหวกวายตามจนิตนาการของศลิปน และตัง้ชือ่ให

ไววา “หิมพานตมัจฉา”  ทานขรรคชัย บุนปาน หรือพี่ชางแหง “มติชน” 

เคยบอกกับผมไววา เมื่ออาจารยประหยัดเขียนรูปปลา หรือปนรูปปลาเสร็จ

เมื่อไหร กลิ่นคาวปลาจะออกมาทันที นี่คือความยิ่งใหญของศิลปนแหงชาติ...”

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาปรมาภรณ์

ช้างเผือก	มหาวชิรมงกุฎ	และเหรียญจักรพรรดิมาลา	

	 	 ศาสตราจารย์ประหยัด	สมรสกับ	นางสาวประภาศรี	มีบุตร	๓	คน	คือ							

นายศยมภู	นายศยามพงษ์	และนายศักดิ์ศยาม		พงษ์ด�า

	 	 ศาสตราจารย์ประหยัด	 เป็นผู้มีสุขภาพดีมาโดยตลอด	 ต่อมาปวย

ด้วยโรคหัวใจ	 เคยรักษาด้วยการผ่าตัดท�าบอลลูนหัวใจมาแล้ว	 แต่อยู่ได้ไม่นาน

ก็ถึงแก่อนิจกรรม	 เนื่องจากระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว	 เมื่อวันที่	

๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๗๙	ปี	๑๑	เดือน	๙	วัน



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๒๓

       เพียงไมแผน แกะเกลา เหลาวาด
     เอาหมึกปาด กลิ้งกลึง คลึงสี
     ทาบทับ กระดาษเนื้อ เนียนดี
     พอพิมพนี้ ครูประหยัด พงษดํา

																																														 สมพล		พลรัฐ

       นายยุทธชัย  อุตมา

            ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ	“ประหยัด  พงษด�ำ ๒๔๗๗ – ๒๕๕๗”	 ซึ่งเป็นหนังสือ

ทีร่ะลกึแจกในงานพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุประหยดั		พงษ์ด�า

ม.ป.ช.,	 ม.ว.ม.	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัดเทพศิรินทราวาส	

วันอาทิตย์ที่	๑๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	เวลา	๑๗.๐๐	น.						

	 ๒.	 ดอกเตอร์จกัรพรรด	ิวะทา		และนายศยมภ	ู	พงษ์ด�า		ผูใ้ห้ข้อมลูเพิม่เตมิ





นายราวี  สัตยวงศ์ทิพย์ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๕๔





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๒๕

นายราวี  สัตยวงศ�ทิพย�   
พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๕๕๔

	 	 นายราวี	 สัตยวงศ์ทิพย์	 (ชื่อเดิม	 หล่า	 แซ่เต็ง)	 เกิดเมื่อวันที่	 ๑๙	

ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๔๗๘	ที่บ้านหนองโดน	 ต�าบลโคกกลาง	 อ�าเภอล�าปลายมาศ	

จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นบุตรคนสุดท้องของนายจุ้ย	กับนางจูม	แซ่เต็ง	มีพี่ร่วมมารดา

รวม	๖	คน	คือ	นายเสียง	(ถึงแก่กรรม)	นางสายบัว	โกสูงเนิน	(ถึงแก่กรรม)	นายตี๋	

(ถึงแก่กรรม)	 นางสมศรี	 เสาโธ	 (ถึงแก่กรรม)	 นายสมพงษ์	 (ถึงแก่กรรม)

และนางนกแก้ว	วิเชียร	

	 	 นายราวีเข้าเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	ที่โรงเรียนบ้าน

หนองโดน	ต�าบลโคกกลาง	อ�าเภอล�าปลายมาศ	จบประถมปีที	่๔	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๐	

แล้วเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมปีที่	๑	ที่โรงเรียนวงษ์มณี	อ�าเภอล�าปลายมาศ	จบชั้น

มัธยมปีที่	๒	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๒	จากนั้นได้ไปเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่	๓	ที่โรงเรียน

นางรอง	อ�าเภอนางรอง	จงัหวดับรุรีมัย์	จบชัน้มธัยมปีที	่๓	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๓	จากนัน้

ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์	 จังหวัดสุรินทร์	 จบหลักสูตร

เกษตรกรรมตอนปลาย	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕	ระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อทีวิ่ทยาลยั

เกษตรกรรมบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๒	ส�าเร็จได้รับ

ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม	(ป.ม.ก.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔	ศึกษา

ต่อระดบัปรญิญาตรี	ทีว่ทิยาลยัครูนครราชสมีา	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครราชสมีา)	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๕	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิต	

(ค.บ.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๗



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๒๖

	 	 นายราวีเริม่เข้ารบัราชการครทูีโ่รงเรยีนปักธงชยั	อ�าเภอปักธงชยั	จงัหวดั

นครราชสีมา	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 ต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ได้ยุบรวมเข้ากับโรงเรียน

ปักธงชัยประชานิรมิตตลอดมากจนเกษียณอายุราชการ	ในต�าแหน่งอาจารย์	๒	

ระดับ	๗	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 	 นายราวีเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง	 มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	 ได้สอนวิชาเกษตรกรรม	 เน้นให้นักเรียนได้ฝกปฏิบัติจนเกิด

ทกัษะสามารถน�าไปประกอบอาชพี	มรีายได้เลีย้งตนเองได้	เช่น	การเล้ียงสัตว์ปีก	

การเล้ียงหมู	 การตอนหมู	 การตอนไก่	 การปลูกพืชผัก	 การตอนกิ่ง	 การปักช�า	

การขยายพันธุ์พืชและสัตว์	ด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ

	 	 นายราวีตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างทุ่มเท	 เสียสละ	 อดทน	

ไม่เหน็แก่ความสขุส่วนตน	ขยนัสัง่สอนศษิย์โดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นเวลาราชการหรือไม่

จึงเป็นที่รักของศิษย์	ศิษย์สามารถน�าผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้	

ด้วยผลงานดีเด่นในการสอนวิชาเกษตรกรรม	 จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวง

ศึกษาธิการให้ไปศึกษาดูงานเกษตรกรรม	ณ	ประเทศไต้หวัน	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑

	 	 นอกจากอบรมสั่งสอนให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมแก่ศิษย์เป็น

อย่างดีแล้ว	 นายราวียังอบรมสั่งสอนศิษย์ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	

ด้วยการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	 ท�าดีให้ดูเป็นตัวอย่าง	 ท้ังต่อหน้า

และลบัหลงั	มุง่เน้นให้ศษิย์มคีวามกตัญกูตเวทีต่อผูม้พีระคณุ	น�าศษิย์ให้ยดึมั่น

ในเบญจศีลทุกข้อ	 สอนให้ศิษย์มีความซื่อสัตย์	 รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	

สอนให้ขยนัท�ากจิการงาน	สอนให้มธัยสัถ์และอดออม	สอนให้ใช้ชวีติอย่างพอเพยีง

ตามแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รวมทัง้น�าเพือ่นร่วมงานและ

นักเรียนไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ	อย่างสม�่าเสมออีกด้วย

	 	 ผลของความตัง้ใจในการถ่ายทอดวิชาความรูแ้ก่ศษิย์	ด้วยการแสวงหา

ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ	 ทางเกษตรกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน	

ตามอุดมการณ์ที่ต้องการให้ศิษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 ท�าให้

นายราวีได้รับความเคารพจากบรรดาศิษย์ทั้งหลาย	 ซึ่งต่างยอมรับว่านายราวี

เป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพและถือเป็นแบบอย่างที่ดีโดยแท้



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๒๗

	 	 นอกจากนี	้นายราวยีงัเป็นผู้ท่ียดึความถกูต้องตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด	 ดังที่รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรเภสัชกร 

พุฒิพงศ สัจยวงศทิพย	 บุตร	 	 ได้กล่าวไว้ในเอกสารประกอบประวัติของ

ผู้วายชนม์	ความตอนหนึ่งว่า

  “ครั้งหนึ่ง นายราวีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานการเงินของ

โรงเรียน เมื่อพบเพื่อนรวมงานบางคนมีพฤติกรรมสอไปในทางมิชอบในหนาที่

ราชการ จึงเสนอใหต้ังคณะกรรมการสอบสวน เมื่อผลการสอบสวนพบวา

มีมูล ผูถูกกลาวหาก็ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น อันแสดงใหเห็น

ความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมของนายราวี โดยไมเลือกที่รักมักที่ชังโดยแท จึงไดรับ

ความไววางใจจากทางโรงเรียนใหรับผิดชอบการเงินทุกประเภท ยังผลใหบัญชี

การเงินเปนปจจุบันอยูเสมอ”

	 	 เกียรติคุณที่นายราวีได้รับ	คือ	พ.ศ.	๒๕๓๙	เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ	

พ.ศ.		 ๒๕๔๕	 เป็นครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง	 จากส�านักนายกรัฐมนตรี	

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นครอบครัวตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมา	 ด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	และเป็นหนึ่งในร้อยคนที่เป็นคนดีศรีปักธงชัย	มีชื่อและประวัติจารึก

ในหนังสืออนุสรณ์	ครบ	๑๐๐	ปี	อ�าเภอปักธงชัย

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

มงกุฎไทย	ตริตากรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายราวี	สมรสกับ	นางสาวเนาวรัตน์	ภูมิค�า	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๒	มีบุตร	

๕	 คน	 คือ	 พันเอกวัชระ	 นายวัฒนะ	 ร้อยเอก	 นายแพทย์วรัญู	 นางสุวรรณ	

ขันตี	และรองศาสตราจารย์	เภสัชกร	ดอกเตอร์พุฒิพงศ์	สัตยวงศ์ทิพย์

	 	 หลังเกษียณอายุราชการ	 นายราวีได้ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ครอบครัวและชุมชน	 คือ	 การรักษาเบญศีล	 สวดมนต์ไหว้พระทั้งเช้าและค�่า	

บริจาคทรัพย์เป็นทานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 และท�านุบ�ารุงพระพุทธ

ศาสนาเป็นประจ�า	 เช่น	 น�าลูกหลานทอดกฐิน	 ทอดผ้าปา	 สร้างพระพุทธรูป	

สร้างเสนาสนสถานให้วัดต่างๆ	 เป็นต้น	 ผลงานที่นายราวีภาคภูมิใจมาก	

ได้แก่	 การจัดงานหาเงินสร้างบ้านพักให้แก่ผู้สูงอายุของอ�าเภอปักธงชัย	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๒๘

ท่ีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	

จนแล้วเสร็จใน	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 	 เมือ่ย่างเข้สูว่ยัชรา	นายราวมีอีาการไอ	เหนือ่ยหอบ	และอ่อนเพลยีมาก

แพทย์วินิจฉัยว่า	 มีเนื้อเยื่อพังผืดในปอด	 	 ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์

เฉพาะทางเรื่อยมา	 จนกระทั่งถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	 ๕	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

สิริอายุได้	๗๕	ปี	๑๘	วัน

   

       นายวิศิษฏ ดวงสงค

            ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	นายราวี	สัตยวงศ์ทิพย์	ณ	

ฌาปนสถาน	 วัดอัมพวัน	 ต�าบลเมืองปัก	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	

วันพุธที่	๑๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ๒.	 ประวัตินายราวี	 สัตยวงศ์ทิพย์	 (๒๔๗๘	 -	 ๒๕๕๔)	 รวบรวมและ

เรียบเรียงโดย	 รองศาสตราจารย์	 เภสัชกร	 ดอกเตอร์พุฒิพงศ์	 สัตยวงศ์ทิพย์	

(อัดส�าเนา)



นายเฉลิม  ม่วงแพรศรี 
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๒๙

นายเฉลิม  ม�วงแพรศรี
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๕๗ 

	 	 นายเฉลิม	 	 ม่วงแพรศรี	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๑	

ที่จังหวัดพระนคร		เป็นบุตรคนเดียวของนายช่วง	และนางพร้อม	ม่วงแพรศรี	

	 	 การศึกษาเบ้ืองต้นส�าเร็จชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดสมอราย	

(ปัจจบุนัคอืโรงเรยีนเทศบาล	๒	วัดสมอราย)	จังหวัดนครราชสมีา	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕		

และศึกษาต่อจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ	 จังหวัดพระนคร	

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๐	หลังจากนัน้จงึเข้าเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนวดับพติรพมิขุ	จบชัน้ประโยค

อาชีวศึกษาชั้นสูง	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๓	แล้วมาสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�าเรจ็การศึกษาได้รบัพระราชทานปรญิญาอกัษรศาสตร

บัณฑิต	(อ.บ.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 	 นายเฉลมิเริม่รบัราชการทีโ่รงเรยีนนาฏศลิป	กรมศลิปากร	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๘

ในต�าแหน่งครสูอนวิชาภาษาไทย	กระทัง่ถึง	พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้ลาออกไปปฏบิตังิาน

ที่กองทัพอากาศออสเตรเลียโดยท�าหน้าท่ีครูสอนวิชาภาษาไทยในฐานทัพ

อากาศ	 พอยน์ทคุก	 กรุงเมลเบิร์น	 รัฐวิคตอเรีย	 ประเทศออสเตรเลีย	 จนถึงปี	

พ.ศ.	๒๕๑๒	จงึเดนิทางกลบัประเทศไทย		ในปีต่อมาได้ขอกลบัเข้ารับราชการอกีครัง้

ในต�าแหน่งอาจารย์วิชาภาษาไทย	 	 ด้วยความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย	

นายประสิทธิ์	ถาวร	อาจารย์ดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปได้ขอให้นายเฉลิม

ช่วยสอนซอด้วง	 ซออู้	 และซอสามสายให้แก่นักเรียน	 นักศึกษาของวิทยาลัย

นาฏศิลป	จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ			
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	 	 หลังจากเกษียณอายุราชการ	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔–๒๕๕๔	

นายเฉลิมได้รับเชิญให้เข้าท�างานในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าภาควิชาศิลปนิเทศ	

คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยท�าหน้าที่สอนซอด้วง	ซออู้

และซอสามสาย	ให้แก่นสิติสาขาวชิาดรุยิางค์ไทย		ตัง้แต่ทกัษะเพลงพืน้ฐานจนถงึ

ทกัษะการเดีย่วเพลงชัน้สงู	ด้วยความเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญ

ในเรือ่งเครือ่งสายไทยซอด้วง	ซออูแ้ละซอสามสายเป็นอย่างยิง่		ทัง้ในทางทฤษฎี

และปฏิบัติ	 ประกอบกับความรักและเห็นคุณค่าดนตรีไทย	 จึงได้น�าความรู้

เหล่านัน้มาถ่ายทอดฝกฝนให้กับศษิย์ด้วยความต้ังใจจรงิไม่ปดบงั	อกีทัง้ยงัอบรม

ให้ศิษย์เป็นผู้ประพฤติดี	 รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์และผู้ร่วมงาน

มาโดยตลอด

	 	 นอกจากสอนในสถาบันการศึกษาที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วยังได้สอน

ทักษะการบรรเลงซอด้วง	 ซออู้	 และซอสามสาย	 ในลักษณะการเรียน

ตามอัธยาศัยให้กับนักเรียน	 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 รวมทั้ง

ผู ้สนใจทั่วไป	 โดยเปดสอนที่บ้านพักในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	 ตั้งแต่	

พ.ศ.	๒๕๒๐	เป็นต้นมา	กระทั่งถึง	พ.ศ.	๒๕๕๗	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	นอกจากนี้

ยังได้รับเชิญจากองค์กรและสถานศึกษาต่างๆ	 ให้เป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย	

ได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 โรงเรียนจิตรลดา	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		สถาบนับณัฑติพฒันศลิป	มหาวทิยาลยัราชภฏั	เป็นต้น

	 	 นอกเหนือจากการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงดนตรไีทยให้แก่สถาบนั

การศึกษาและองค์กรต่างๆ	 แล้ว	 ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย

ที่มีอยู่รับใช้หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

หรือวิทยากร	ที่ส�าคัญ	 เช่น	 	 กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยของมูลนิธิ

หลวงประดิษฐ์ไพเราะ	 (ศร	 ศิลปะบรรเลง)	 ตั้งแต่ครั้งที่	 ๑	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	

ถึง	พ.ศ.	๒๕๕๖		อนุกรรมการสาขาดนตรีไทยประเภทเครื่องสายในการก�าหนด

เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทย	 ระดับอุดมศึกษา	 ทบวงมหาวิทยาลัย		
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กรรมการและประธานการตัดสินประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 	 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 –	 ๒๕๕๑	 และกรรมการโครงการวงดุริยางค์ไทยเยาวชน

แห่งชาติ	 ประจ�าปี	๒๕๔๕	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ		

เป็นต้น

	 	 นายเฉลิมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการประพันธ์ได้เป็น

ผู้ประพันธ์เพลงไทยเดิมไว้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 ได้แก่	 เพลงนพรัตน์	

แต่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 เพื่อให้นักศึกษา	 ชุมนุมดนตรีไทย	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 ใช้บรรเลงในงานของชุมนุมเป็นเพลงที่มีจังหวะลีลาสนุกสนาน		

เพลงเฉลิมศิลป	 แต่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 เมื่อครั้งก่อตั้งวงดนตรีไทยคณะ	

เฉลิมศิลปเป็นเพลงประจ�าวงใช้บรรเลงน�าก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆ	 เป็นเพลง

ที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยไม่ได้ยึดท�านองของเพลงใดเป็นหลัก	 ส�าเนียงมอญ

ที่มีลีลาอ่อนหวานและมีส�านวนกลอนที่เป็นแบบฉบับของนายเฉลิมนับเป็น

เพลงสองชั้นสั้นๆ	 ที่ไพเราะน่าฟัง	 เพลงบัวกลางบึงเถา	 แต่งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงบัวกลางบึงของวงดนตรีสุนทราภรณ์	 	 เพลงนี้

ต้นฉบับเดิม	เป็นเพลงที่มีเนื้อหาโศกเศร้า	คร�่าครวญ	ท่วงท�านองเนื้อร้องไพเราะ

กินใจ	 มีลักษณะใกล้เคียงกับเพลงไทยส�าเนียงมอญเป็นอย่างมาก	 	 นายเฉลิม

ได้น�าเพลงนี้มาก�าหนดให้เป็นอัตราสองชั้น	และขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้น	และ

ตัดลงเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา	ทั้งยังได้ท�าทางเปลี่ยนไว้ใน

ทุกจังหวะโดยรักษาท�านองเดิมไว้ในอัตราจังหวะสองชั้น	 เที่ยวแรกทุกประการ	

นับเป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังมาก	 	 นอกจากนี้	 ยังได้ประพันธ์ท�านอง

ทางเปลี่ยนส�าหรับการบรรเลงเพลงสองชั้นไว้หลายเพลงด้วยกัน	 เช่น	 เพลงขึ้น

พลับพลา	 เพลงแขกพราหมณ์	 (ส�าเนียงจีน)	 เพลงกล่อมนารี	 ทั้งยังได้ตัดเพลง

แขกมอญชั้นเดียวลงเป็นอัตราจังหวะครึ่งชั้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์บรรเลงออกท้ายเพลงแขกมอญเถาอีกด้วย

	 	 ผลงานการประพันธ์ทางเดี่ยวเครื่องดนตรี	 	 นายเฉลิมได้ประพันธ์

ทางเดี่ยวส�าหรับซอด้วง	 ซออู้	 และซอสามสาย	 ไว้หลายเพลงด้วยกัน	 โดยใช้
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กรอบตามขนบนยิมและระเบยีบวธิขีองดรุยิางค์ไทยตามแบบแผนทีสื่บทอดกนัมา

แต่มีลีลาและส�านวนเพลงเป็นของตนเองซึ่งแสดงอัตลักษณ์ทางดนตรีได้เป็น

อย่างดี	เพลงที่ได้แต่งไว้ทางเดี่ยวซอด้วง	ได้แก่	เพลงสารถีสามชั้น	เพลงสุดสงวน

สามชั้น	 เพลงนางครวญสามช้ัน	 เพลงหกบทเถา	 เพลงสร้อยมยุราสามชั้น		

เพลงสรุนิทราหสูามชัน้		เพลงนกขมิน้สามชัน้		เพลงม้าย่องสองชัน้		เพลงนารายณ์

แปลงรูปสามชั้น	ทำงเดี่ยวซออู ได้แก่	 เพลงสารถีสามชั้น	 เพลงสุดสงวน

สามชั้น	 	 เพลงนางครวญสามชั้น	 เพลงหกบทเถา	 เพลงสุรินทราหูสามช้ัน	

เพลงนกขมิ้นสามชั้น	 	 เพลงพญาโศกสามชั้น	 	ทำงเดี่ยวซอสำมสำย	 	 ได้แก่		

เพลงสารถสีามชัน้		เพลงหกบทเถา		เพลงสรุนิทราหสูามชัน้	เพลงปลาทองสามชัน้

เพลงพญาโศกสามชั้น		เป็นต้น

	 	 ผลงานการประพันธ์บทขับร้อง	 	 เนื่องจากนายเฉลิมจบการศึกษา

จากคณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		โดยเลือกเรียนวิชาภาษาไทย

เป็นวิชาเอก	และมีความรักในวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งยังมีความสนใจและ

ชอบการประพันธ์บทร้องกรอง	 	 เมื่อเข้ารับราชการที่วิทยาลัยนาฏศิลป	 	 จึงได้

รับเกียรติให้เป็นผู้แต่งบทส�าหรับขับร้องประกอบการแสดงในโอกาสพิเศษ

อยู่เสมอ	 เช่น	 บทถวายพระพร	 บทขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป	

บทไหว้ครู	 นอกจากประพันธ์บทขับร้องให้วิทยาลัยนาฏศิลปแล้ว	 ยังเป็น

ผูป้ระพนัธ์บทขบัร้องประกอบการแสดงให้แก่หน่วยงานอืน่ๆ	อกีเป็นจ�านวนมาก	

เช่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์		ธนาคารทหารไทย	เป็นต้น

	 	 นายเฉลิมได้สืบสานและสร้างสรรค์วงเครื่องสายประสมปีพาทย์มอญ

และซอสามสาย	ตามแบบอย่างของนายประสิทธิ	์ถาวร	และครูเทียบ	คงลายทอง		

ซึง่เป็นผูบ้รรเลงออกอากาศครัง้แรกทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย	

กรมประชาสัมพันธ์	 	 ในนามของวิทยาลัยนาฏศิลป	 	 โดยขับร้องและบรรเลง

เพลงสุดสงวน	 เพลงสุรินทราหูสามชั้น	 	 หลังจากออกอากาศไปแล้วปรากฏว่า

ไพเราะน่าฟังมาก	เนื่องจากมีเสียงปีมอญมาเติมช่วง		เสียงทุ้มที่ขาดหายไปในวง

เครือ่งสาย		ท�าให้ได้อารมณ์และลลีาของส�าเนยีงมอญท่ีชดัเจนขึน้	ความประทับใจ
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ครัง้นีจ้งึได้เป็นผูส้บืสานและเผยแพร่การบรรเลงในลกัษณะนีห้ลายครัง้ด้วยกนัโดย

ถ่ายทอดให้กบัศษิย์ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ	รวมทัง้แสดงเผยแพร่สูส่าธารณชน

ตามโอกาสอนัควรอยู่หลายครัง้หลายหน		ในระยะหลงัได้ประสมซอสามสายเข้าไป

ในวงอีกชิ้นหนึ่ง	 เพื่อช่วยให้มีเสียงคลอร้องและเชื่อมเสียงปีมอญกับเครื่องสาย

ให้กลมกลนืกนัยิง่ขึน้	การบรรเลงเพลงส�าเนยีงมอญด้วยวงเคร่ืองสายประสมปีมอญ

และซอสามสายนี้ท�าให้ได้อรรถรสของเพลงไทยส�าเนียงมอญเป็นอย่างยิ่ง

	 	 นายเฉลมิได้มโีอกาสเผยแพร่ผลงานการแสดงดนตรไีทยท้ังในประเทศ

และต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	 	 หลายรายการเป็นการแสดงระดับชาติและ

นานาชาตทิีส่�าคัญ	เช่น	ร่วมบรรเลงซอสามสาย	ในวงมหาดริุยางค์เฉลมิพระเกยีรติ

เนื่องในการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ควบคุม

การบรรเลงโดยนายประสิทธิ์	ถาวร	ณ		โรงละครแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 	 ร่วมบรรเลงซอสามสายและซอด้วงกับวงครูดนตรีไทยอาวุโส	

ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จเป็นองค์ประธานและร่วมทรงดนตรีด้วยตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 เป็นต้นมา			

บรรเลงซอสามสายในวงมโหรร่ีวมกบัครดูนตรไีทยอาวโุส	ในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวัพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค�่าแดส่มเด็จพระราชาธบิดี	และ

ประไหมสุหรีอากง	 แห่งสาธารณรัฐมาเลเซีย	 ในฐานะพระราชอาคันตุกะ	ณ	

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	พระบรมมหาราชวัง	บรรเลงซออู้ประกอบการแสดง

ละครนอกเรือ่งสงัข์ทองในงานพระบรมศพ	สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

ณ	เวทีมหรสพส�าหรับประชาชน	บริเวณท้องสนามหลวง	พ.ศ.	๒๕๓๙		บรรเลง

ซอสามสายร่วมกบัศษิย์เก่าคณะอกัษรศาสตร์	โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี		ทรงร่วมขับร้อง	เพลงตับวิวาห์พระสมุทร		ในงาน	๘๐	ปี

คณะอักษรศาสตร์	 ณ	 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑		

บรรเลงซอสามสาย	 ในงานวันสมเด็จพระเทพฯ	 ครั้งที่	 ๒๓	ณ	 เรือนไทยหมู่	 ธ	

ทูลกระหม่อมแก้ว	“พิพิธภัณฑภูมิปญญำ”	 ในเพลงโหมโรงมหาราช	 และ

เพลงแขกลพบุรีสามชั้น	โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จเป็นองค์ประธานและ	ทรงร่วมบรรเลงระนาดเอก	เมื่อวันที่	๒	พฤศจิกายน	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๓๔

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และบรรเลงซอสามสาย	 ในการแสดงดนตรีไทยของครุอาวุโส

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ในงานวิศิษฎศิลปนปนสยาม	 	 โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จเป็นองค์ประธาน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	และ	

พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖		เป็นต้น

	 	 นอกจากนี้นายเฉลิมยังได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ผลงานต่อ

สาธารณชนในต่างประเทศ	 ที่ส�าคัญ	 เช่น	 ร่วมบรรเลงและเผยแพร่ดนตรีไทย	

ในงานดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		จัดโดยมูลนิธิญี่ปุน	ณ	โรงละครแห่งชาติ

ญี่ปุน	กรุงโตเกียว	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๗			ร่วมบรรเลงและเผยแพร่ดนตรีไทย	ในงาน

มหกรรมดนตรีและนาฏศิลปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ณ	 โรงละครแห่งชาติ

ญีปุ่น	กรงุโตเกียว	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๙	และ	พ.ศ.	๒๕๒๑		และร่วมแสดงและเผยแพร่

ดนตรีไทย	ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยได้รับเชิญจากสมาคมนักเรียนไทย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ.	๒๕๕๑		เป็นต้น

	 	 นายเฉลิมได้เขียนบทความเผยแพร่ผลงานความรู้เรื่องดนตรีไทย	เช่น	

พ.ศ.	๒๕๒๑		“เฉลิม ม่วงแพรศรี”	ในงานสัปดาห์ดนตรีเอเชีย	ที่ประเทศญี่ปุน	

หนังสือที่ระลึกดนตรีไทยอุดมศึกษา	 ครั้งที่	 ๑๑	ณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

พ.ศ.	๒๕๔๒	“ชีวประวัติและผลงำนนำยเฉลิม ม่วงแพรศรี”	ตีพิมพ์ในเอกสาร

ดุริยนิพนธ์	 ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ			และ		 พ.ศ.๒๕๔๓	“ดนตรีไทยยุครัตนโกสินทร”	 ที่ระลึก

งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้	 ครั้งที่	 ๑๔	ประกวดดนตรีไทยชิงโล่พระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีมหาวทิยาลยัทกัษณิ		เป็นต้น

	 	 นายเฉลิมมีโอกาสได้แสดงดนตรีไทยเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง	

และวิทยุโทรทัศน์ตลอดมา	 นับเป็นการเผยแพร่ผลงานท่ียาวนานและใกล้ชิด

กับผู้คนที่รักดนตรีไทย	ครั้งส�าคัญ		 เช่น		พ.ศ.	๒๔๙๘-๒๔๙๙	บรรเลงซอด้วง

ร่วมกับวงเครื่องสายประสมออร์แกนของนายประเสริฐ	มณีธร	ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	เดือนละ	๑	ครั้ง	พ.ศ.	๒๕๐๐	–	๒๕๐๗	

บรรเลงซอด้วงร่วมกับวงกลีบชื่นและอาทรศิลป	 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสัปดาห์	พ.ศ.	๒๕๐๓	–	๒๕๐๗	บรรเลงซอด้วง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๓๕

ร่วมกับ	วงดนตรีของพระยาภูมีเสวิน	(จิตร	จิตตเสวี)	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

แห่งประเทศไทยทุกสัปดาห์	 	 และ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 –	 ๒๕๑๙	 บรรเลงซอด้วง

และซอสามสาย	 ในวงดนตรีคณะเฉลิมศิลปะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย	เดือนละครั้ง		เป็นต้น

	 	 นอกจากนีน้ายเฉลมิยงัได้บรรเลงซอสามสาย	ในรายการสารคดโีทรทศัน์		

เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสครบ	๒๐๐	ปี	 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช	และเน่ืองในโอกาสครบ	๒๐๐	ปีวนัครองราชย์

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 รางวัลเกียติยศที่นายเฉลิมได้รับได้แก่	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้รับเครื่องหมาย										

เชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	 จากคุรุสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้รับโล่เกียรติคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย	 สาขาศิลปกรรม	 จากสภาการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ		

พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้รบัการยกย่องเชิดชูเกยีรตเิป็นศิลปนแห่งชาต	ิสาขาศลิปะการแสดง

(ดนตรีไทย)	 นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทาน	 เข็มวิศิษฐ์ศิลปนจากสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งในการแสดงดนตรขีองครอูาวโุส

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	รวม	๕	ครั้ง

  นำยชำย นครชัย	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	ได้กล่าวถึงนายเฉลิม

ไว้ในหนังสือพิมพ์รายวันและสื่อวิทยุโทรทัศน์	ความตอนหนึ่ง	ว่า	

  “วงดนตรีไทยไดสูญเสียปราชญของแผนดินอีกครั้ง เพราะครูเฉลิม 

มวงแพรศรี ทานเปนผูมีความรูความสามารถในการบรรเลงซอชนิดตางๆ ทั้ง

ซอดวง ซออู และซอสามสายเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะซอสามสายถือไดวา

เปนเอตทัคคะคนหนึ่งของประเทศทีเดียว  อีกทั้ง  ยังเปนกําลังสําคัญในการ

ถายทอดความรูแกเยาวชนมากวา ๕๐ ป”

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ตริตาภรณ์

ช้างเผือก		ตริตาภรณ์มงกุฎไทย		และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายเฉลิมแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว	 และสุขภาพทรุดโทรม

ไปตามกาลเวลา	 แต่ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านการบรรเลง

ซอสามสาย	 ซอด้วง	 และซออู้	 รับใช้สังคมไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๓๖

รวมถึงการถ่ายทอดศิลปะด้านการบรรเลงดนตรีให้แก่ลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง

มาโดยตลอด	 ทั้งศิษย์ที่มาเรียนที่บ้านพักและศิษย์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ	

นอกจากน้ียังได้คิดสร้างสรรค์งานศิลปะทางเดี่ยวเครื่องดนตรีใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น	

เพือ่ให้นสิิตนกัศกึษาได้รบัความรูเ้พิม่เตมิตามศกัยภาพของแต่บคุคล	วาระสดุท้าย

พักอยู่ที่บ้านพักย่านซอยอ่อนนุช	 สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง	 	 และถึงแก่กรรม

ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว		เมื่อวันที่	๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๗๕	ปี

๑๑	เดือน	๒	วัน

      

       นายยุทธ  โตอดิเทพย  

              ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิม	 	ม่วงแพรศรี	 	ณ	

เมรุวัดดุสิตาราม	กรุงเทพมหานคร	วันที่	๒๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๒.	 เอกสารอัดส�าเนา	“ประวัติและผลงานนายเฉลิม	ม่วงแพรศรี”	ศิลปน

แห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	(ดนตรีไทย)		พ.ศ.	๒๕๕๖	



ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๓๗

ศาสตราจารย� ดอกเตอร�เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ�  
พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๕๕๗

	 	 ศาสตราจารย์	 ดอกเตอร์เสริมศักดิ์	 	 วิศาลาภรณ์	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๓๑	

สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๓		ที่บ้านคลองสิบเอ็ด	อ�าเภอหนองจอก	จังหวัดพระนคร	

เป็นบตุรคนที	่๒	ของ	นายวิศษิฐ	(ชือ่มสุลิมว่า	ฮานาฟี)	และนางลมูล		วศิาลาภรณ์

มีพี่	๑	คน	คือ	นางลมัย		อับบั๊ส	(ถึงแก่กรรม)		มีน้อง	๗	คน	คือ	นางลดา	ชาติเชื้อ

นางมาลัย	 กาเซ็ม	 นายศิลปชัย	 (ถึงแก่กรรม)	 นายไพศาล	 นายสมรรถชัย	

นายศริศิกัดิ	์(ถงึแก่กรรม)	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดอกเตอร์		วรีศกัดิ	์	วศิาลาภรณ์	

	 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนสุเหร่าสนาม

กลางล�า	 จบชั้นประถมปีที่	 ๔	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 จากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียน

หนองจอกพิทยานุสรณ์	 	จบชั้นมัธยมปีที่	๓	พ.ศ.	๒๔๙๓		จบชั้นมัธยมปีที่	๖	

ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ	พ.ศ.	๒๔๙๖	และจบชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา	

ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๔๙๘

	 	 ศาสตราจารย์เสรมิศกัดิเ์ป็นผูม้สีตปัิญญาเฉียบแหลม	เรียนหนงัสือเก่ง

มาตลอด	จะเห็นได้จากการได้เลื่อนชั้นระหว่างปีในระดับประถมศึกษา	๒	ครั้ง	

ระดับมัธยมศึกษา	๑	ครั้ง	และได้รับทุนการศึกษาในฐานะเป็นผู้เรียนดีมาตลอด	

จนกระทั่งจบส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	

	 	 การศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	

การศึกษาบัณฑิต	 (ก.ศบ.)	 เกียรตินิยม	 วิชาเอกคณิตศาสตร์	 วิชาโทชีววิทยา	

จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน	(ปัจจุบันบัน	คือ	มหาวิทยาลัยบูรพา)	เมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๐๓		ระดับปริญญาโท	ส�าเร็จ	Master	of	Science	(M.S.Math)	จาก	
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Illinois	State	University	สหรัฐอเมริกา	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๐๗	และระดบัปรญิญาเอก	

ส�าเรจ็	Doctor	of	Philosophy	สาขา	Educational	Administration	(Ph.D–Ed.

Admin.)	 จาก	 Illinois	 State	University	 สหรัฐอเมริกา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓		

นอกจากนี้ยังได้รับ	Certificate	 in	Academic	Administration	จาก	Asain	

Institute	of	Technology		เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๖	

	 	 ศาสตราจารย์เสรมิศกัดิ	์เข้ารบัราชการครัง้แรกเป็นอาจารย์ตรทีีโ่รงเรยีน	

ฝกหัดครยูะลา	จงัหวดัยะลา	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๓	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๑๑	ย้ายไปวทิยาลยั

วิชาการศึกษาพิษณุโลก	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนเรศวร)	 	พ.ศ.	๒๕๑๙	 เป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์		เพียงปีเดียว		พ.ศ.	๒๕๒๐	ก็ได้เลื่อนเป็นรองศาสตราจารย์		

พ.ศ.	๒๕๒๑	ย้ายไปเป็นรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	สงขลา	

(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยทักษิณ)	 	 	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 จากนั้น	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	

ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	 จนเกษียณอายุราชการ	

ใน	พ.ศ.	๒๕๔๓

	 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์	 เป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการ	 โดย

ท�าหน้าที่บริหารในสถาบันอุดมศึกษา	 และท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน	 รวมถึง

เป็นผู้วิจัยควบคู่กันไปอย่างสม�่าเสมอ	จนท�าให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

อย่างต่อเนือ่ง	ในด้านบรหิาร		พ.ศ.	๒๕๑๐	-	๒๕๑๑		เป็นผูช่้วยหวัหน้าฝายบรหิาร

วิทยาลัยครูยะลา		พ.ศ.	๒๕๑๓	-	๒๕๒๑		เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก		พร้อมกันนั้น	พ.ศ.	๒๕๒๐	-	๒๕๒๑	

ก็ได้เป็นหวัหน้าภาควชิาบรหิารการศกึษา	อีกต�าแหน่งหนึง่ด้วย		พ.ศ.	๒๕๒๑	-	๒๕๒๖

เป็นรองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา	พ.ศ.	๒๕๒๖	-	๒๕๓๐		

เป็นรองอธกิารบดฝีายกจิการพเิศษและต่างประเทศ	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		

ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๔๐	-	๒๕๔๔	เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเดิม								

	 	 ในดำนวิชำกำร	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ได้สร้างผลงานไว้มากมาย	

ประกอบด้วย	๑) ต�ำรำและหนงัสอื	มากกว่า	๓๐	เล่ม	เช่น	พฤตกิรรมผูน้�าทางการ

ศึกษา			ความขัดแย้ง	:	การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์		และ	หลักสูตร	:	แนวคิด
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ทฤษฎีและการวิจัย				๒) งำนวิจัย	มากกว่า	๒๕	เล่ม	เช่น	ปัญหาครู	นวัตกรรม

การศึกษา	 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่ออาชีพครูกับแบบของพฤติกรรม		

ประสิทธิภาพของการบริหาร	การนิเทศกับระบบฝกหัดครู		การกระจายอ�านาจ

การบริหารและการจัดการ	 และสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 และ	 	๓) บทควำม	 ที่น�าเสนอในที่ประชุมและลงในวารสารต่างๆ	

มากกว่า	 ๓๐	 เรื่อง	 เช่น	 ทิศทางใหม่ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในส่วน

ภูมิภาค	การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา	ภาวะผู้น�าเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน	

และ	Pole	of	Graduate	School	in	Human	Resource	Development	:	

The	Thai	Experience	และเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๙	-	๒๕๓๕	ยังเป็นกรรมการบริหาร

หลักสตูรระดบับัณฑติศกึษา		พ.ศ.	๒๕๓๙	-	๒๕๔๓	เป็นประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตรปริญญาโท	 สาขาบริหารการศึกษา	 และกรรมการบริหารหลักสูตร

ปริญญาเอก	สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	

	 	 ในดำนงำนบริกำรทำงวิชำกำร	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ได้เป็น

กรรมการสภาวิชาการ	 กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ	 กรรมการ

ร่างหลักสูตร	 อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ประธานควบคุม

วิทยานิพนธ์	ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	หลายมหาวิทยาลัย	ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ

และเอกชน	 และเป็นอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	 (อ.ก.ม.)	

กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา	

(ก.พ.อ.)	 อนุกรรมการวิสามัญข้าราชการครู	 (อ.ก.ค.วิสามัญ)	 อนุกรรมการ

วิสามัญข้าราชการครูเฉพาะกิจ	(อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ)	และเป็นอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญ	(อ.ก.ค.ศ.)	หลายคณะ	รวมทั้ง

เป็นกรรมการสภาราชบณัฑติ	เป็นกรรมการจดัท�าพจนานกุรมศพัท์ศกึษาศาสตร์	

ของราชบัณฑิตยสถาน	และเป็นรองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาการศึกษา		

นอกจากน้ีศาสตราจารย์เสริมศกัดิย์งัท�าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารทีป่รกึษา	กรรมการ

ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆหลายฉบับ	และ	

พ.ศ.	๒๕๓๙	–	๒๕๔๕	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  ศำสตรำจำรย ดอกเตอรพนัส หันนำคินทร	 อดีตรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก		กล่าวถึง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริมศักดิ์	

วศิาลาภรณ์	ราชบณัฑติ		ไว้ในหนงัสอืบนเส้นทางชวีติ	ศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศกัดิ์

วิศาลาภรณ์	 ราชบัณฑิต	 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	

“...ทานเปนผูมีความรู ความสามารถอยางเลิศในแขนงวิชาของทาน การมี

ความคดิทีก่วางไกลของทานดเูหมอืนจะเปนทีป่ราศจากขอสงสยั  เหตนุีจ้งึทาํให

ทานเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเฉลียวฉลาดพรอมที่จะแกปญหา

เฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ มีหลายเรื่องที่ผมยอมรับวา 

ผมคิดไมถึง...ในดานวิชาชีพของทานไมเพียงแตมีความลึกซึ้งเทานั้น แตทาน

ยังมีความเปนครูที่ลูกศิษยของทาน  จะพูดดวยความภาคภูมิใจวา เขาเปน 

“ลกูศษิยของอาจารยเสรมิศกัดิ”์ ...ทานชวยลกูศษิยของทานโดยไมเคยเรยีกรอง

หรือแมแตจะหวังผลตอบแทนที่ทานจะได...”  

  ศำสตรำจำรย ดอกเตอรทรงศักดิ์ ศรีกำฬสินธุ		ผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหน่ึง	 ว่า	 	“...ดร.เสริมศักดิ์ มีความสามารถไมใชเฉพาะงานบริหาร

เทานั้น แตยังมีความสามารถดานวิชาการ เปนที่ประจักษ กลาวคือ สามารถ

เสนอผลงานทางวิชาการไดรับตําแหนงศาสตราจารยในขณะที่ดํารงตําแหนง

เปนผูบริหารระดับสูงอยู ซึ่งนอยคนนักจะสามารถทําได จากนั้นก็มีผลงาน

ทางวชิาการสมํา่เสมอ จนไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหเปนราชบณัฑติ 

เปนเกียรติประวัติแกตนเองและวงศตระกูล” 

  รองศำสตรำจำรย ดอกเตอร คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ	 ผู้เคย

ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	 	 “ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 

ราชบัณฑิต เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประสบความสําเร็จ

ทางวิชาการตามปณิธานของมหาวิทยาลัย กลาวคือ “มีความรู   ดุจนักปราชญ

และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล”  ในดานความรู ศาสตราจารย 

ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ เปนราชบัณฑิต ซึ่งเปนเกียรติแกตนเองและ
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วงศตระกูล รวมถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดวย ในดานความประพฤติ 

ศาสตราจารย  ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ มีบุคลิกเรียบงายและสมถะ...”

  รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรวิชัย วงษใหญ่ 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ			ได้กล่าวไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน		ความตอนหนึ่ง	ว่า	“การที่ทานไดรับตําแหนงศาสตราจารย ซึ่งเปน

ตําแหนงสูงสุดทางวิชาชีพครู มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ เปนเครื่องบงชี้คุณภาพ

ของทานในฐานะผูสอน และนักวิชาการ...”  

	 	 ศาสตราจารย์เสรมิศกัดิไ์ด้ใช้ความรูค้วามสามารถปฏบิตังิานอย่างมุง่มัน่

ทุ่มเท	ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด	ก็ได้ริเริ่มพัฒนางานใหม่ๆ	ที่เป็นคุณประโยชน์

ต่อการศึกษาอยู่เสมอ	ดังจะเห็นได้จากผลงานบางประการ	กล่าวคือ	๑)	 เป็นผู้

ริเริ่มในการจัดตั้งและจัดด�าเนินโครงการต�ารา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

พิษณุโลก	 ผลของโครงการน้ีท�าให้นิสิตได้ใช้ต�าราที่มีมาตรฐานและสามารถซื้อ

ในราคาท่ีพอจะจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อน	 และเป็นผลกระตุ้นให้อาจารย์มีโอกาส

สร้างผลงานทางวิชาการ	ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งเป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และรองศาสตราจารย์	 	 ๒)	 เป็นผู้บุกเบิกในการเปดสอน

ปรญิญาโททีม่หาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	พิษณโุลก	ซึง่นับว่าเป็นการเปดสอน

ปริญญาโททางการศึกษาเป็นคร้ังแรกนอกเขตกรุงเทพมหานคร	 ๓)	 เป็นผู้

บกุเบกิในการใช้ศิลปวฒันธรรมเป็นสือ่ในการเปดประตสูร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	สงขลา	และประเทศเพือ่นบ้าน	ท�าให้มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 สงขลา	 มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาในมาเลเซีย	 และ

สงิคโปร์	๔)	เป็นผูบ้กุเบกิในการเปดสอนปรญิญาโททีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

สงขลา	 ซึ่งนับว่าเป็นการเปดสอนปริญญาทางการศึกษาเป็นแห่งแรกในภาคใต้

๕)	เป็นผูบ้กุเบกิในการตดิต่อประสานงาน	และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมอื

ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กับ	Illinois	State	University	โครงการ

ความร่วมมือน้ีเป็นผลท�าให้อาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ศึกษาดูงานและฝกอบรมที่	

Illinois	State	University	มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๐๐	คน				๖)	มีส่วนร่วมในการ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๔๒

สร้างหลักสูตรปริญญาเอก	สาขาการบริหารการศึกษา	และเป็นประธานคนแรก

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก	 สาขาการบริหารการศึกษา	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยไทยแรกที่เปดสอนปริญญาเอก	

สาขาการบริหารการศึกษา		และ	๗)	เป็นที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอก	สาขา

การบริหารการศกึษา	ของมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ	จังหวดันครราชสมีา	ซึง่เป็น

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปดสอนปริญญาเอกทางการศึกษา

	 	 เมือ่มกีารปฏริปูการศกึษา	โดยเฉพาะการปฏริปูวชิาชพีครใูห้เป็นวชิาชพี

ชั้นสูง	มีการตราพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๖	

โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการคุรุสภา	 มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญตัดิงักล่าว		ศาสตราจารย์เสรมิศกัดิไ์ด้รบัแต่งต้ังโดยมติคณะรฐัมนตรี	

ให้เป็นประธานกรรมการคุรุสภา				ซึ่งเป็นประธานกรรมการคุรุสภาคนแรกตาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๖	ศาสตราจารย์

เสริมศกัดิไ์ด้ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการครุสุภาอยูร่ะหว่าง		พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๑

โดยได้ร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภาก�าหนดข้อบังคับคุรุสภา	ประกาศ	และออก

ระเบียบต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของคุรุสภา	 เช่น	 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี	พ.ศ.	๒๕๔๗		ข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพี

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ	พ.ศ.	๒๕๔๘		ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรอง

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๕๐		และประกาศคณะกรรมการครุสุภา	เรือ่ง	สาระความรูแ้ละสมรรถนะ

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และผู้บริหารการศึกษา	

ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 เป็นต้น	 รวมทั้ง

ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ยังเป็นประธานอนุกรรมการจัดท�าสารานุกรมวิชาชีพครู

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวโรกาสจัดงานฉลอง

สริริาชสมบตัคิรบ	๖๐	ปี	(๒๕๔๙)		เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	

๘๐	พรรษา	(๒๕๕๐)		และเนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	

๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 	 ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของวิชาชีพ

ทางการศึกษา	และเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพสืบไป	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๔๓

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎี

มาลา	เขม็ศลิปวทิยา	ซึง่เป็นการพระราชทาน	ประจ�าปี	๒๕๕๔		เหรียญดุษฎมีาลา

เข็มศิลปวิทยา	 เป็นเหรียญที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเพื่อเป็นการ

เชดิชเูกยีรตแิก่บคุคลซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุใินทางศลิปวทิยา	อนัได้แสดงให้ประจกัษ์

เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	 โดยในการขอพระราชทานให้ค�านึง

อย่างรอบคอบถงึกรณคีวามชอบทีไ่ด้ใช้ศลิปวทิยาเป็นคณุประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ว่ามลีกัษณะถงึขนาดจะได้รบับ�าเหนจ็		เหรยีญดษุฎมีาลา	เขม็ศลิปวทิยา	การได้รบั

พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	 เข็มศิลปวิทยา	 สาขาศึกษาศาสตร์นี้	 เป็นการ

ได้รับพระราชทาน	นับเป็นคนที่สามของประเทศไทย

	 	 ด้วยความรู้ความสามารถทัง้ทางด้านการบรหิารและด้านวชิาการทีไ่ด้รบั

การยอมรับอย่างกว้างขวาง	 	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศของศาสตราจารย์

เสริมศักดิ์	 มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงได้เสนอให้ศาสตราจารย์เสริมศักด์ิได้รับ

พระราชทานปรญิญาบตัรกติตมิศกัดิ	์ได้แก่	พ.ศ.	๒๕๔๙	ได้รบัปรญิญาการศกึษา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ		

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา	มหาวทิยาลยับรูพา	และ	ปรญิญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์	

การบรหิารการศกึษา	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์		และ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้รบัปรญิญา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	กิตติมศักดิ์	ประเภทวิชาการ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่		

	 	 นอกจากนีศ้าสตราจารย์เสรมิศกัดิย์งัได้รบัรางวลัและได้รบัยกย่องจาก

หน่วยงานสถานศึกษาหลายรางวัล	เช่น	ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่า

ต้นแบบของมหาวิทยาลัยบูรพา	 ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียาจารย์ที่ท�า

คุณประโยชน์ต่อคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้รับยกย่องเป็นผู้ท�า

คณุประโยชน์แก่กระทรวงศกึษาธกิาร	และได้รบัยกย่องให้เป็นศษิย์เก่าดเีด่นต่างชาติ

คนแรกที่ได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ		(Hall	of	Fame)	ที่	Illinois	State	

University	นับตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๐๐

	 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์	 นับว่าเป็น	“ครูแท”	 ท�าทุกอย่างเพื่อศิษย์	

โดยมไิด้มุง่หวงัผลประโยชน์แต่อย่างใด	เปรยีบเสมอืนหนิใต้น�า้	ให้ลกูศษิย์เหยยีบ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๔๔

เดนิสูค่วามส�าเรจ็	ดงัทีก่ล่าวไว้ในการบรรยายเนือ่งในงานแสดงมทุติาจติเกษยีณ

อายุราชการ	 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จเป็น

องค์ประธาน	เมือ่วนัที	่๒	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๔๓	ณ	โรงแรมโฟร์วงิ	กรุงเทพมหานคร	

ตอนหนึ่งว่า	 “ในชีวิตของผมนั้น ผมไดทําตัวเปนหินใตนํ้ามาหลายสิบป 

จะเกษียณอายุราชการแตนี้ไปก็ยังคิดทําตัวเปนหินใตนํ้าตอไป...หินใตนํ้า

ที่ชวยสงเสริมการบริหารการศึกษาของชาติ... และวันนี้เปนวันเกษียณอายุ

ของหินใตนํ้ากอนหนึ่งดวย...”  

  ผูช่วยศำสตรำจำรย ดอกเตอรโสภณ พวงสวุรรณ		ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่ง

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏหมูบ้่านจอมบงึ	นสิติปรญิญาเอกสาขาการบรหิาร

การศกึษา	รุน่	๓	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	กล่าวถงึ	ศาสตราจารย์เสรมิศกัดิ์

ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่ง	 ว่า	“...ดวยความที่เปนทานเปนทั้ง

นักบริหารและนักวิชาการ  เวลาที่ทานสอนพวกเรา ทานจึงมักจะใหขอคิด

ในเชิงบริหารที่ไมมีใครเขียนไวในตํารา แตเปนส่ิงที่เปนประโยชนตอลูกศิษย

ทีจ่ะนาํไปใชในการทาํงานและการบรหิาร อกีทัง้ความรูในเน้ือหาวิชาทีท่านสอน

พวกเรานั้น ก็เปนความรูใหม  ซึ่งทันสมัยและทันเหตุการณ...นอกเหนือจาก

ความเปนนักบริหารและนักวิชาการที่มีความสามารถเปนเลิศแลว ทานยังเปน

อาจารยที่เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณาตอศิษย ใหความ

เปนกันเองกับศิษยทุกคน และรูจักใหอภัยตอศิษยเมื่อศิษยทําผิด โดยท่ีทาน

จะไมแสดงอาการโกรธเคืองใดๆ ใหเห็นเลย ทานจึงเปน “ครูดีและครูเกง” 

ที่อยูในใจพวกเราทุกคน...”

	 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียาจารย์ของ

วงการศึกษาไทย	 โดยได้รับจารึกประวัติและผลงานลงในสารานุกรมการศึกษา

ร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ		๒	กันยายน	๒๕๕๘

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	มหาปรมาภรณ์

ช้างเผือก	 มหาวชิรมงกุฎ	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 และเหรียญดุษฎีมาลา	

เข็มศิลปวิทยา		สาขาศึกษาศาสตร์		



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๔๕

	 	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์	สมรสกับ	รองศาสตราจารย์	วัญญา	โพธิ์แก้ว	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๓		มีบุตร	๒	คน	คือ	นางสาวสริญญา	และ	ดอกเตอร์สรวัฒน์		

วิศาลาภรณ์			

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์	 มีอาการปวยด้วยโรคเกี่ยวกับ

ลิม่เลอืด	และถุงน�า้ดอีกัเสบ	จงึเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล	เมือ่อาการทเุลาลง

แพทย์ผู้รักษาอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้าน	 	 และกลับเข้ารับการรักษาอีก

หลายครั้ง	 	 จึงกระท่ังถึงแก่อนิจกรรม	 	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๗		

และได้ท�าพิธีฝังศพตามประเพณีของศาสนาอิสลาม	 ในวันเดียวกัน	 สิริอายุได้	

๗๔	ปี	๓	เดือน	๑๖	วัน

              เรียบเรียงโดย

     คณะทํางานจัดทําหนังสือประวัติครู พ.ศ. ๒๕๕๘



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๔๖

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือบนเส้นทางชีวิต	 ศาสตราจารย์	 ดร.เสริมศักดิ์	 วิศาลาภรณ์	

ราชบัณฑิต			เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

	 ๒.	 หนังสือรวบรวมประวัติและผลงาน	ศ.ดร.เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	และ	

ดร.สนุงนาถ	สตูะบุตร	ในโอกาสเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	การศกึษาดษุฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ประจ�าปี	๒๕๕๑

	 ๓.	 หนังสือหลักบริหารการศึกษาเกียรติคุณ	ศาสตราจารย์	ดร.เสริมศักดิ์	

วิศาลาภรณ์	 ราชบัณฑิต	 เนื่องในโอกาสอายุครบ	๖	 รอบ	 วันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๕		

	 ๔.	 หนงัสอืหลกัวชิาชพีทางการศกึษาเกยีรตยิศ	ศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศกัดิ์

วิศาลาภรณ์	 ราชบัณฑิต	 เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา	

เข็มศิลปวิทยา		

	 ๕.	 หนงัสอืเกยีรติคุณทางการบรหิารการศึกษา	ศาสตราจารย์	ดร.เสรมิศกัดิ์

วิศาลาภรณ์	ราชบัณฑิต		

	 ๖.	 นายไพศาล	วิศาลาภรณ์	และ	ดอกเตอร์จักรพรรดิ	วะทา		ผู้ให้ข้อมูล

เพิ่มเติม



นายเจริญชัย  กสิณธร  
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๔๗

นายเจริญชัย  กสิณธร
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๕๗

	 	 นายเจริญชัย	 กสิณธร	 	 เกิดเม่ือวันที่	 ๕	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕		

ที่ต�าบลบางเขน		อ�าเภอเมืองนนทบุรี		จังหวัดนนทบุรี		เป็นบุตรคนสุดท้องของ

นายตา		กับนางอ่อนศรี		กสิณธร		มีพี่	๑	คน	คือ	นางยุพิน	จันทร์อ่อน

	 	 นายเจริญชยัได้รับการศึกษาในระดับประถมและมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีน

เซนต์คาเบรียล		กรงุเทพมหานคร		ส�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมปีที	่๖	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔

แล้วสมคัรสอบชดุครไูด้ประกาศนยีบตัรพเิศษวชิาการศกึษา	(พ.กศ.)	ในปีเดียวกนั	

หลังจากนั้นก็สมัครสอบชุดครูได้ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม	 (พ.ม.)	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๑๓		ต่อมาได้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัศลิปากร	วทิยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์	 จังหวัดนครปฐม	 ส�าเร็จได้รับพระราชทานปริญญา

ศกึษาศาสตรบณัฑติ	(ศษ.บ.)		ใน	พ.ศ.	๒๕๑๙		นอกจากนี	้นายเจริญชัยยงัเข้ารับ

การอบรมในหลักสตูรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารและการจดัการเรยีนการสอน

หลายหลักสูตร	 รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 	 นายเจริญชัยเริ่มเป็นครูครั้งแรกเม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ที่โรงเรียน

โยนออฟอาร์ค	 ถนนราชวิถี	 กรุงเทพฯ	 สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์	

จนถึง	พ.ศ.	๒๕๐๖	ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		โดยสอนหลายวิชา

ตามที่ได้รับมอบหมาย	 เช่น	 วิชาภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	 เป็นครู

ประจ�าชั้น	และสอนกิจกรรมลูกเสือด้วย	ต่อมาใน		พ.ศ.	๒๕๒๗		นายเจริญชัย

ได้มาก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเล็กๆ	ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ	แขวงบางไผ่		เขตบางแค	

กรุงเทพมหานคร	ชื่อโรงเรียนอนุบาลกสิณธร	ได้รับความนิยม	และไว้วางใจจาก



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๔๘

ผู้ปกครองน�าบุตรหลานมาสมัครเรียนมากขึ้น	 และไม่สามารถขยายชั้นเรียนได้		

จงึสร้างอาคารเรยีนเพิม่ขึน้อีก		พ.ศ.	๒๕๓๒	ได้ขยายการศกึษาถึงชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่๖	และเปลีย่นชือ่โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนกสณิธรวทิยา	นบัเป็นโรงเรยีนแห่งแรก

ในเครือโรงเรียนกสิณธร	๓	สาขา		โรงเรียนกสิณธรวิทยามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ศรัทธาของผู้ปกครองในเรื่องความเข้มด้านวิชาการ	 สามารถสร้างเด็กให้เป็น

คนเก่ง	 สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้มาก	 	 รวมทั้งมีการบริหารที่ดี		

ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด	 	 มีครูทั้งไทยและต่างประเทศที่เก่งและมี

คุณภาพสูง	ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีจ�านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ		ต้องสร้าง

อาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับจ�านวนนักเรียนที่มีมากขึ้น			

	 	 ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๔๑		นายเจรญิชยัได้มาก่อตัง้โรงเรยีนกสณิธรเซนต์ปีเตอร์	

ต�าบลบางรักพัฒนา	 อ�าเภอบางบัวทอง	 จังหวัดนนทบุรี	 เป็นโรงเรียนแห่งท่ี	 ๒	

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	 เปดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	เปดสอนทัง้หลกัสตูรปกต	ิและหลกัสตูร	๒	ภาษา	(English	Program)	

เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกที่มีมาตรฐานสูง	 โรงเรียนหนึ่งในย่านบางบัวทอง		

และ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้เปดโรงเรียนแห่งที่	๓	คือโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่	ตั้งอยู่

ที่ถนนพุทธมณฑลสาย	๓		แขวงบางไผ่	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร		เปดสอน

ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เน้นหลักสูตร	 ๒	 ภาษา		

(English	Program)	จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและ

ภาษาองักฤษ		โดยนายเจรญิชยัเป็นผูร้บัใบอนญุาตโรงเรยีนทัง้	๓	แห่งในระยะแรก

ต่อมาเมื่อโรงเรียนเจริญก้าวหน้าและเป็นระบบมากขึ้น	 จึงให้บุตรเป็นผู้รับใบ

อนุญาตรับช่วงต่อ	 ส่วนนายเจริญชัยจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเป็นหลักในการ

บริหารให้แก่โรงเรียนทั้ง	๓	สาขา

	 	 นายเจริญชัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารและ

ด้านวิชาการสูง	 ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาการศึกษาให้แก่ศิษย์อย่าง

เต็มก�าลังความสามารถ	 	 โดยหมั่นศึกษาหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ	 มาพัฒนา

การจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา		มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี	ตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรยีน	คอยช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�า	ให้ก�าลงัใจแก่ศษิย์ทีม่ปัีญหา	ไม่ย่อท้อ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๔๙

ต่ออุปสรรคใดใด	หวังอบรมให้ศิษย์เป็นคนเก่ง	 	 เป็นคนดี	 	มีความสมัครสมาน

สามัคคีและคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ไม่ทอดทิ้งกัน		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พยายามอบรมส่ังสอนให้ศิษย์มีความกตัญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ	 มีความ

ประหยัด	อดออม	ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

	 	 นายเจรญิชยัเป็นผูบ้รหิารท่ีมคีวามทันสมยั		จะส่งเสรมิให้ครใูช้นวตักรรม

และเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอน		มกีารวางแผนการท�างานให้เป็นระบบ

ส่งเสริมครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อโดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้ศึกษาสูงกว่า

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป		ท�าให้มีครูในโรงเรียนจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท	และปริญญาเอกเพิ่มขึ้น		รวมทั้งส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม

และพฒันาตนเองตลอดเวลา		พร้อมทัง้ให้น�าความรูม้าขยายผลแก่ครูและบคุลากร

คนอื่นๆ	อย่างทั่วถึง					

	 	 ด้านเทคนิคการบริหาร	 	 นายเจริญชัยจะพยายามวิเคราะห์ปัญหา	

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน	 แล้วหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที		

นายเจริญชัยมีวิธีนิเทศครูและบุคลากรโดยการสอนงานโดยตรง	 พร้อมทั้ง

เขียนบทความลงในวารสารของโรงเรียน	 	 และติดข้อเขียนตามปายนิเทศต่างๆ

เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ความรู้และเกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ	 	 นายเจริญชัยปฏิบัติต่อครูและ

บุคลากรด้วยความรัก	ความเมตตา	เอาใจใส่	คอยให้ความช่วยเหลือ	ปฏิบัติต่อ

ทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

	 	 นายเจริญชัยเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 โดยจะคิดสิ่งแปลกใหม่

ให้เกดิขึน้		เพือ่ดงึดดูความสนใจ	และเป็นทีย่อมรบัของผู้ปกครองได้เสมอมา	เช่น	

ได้จัดซื้อรถไฮเทครับส่งนักเรียน	 เป็นรถบัสขนาด	๒๐	ที่นั่ง	ที่ออกแบบส�าหรับ

รับนักเรียนโดยตรง	มีเครื่องอ�านวยความสะดวกและระบบโทรศัพท์ติดตั้งในรถ	

ทีน่ั่งของนกัเรยีนกว้าง	นัง่สบาย	และมเีขม็ขดันริภยัทกุเก้าอี	้เพือ่ปองกนัอบุตัเิหตุ	

ซึ่งรายการ	“ตำมไปดู”	 ได้น�าเร่ืองน้ีไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	 ช่อง	 ๙	

อสมท.	 นอกจากนี้	 นายเจริญชัยยังได้วางแผนการตลาด	 เพื่อส่งเสริมการรับ

สมัคร	 และการบริการผู้ปกครอง	 ท้ังการประชาสัมพันธ์	 การออกแบบแผ่นพับ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๕๐

ให้น่าสนใจ	 จัดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย	 จัดกิจกรรมการเรียนเสริมต่างๆ	 เป็นต้น	

ส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	 เป็นที่นิยม	 และรู้จัก	 มีนักเรียนทั้งใกล้และไกล

สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ผลงานการบริหารโรงเรียนของนายเจริญชัยที่ส�าคัญ	ได้แก่		โรงเรียน

กสิณธรทั้งสามสาขาได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมนิคณุภาพการศกึษา	(สมศ.)	ในระดบัดมีากในทกุครัง้ของการประเมนิ

โรงเรียน

	 	 โรงเรียนกสิณธรวิทยา	 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์	 และโรงเรียนกสิณธร

อาคาเดมี่	 	 ได้ส่งนักเรียน	 ครู	 หรือสถานศึกษาเข้าประกวดแข่งขันรายการใด	

ก็จะได้รับชัยชนะ	 และรางวัลกลับมาเสมอ	 รางวัลอันน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจ

สูงสุด	คือ	โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์		และโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่		ได้รับ

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน	 	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 	 และต่อมาโรงเรียนกสิณธร

เซนต์ปีเตอร์ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานต่อเนื่องอีก	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๓		และ	

พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 นับได้ว่า	 นายเจริญชัยเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเพียรพยายาม	

เสียสละทุ่มเทบุกเบิกงานด้านการศึกษาของภาคเอกชนอย่างแท้จริงคนหน่ึง		

มีผู้เขียนถึงความสามารถในการสอน	 การบริหาร	 การจัดการศึกษาและการมี

จิตสาธารณะของนายเจริญชัยไว้ในเอกสารประวัติและผลงาน	 นายเจริญชัย	

กสิณธร	หลายคน	เช่น

  นำยสุพจน เชำววรวิญู	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		กล่าวไว้

ตอนหนึ่งว่า

  “... มาสเตอรเจริญชัย กสิณธร เปนคุณครูทานหนึ่งที่ผมเคารพมาก 

และผมจําทานไดไมเคยลืม ผมรูจักทานมานานตั้งแตเรียนอยูชั้นประถม บุคลิก

ของทานเปนคนขยนั ใจดี และอดทน ถงึแมทานจะปวย ทานกไ็มเคยหยดุสอนเลย  

เพราะทานรูวาพวกเราเหลาลูกศิษยรอคอยทานสอนอยู ทานอดทนกับพวกเรา

ที่ซนและไมเปนระเบียบ ทานสอนนักเรียนหลากหลายวิชา ทั้งภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  พวกเราชอบทานและจําทานไดตลอดมา…”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๕๑

  นำยสิโรจน แสงเทวำภรณ 	 ตัวแทนลูกศิษย์	 รุ่นที่	๑๗	 (ม.ศ.๓	รุ่น

สุดท้าย)			โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		กล่าวไว้ตอนหนึ่ง	ว่า

  “...ยอนกลับไปป ๒๕๑๘  เมื่อครั้งที่พวกเราเปนนักเรียน ป.๕ เรียนที่

ตึกญี่ปุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมูบานเศรษฐกิจ ตอนนั้นมาสเตอรเจริญชัย

กสิณธร เปนครูประจําชั้นของพวกเรา  มาสเตอรเจริญชัย จะมาโรงเรียนแตเชา

ทุกวัน  มาสเตอรคอยมองดูพวกเราวิ่งเลน  ทานอาจจะมองเห็นแวว อนาคต

ของพวกเรา วาจะเปนใหญเปนโต มีอนาคตกาวหนา ทานจึงคอยอบรมสั่งสอน

พวกเราอยางใกลชิด ดวยความรักความเมตตา  มาสเตอรเปนผูมีบุคลิกโอบออม

อารี ใจดี ออนโยน พูดจาไพเราะ เปนคุณครูใจดีมากๆ ที่เด็กๆ อยากจะเรียน

ดวยทุกคน…”

  นำงอบุลวส ี เอกศกัดิ	์	หัวหน้าฝายมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนกสณิธร

วิทยา	กล่าวไว้ตอนหนึ่ง	ว่า

  “...ทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับทาน ยังอยูในความรูสึกของเราตลอดมา

ทานใหคาํสอน  คาํแนะนาํ ใหกาํลงัใจในเรือ่งหนาที ่การงาน และเรือ่งอ่ืนๆ ทานสอน

ใหเราเขมแขง็ รูจกัแกปญหา ศรัทธาในการทาํความดี  ทานบอกเสมอวา นกัเรยีน

ทุกคนคือลูกของเรา เรารักลูกอยางไร เราก็ตองรักลูกศิษยอยางนั้น เราตองสอน

เขาดวยความรักและหวงใย  และเราก็ปฏิบัติตามคําสอนของทานตลอดมา…”

  บำทหลวงประทปี สทุธนิำวนิ 	เจ้าอาวาสวดันักบญุหลยุส์มาร	ีกรญีอง

เดอ		มงฟอร์ต		กล่าวไว้ตอนหนึ่ง	ว่า

  “ ...นายเจริญชัย กสิณธร เปนผูมีความศรัทธา และปฏิบัติศาสนกิจ

ตอครสิตศาสนาโดยใหการอนเุคราะหในเรือ่งตางๆ อยูเปนประจาํและสมํา่เสมอ  

ทั้งในดานการนําครูและนักเรียนมาทํากิจกรรมอาสาสมัครใหวัด การนําผูอื่น

ในการบริจาคเพื่อปรับปรุงศาสนสถานรวมเปนจํานวนเงินมากกวา ๕ แสนบาท  

อกีท้ังบรจิาควตัถสุิง่ของและแรงใจในการชวยสนบัสนนุกจิกรรมตางๆของวดัดวยดี

เสมอมาตลอดระยะเวลากวา ๓๐ ป  เปนคริสตศาสนิกชนทีไ่ดรบัการยกยองใหเปน

บุคคลตัวอยางดีเดน เปนที่นับถือในกลุมของคริสตศาสนิกชนและในชุมชน

ที่อยูอาศัยอยางกวางขวาง…..”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๕๒

  เกยีรตคิณุทีน่ำยเจรญิชยัไดรบั	คอื	พ.ศ.	๒๕๔๑	รางวลับคุคลตวัอย่าง

สาขาผู้ท�าประโยชน์ด้านการศึกษา	จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ		พ.ศ.	๒๕๔๗

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส	 ของคุรุสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 รางวัล

หนึง่แสนครดู	ีของคุรสุภา	และ	พ.ศ.	๒๕๕๕	รางวลัพ่อดเีด่น	ของสภาพระสงัฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	 คือ	 จตุตถดิเรก

คุณาภรณ์	และเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

	 	 นายเจริญชัย	สมรสกับ	นางสาวขวัญยืน	ธีระสีมันต์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๐

มีบุตร		๔	คน	คือ	นายอภิศักดิ์		นายเอกราช		นายธนชิต		และนางสาวอาลิสา		

กสิณธร

	 	 นายเจริญชัย	 มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง	

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ศิษย์ที่จบการศึกษาแต่ละรุ่นเป็นจ�านวนมาก		

เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาแก่โรงเรียนในเครือกสิณธรทั้ง	 ๓	 โรงเรียน	 จนถึง

วยัชราภาพ		พ.ศ.	๒๕๕๕	เริม่เจบ็ปวยด้วยโรคภมูแิพ้และได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

มาตลอด	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีอาการของโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น	 จนวันที่	 ๑	 ตุลาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้ถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว	สิริอายุได้	๗๒	ปี	๒๗	วัน

       นายธเนศ  ขําเกิด  

          ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๕๓

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ	 การกลับสู่บ้านพระบิดาของ	 เปโตร	 เจริญชัย	 	 กสิณธร	

ที่พระเป็นเจ้า		ได้เรียกไปเฝาพระองค์เมื่อวันพุธที่	1	ตุลาคม	ค.ศ.	2014		วันที่	

2	–	6	ตุลาคม	ค.ศ.	2014		เวลา	19.00	น.		มิสซาวัดนักบุญหลุยส์มารี	กรีญอง

เดอ	มงฟอร์ต

	 ๒.	 เอกสารประวตัแิละผลงานนายเจรญิชยั		กสณิธร			เรยีบเรยีงโดย	นางสาว

อาลิสา	กสิณธร		ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกสิณธรวิทยา





รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์
สุพล  วุฒิเสน  

พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๕๘





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๕๕

รองศาสตราจารย� ดอกเตอร�สุพล  วุฒิเสน
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๕๘

	 	 รองศาสตราจารย์	ดอกเตอร์สุพล	 	วุฒิเสน	 เกิดเมื่อวันที่	๒	มีนาคม	

พ.ศ.	 ๒๔๘๖	ที่จังหวัดอุดรธานี	 เป็นบุตรคนเดียวของนายสุระ	 และนางนภา		

วุฒิเสน		มีน้องต่างมารดา	๔	คน	คือ			นางสุคนธ์	นายศุภกิจ	นางสาวสุดา	และ

นางสาวสุนันทา		วุฒิเสน

	 	 รองศาสตราจารย์สุพล	 ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมและ

มัธยมที่จังหวัดอุดรธานี	 เรียนจบชั้นมัธยมปีที่	 ๖	 ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	

เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับนี้แล้ว	 ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา	(ป.กศ.)	และ	ประกาศนยีบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู

(ป.กศ.ชั้นสูง)	 ที่โรงเรียนฝกหัดครูอุดรธานี	 (ปัจจุบันคือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี)	 และด้วยความเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง	 ท�าให้ได้รับทุน

เข้าเรียนต่อได้ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	ประสานมิตร	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ)	 จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต	 (กศ.บ.)	 สาขามัธยมศึกษา	

วิชาเอกสังคมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 	 เมื่อออกไปท�างานระยะหนึ่งแล้ว	รองศาสตราจารย์สุพลยังขวนขวาย

ไปศึกษาเล่าเรียน	 ในระดับสูงขึ้นอีก	 คือ	 ได้ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ได้รบัปรญิญา	M.A.T.	(Social	/	Asian	Studies),	University	of	the	Philippines,

Quezon	 City,	 ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	ปริญญา	M.A.	

(Comparative	 International	 Development	 Planning	 in	 Education),	

Stanford	University,	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ.	๒๕๑๖	และปริญญา	Ph.D.	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๕๖

(International	/	Interculttural	Education),	The	Florida	State	University	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 	 ปีแรกที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมานั้น	 รองศาสตราจารย์สุพล

ไม่ได้ท�างานราชการ	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 จึงบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกใน

ต�าแหน่งอาจารย์โรงเรียนฝกหัดครูอุดรธานี	 ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นวิทยาลัยครู

อุดรธานี	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการวิทยาลัยครูสุรินทร์			

พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 –	 ๒๕๔๖	 เป็นอธิการและอธิการบดีที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา	

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา	 	 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์	 	 ตามล�าดับ	 	 และ	

พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 –	 ๒๕๕๕	 	 เป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	รวมเป็นผู้บริหารได้	๒๘	ปี	

  ดอกเตอร สำยหยุด - อำภรณ  จ�ำปำทอง	เขียนถึงรองศาสตราจารย์

สุพล	ในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ	รองศาสตราจารย์	ดร.สุพล

วุฒิเสน	ความตอนหนึ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวของการศึกษาเล่าเรียนสาขาวิชาชีพ

ทางการศึกษาของรองศาสตราจารย์สุพล	 ที่มีความตั้งใจมาแต่ต้นด้วยความรัก

ในวิชาชีพนี้เป็นชีวิตจิตใจ	 จึงมุ่งมั่นขวนขวายเข้าศึกษาเล่าเรียน	 และออกมา

ประกอบวิชาชีพดังกล่าวด้วยความสุขตลอดมา	ความตอนหนึ่งว่า

  “ดร.สุพล เปนคนดี ในความเปนศิษยก็เปนศิษยที่ดี ใหความเคารพ

ยกยองครูอาจารย และเรียนดี ในความเปนเพ่ือนก็เปนเพื่อนที่เปนผูนําและ

ชวยเหลือเพื่อนดี  ในความเปนครูก็สอนลูกศิษยดี  ในความเปนผูบริหาร

กส็งเสรมิผูรวมงานและองคกรใหพฒันาใหเจรญิกาวหนา ในความเปนครอบครวั     

ก็มีครอบครัวที่ดี เปนสามีที่ดี มีภรรยาและลูกที่ดี และสรางรากฐานครอบครัว

ใหมั่นคงอบอุน...”

	 	 นอกจากนี	้รองศาสตราจารย์สพุลยงัได้รบัการศกึษาอบรมอย่างต่อเนือ่ง

ตลอดการท�างานในหน้าที่ราชการ	 ได้รับวุฒิบัตรที่ส�าคัญๆ	ดังนี้	 ๑)	 Planning	

for	Integrated	Regional	Development,	UNCRD	Nagoya,	Japan,	1977		

๒)	Presidential	Siminar,	Western	Carolina,	U.S.A.	1986			๓)	Entrepre-

neurship	 Educational,	 Southern	 Illinois	 University	 at	 Carbondale,	
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1988	๔)	Chunga-Seminar	and	Korea	Study	Tour,	Human	Resource	

Development	Project,	Chun-Ang	University,	Soul,	Korea,	1-5	June	

1994		๕)	Graduate	Training	Program,	Edith	Cowan	University,	Australia,	

1995		๖)	Presidential	Siminar	on	the	Presentation	of	the	Honorary	

Doctoral	Award	to	His	Royal	Highness	the	Crown	Prince,	Edith	Cowan	

University,	Australia,	1997		๗)	 Institutional	Management	 in	Higher	

Education,	UNESCO/SEMEO,	2000		๘)	Queensland	Higher	Education	

Rajaphat	Presidents	Program,	Australia,	2002		๙)	World	University	

President	Summit	Bangkok	2006		๑๐)	ทบวงมหาวิทยาลัย	๒๕๔๓	:	การ

พัฒนาผู้บริหาร	ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา	และ		๑๑)	สถาบันพระปกเกล้า	

๒๕๔๔	 :	 การก�าหนดยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาและ

การปฏิรูประบบราชการ

	 	 รองศาสตราจารย์สพุล	นบัว่าเป็นทัง้นกับรหิารและนกัวชิาการไปพร้อมกัน

ดังที่	Hone McGregor 	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่ง	 International	Manager	

ของ	 NZQA	 (New	Zealand	Qualifications	 Authority)	 และปัจจุบันเป็น	

Chief	Executive	ของ	the	Royal	Forest	and	Bird	Protection	Society	of	

New	Zealand	เขียนค�าไว้อาลัยในหนังสืออนุสรณ์เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่ง

ว่า	“…We hosted and collaborated with many Rajabhat Institutes, 

and later Rajabhat Universities in the area of higher education. 

Particularly with the change in our new universities of technology 

(such as Auckland University of Technology) with high level degrees 

that had an applied epistemology, and what was also to become 

part of the Rajabhat Universities’ epistemology as they developed. 

Dr. Supol was a leader of his institution, but also President of the 

Presidents’ Council in representation to us as one of Thailand’s 

international partners. We very much appreciated his wisdom, and 

gracious nature, and am thinking of him fondy now....” 
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	 	 ขณะเดียวกัน	 ด้วยความคิดอันเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงาม	

รองศาสตราจารย์สพุลยงัมคีวามผกูพนักบัทกุคนทีร่่วมงานกันอย่างมีกัลยาณมิตร	

มองเห็นความส�าคัญและเคารพในความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล	 ยินดี

ให้ความช่วยเหลือทุกคนเท่าที่โอกาสจะอ�านวย	ดังที่คณะคนงำนมหำวิทยำลัย

รำชภัฏบำนสมเด็จเจำพระยำ	 เขียนค�าไว้อาลัยในหนังสืออนุสรณ์เล่มเดียวกัน											

ความตอนหนึ่ง	ว่า		

  “ทานอธิการบดี  รองศาสตราจารย ดร.สุพล  วุฒิเสน  เปนผูไดทํา

ประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนอยางมาก 

นําพามหาวิทยาลัยไปสูระดับโลก ขยายโอกาสใหทุกคนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น 

เปนผูนําที่มองการณไกล  ทุมเท  ทั้งแรงกายแรงใจในการบริหารงาน  ซึ่งทาน

ไมไดทําเพื่อตนเอง แตทําเพื่อความอยูดีกินดีของพวกเราทุกคนในมหาวิทยาลัย 

พวกเรายังจดจํา วันนั้นไดดี วันที่นําพวกเรานั่งเครื่องบินเปนครั้งแรก พวกเรา

จะไมมีวันลืม พวกเรารูสึกไดวาทานไดมอบความรัก ความหวงใยใหแกบุคลากร

และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาดวยดีตลอดมา...”

	 	 ผลงานที่รองศาสตราจารย์สุพล	 สร้างไว้แก่วงการศึกษามีมากมาย	

โดยเฉพาะงานเขียนต�ารา	 บทความทางวิชาการ	 และงานวิจัย	 อาทิ	 ๑)	 The	

Teachers	 Training	 Regional	 Network	 and	 Educational	 Innovation	

(Florida	State	University,	Ford	Foundation,	IDRC)	๒)	อิทธิพลของตัวการ

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมรายกรณีชนบท	 อุดรธานี	 	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ)	 	 ๓)	 Linking	 of	 Formal	 and	 Non	 -	 formal	 Education	

Experimental	Project	in	NE	–	Thailand	(UNESCO,	Bangkok)	๔)	Effective

Change	 –	 Agents	 of	 Rural	 Area	 in	Udorn	 and	Nongkai	 Provinces	

(สภาการศึกษาแห่งชาติ)	๕)	Teachers	College	Extention	Centre	in	Rural	

Areas	 as	Means	 to	Practical	 International	Reform	 :	A	Preliminary	

Study	 (UNCRD	 -	Nagoya)	๖)	ครูกับการพัฒนาชนบท	 :	กรณีการอบรมครู

ประจ�าการ	วทิยาลยัครใูนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	(IDRC	–	The	International	

Development	Research	Centre)		๗)	เง่ือนไขส�าคญัในหมูบ้่านต่อการปฏบิตังิาน
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ด้านการปองกนัและแก้ไขปัญหาเยาวชนในพืน้ทีช่นบทยากจนของเจ้าหน้าทีข่องรฐั

(สภาวิจัยแห่งชาติ)	 	 ๘)	 กรมหลวงผู้เป็นอัจฉริยะในการเป็นนักศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น		อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย		(ส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา)		๙)	ความเจรญิทางการศกึษาต้องปรบัให้ทนัปัญหา	(ครุปุรทิศัน์)	

๑๐)	การตรวจสอบและชีน้�าโดยนกัวชิาการ	(วทิยาลยัครสูรุนิทร์)		๑๑)	บทบาทสถาบนั

การศึกษาในโครงการอิสานเขียว	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	 	 ๑๒)	 ปฏิบัติการ

ต่อเนือ่งโครงการร่วมมือกบัควีนแลนด์	(สถาบนัราชภฏัฉะเชงิเทรา)		๑๓)	ราชภฏั

ราชนครินทร์	 อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา	 (มติชน)	 ๑๔)	 พันธกิจของการศึกษา

ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ	(วารสารคุรุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย)		๑๕)	TRENDS	Model	World	University	President	Summit	

Bangkok	2549	

	 	 ตลอดระยะเวลา	๒๘	ปี	 ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	 รองศาสตราจารย์

สุพลได้น�านวัตกรรมการบริหารงานอุดมศึกษา	 ที่เรียกว่า	 T-R-E-D	Model	

หรือ	TRENDS	Model	ที่ได้คิดค้นและพัฒนา	ต่อยอดมาตามล�าดับ	โดยเฉพาะ

ในขณะด�ารงต�าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูสุรินทร์	 จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	

ซึ่งผูช่วยศำสตรำจำรยศิริพร หงสพันธุ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์	 สถาบัน

ราชภัฏสุรินทร์	(พ.ศ.	๒๕๓๙	–	๒๕๔๒)	ได้เรียบเรียงเป็นบทความน�ามาลงไว้ใน

หนังสืออนุสรณ์เล่มเดียวกัน	ความบางตอนว่า

  “T-R-E-D คือ อะไร คงมีคําถามมากมายจากผูที่ไมมีบริบทของ

เรื่องนี้ ซึ่งอาจกลาวไดวาการที่สถาบันมีเปาหมายที่จะดําเนินการใหลงสูทองถิ่น 

การพัฒนาวิชาการทั้งสากลและวิชาการทองถิ่น การพัฒนาประเทศ สถาบัน

การศึกษาและวิจัยจะตองมีความเปนเลิศทั้งวิชาการทองถิ่นและวิชาการสากล 

โดยดําเนินการผานการศึกษา รวบรวม จัดทําขอมูลตามแผนการวิจัย และนําผล

การศึกษาวิจัยมาทดสอบในสถานการณจริงของทองถ่ิน ซึ่งการดําเนินการของ

สถาบันการศึกษาจึงมีกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันอยาง

เปนระบบ... นับวาทานเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนยาวไกล ถาคิดเปนระยะเวลาเกือบ 

๓๐ ป ที่ไดพิสูจนนวัตกรรมการบริหารที่เรียกวา T-R-E-D Model …”
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  รำงวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ	 	 	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงให้ตามเสด็จหลายครั้ง	 ถวายรายงานร่วมเขียนหนังสือ	 ๑	 เล่ม	 ได้รับ

พระราชทานนาม	“สถำบนัรำชภฏัรำชนครนิทร”	อนัยิง่กว่ารางวลัและเกยีรตคิณุ

ใดๆ	พร้อมกบัเป็น	“ศษิยเก่ำดีเด่น”	มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน	ีและมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร		อีกด้วย

	 	 ส่วนงานด้านบริการสังคม		พ.ศ.	๒๕๓๗	เป็นประธานกรรมการในการ

จัดอบรมครูประจ�าการประถมศึกษา	(ค�าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ)			พ.ศ.	๒๕๓๘

เป็นประธานกรรมการพัฒนาคลองแสนแสบ	 (ส่วนต่อเนื่องไปฉะเชิงเทรา)		

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 เป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 เป็น

สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ	 (ตามระเบียบคณะกรรมการก�ากับดูแลการสรรหาฯ)	

พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๗	เป็นทตูสนัตภิาพของ	Interreligious	and	International	

Federation	for	World-Peace	Thailand		และ	พ.ศ.	๒๕๕๗		เป็นประธาน

มูลนิธิสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

	 	 รองศาสตราจารย์สุพล	 นอกจากจะมีต�าแหน่งทางวิชาการเป็น	

“รองศาสตราจารย์”	ในราชการไทยแล้ว	ยงัได้รบัเกยีรตใิห้เป็นศาสตราจารย์พเิศษ

ในหลายประเทศ	คือ	๑)	Faculty	of	Computing	,	Health	and	Science,	

Edith	Cowan	University,	Perth,	Australia	๒)	Tianjin	Normal	University,	

Tianjin,	Peoples’	Republic	of	China	และ	๓)	Chamroeun	University	

of	 Technology,	 Phnom	 Penh,	 Cambodia	 และก่อนจะถึงแก่อนิจกรรม	

รองศาสตราจารย์สุพล	 ยังเป็นกรรมการสภาวิชาการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย	มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน	ีและกรรมการ	สภามหาวทิยาลยัธนบรุี	

(พ.ศ.	๒๕๕๖	 -	ปัจจุบัน)	อีกด้วย	พร้อมกันนั้นยังมีงานนอกเหนือจากราชการ

ปกติอีกมากที่รองศาสตราจารย์สุพล	 ได้รับเชิญให้ไปช่วยปฏิบัติ	 อาทิ	

พ.ศ.	๒๕๕๐–๒๕๕๑	เป็นประธานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ		พ.ศ.	๒๕๕๑	

เป็นอนุกรรมการการอุดมศึกษา	วุฒิสภา		พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นกรรมาธิการวิสามัญ

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	สภาผู้แทนราษฎร	เป็นต้น
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	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทาน	คอื	ประถมาภรณ์

ช้างเผือก	 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 และเครื่องราช

อสิรยิาภรณ์ช้ันสายสะพาย	Sahametrei	Grand	Cros	ของราชอาณาจกัรกมัพชูา

	 	 รองศาสตราจารย์สุพล		สมรสกับ	นางสาวอรวรรณ		ถาวร		เมื่อวันที่	

๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๑๑		มีบุตร	๓	คน	คือ	นางสาวสวพรรณ	นายสุรเศรษฐ์	

และดอกเตอร์สุวพัชร		วุฒิเสน

	 	 รองศาสตราจารย์สุพล	 เป็นผู้มีสุขภาพดีมาโดยตลอด	 ดังที่	 “แฟง” 

เขยีนค�าไว้อาลยั		ถงึพ่อไว้ตอนหนึง่ในหนงัสอือนสุรณ์เล่มเดยีวกนัว่า	“...ทีผ่านมา

พอมีความสุขกับการทํางานและไมมีวี่แววของการจะจากไปอยางนี้เลย มีแต

ความกระฉับกระเฉง ความคลองแคลว และบุคลิกที่แสดงถึงการเปนผูบริหาร 

นักวิชาการ นักคิด นักสรางสรรค มันอาจถึงเวลาที่พอตองพักแลวจริงๆ...” 

	 	 รองศาสตราจารย์สุพล	 มีอาการเจ็บปวยด้วยโรคมะเร็งตับไม่นาน	

ก็ถึงแก่อนิจกรรม	 	ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 	 ในวันที่	๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		

สิริอายุได้	๗๑	ปี	๖	เดือน	๖	วัน

                       นายยุทธชัย  อุตมา 

         ผูเรียบเรียง                 

                                       

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนงัสอือนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ	รองศาสตราจารย์	ดร.สพุล

วุฒิเสน		ณ	เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร		วันที่	๒๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	 สัมภาษณ์		นางอรวรรณ		วุฒิเสน		ภรรยา	





นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา  
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๖๓

นายไพบูลย�  วงศ�ยะรา
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๕๗ 

	 	 นายไพบูลย์	วงศ์ยะรา	เกิดเมื่อวันที่	๘	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๖	ณ	ต�าบล							

เจ็ดเสมียน	 อ�าเภอโพธาราม	 จังหวัดราชบุรี	 	 เป็นบุตรคนท่ี	 ๒	 ของนายสวัสดิ์	

และนางแจ่ม		วงศ์ยะรา	มีพี่	๑	คน	คือ	นางประยูร	กลิ่นคง		มีน้อง	๒	คนคือ	

พันโทรวม	และนางพะเยา	คล้ายหงส์

	 	 นายไพบลูย์จบการศกึษาชัน้มธัยมปีที	่๖	ทีโ่รงเรยีนวดัชโินรส	(ปัจจบุนัคอื

โรงเรยีนชโินรสวทิยาลยั)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔	ต่อมาจบการศกึษาทีโ่รงเรยีนฝกหดัครู

พลานามัยกรมพลศึกษา*	 ได้ประกาศนียบัตรการศึกษา	 (ป.กศ.)	 พลานามัย	

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖	และจบการศึกษาที่วิทยาลัยพลศึกษา**	ได้รับประกาศนียบัตร

การศกึษาชัน้สงู	(ป.กศ.ชัน้สงู)	พลศกึษา		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๘	ระหว่างรบัราชการได้รบั

อนมุตัใิห้ศกึษาต่อทีว่ทิยาลยัวชิาการศกึษา	ประสานมติร	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ)	จบการศกึษาบณัฑติ	(กศ.บ.)			เอกประวตัศิาสตร์	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๖

จากนั้นได้ศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 ได้ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๒๑	และครศุาสตรมหาบณัฑติ	(ค.ม.)	สาขาบรหิารการศกึษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๗

ตามล�าดับ	 นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือได้รับวุฒิบัตรลูกเสือ

-------------------------------
*	กรมพลศึกษา	จัดตั้ง	“วิทยาลัยพลศึกษา”	และ	“โรงเรียนฝกหัดครูพลานามัย”	เพื่อผลิต
ครูพลศึกษา	ต่อมายุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูพลานามัย	และใช้ชื่อ	“วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พลศึกษา”	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๒				
**	กรมพลศกึษาได้ยตุกิารด�าเนนิการในส่วนกลางและโอน	“วทิยาลยัวชิาการศกึษาพลศกึษา”	
ให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 (ปัจจุบันคือ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)	 ด�าเนินการต่อไป	
ใน	พ.ศ.	๒๕๑๔



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๖๔

สามัญขั้นวูดแบดจ์	(W.B.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๐	วุฒิบัตรผู้ช่วยผู้ให้การฝกอบรมวิชา

ผู้ก�ากับลูกเสือ	 (ALT.)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 วุฒิบัตรหัวหน้าผู้ให้การฝกอบรมวิชา

ผูก้�ากบัลกูเสอื	(LT.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๘	และวุฒิบัตร	ผู้ตรวจการลกูเสอืใน	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 	 นายไพบูลย์	 เริ่มเข้ารับราชการต�าแหน่งครูตรี	 โรงเรียนสายน�้าทิพย์	

สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๑	และได้เลือ่นเป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการ

โรงเรียน	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๔	นายไพบูลย์ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง	ดูแลเอาใจใส่

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา	และเพื่อนร่วมงาน		มีวาจาและท่าทีสุภาพ

สามารถประสานงานและท�าความเข้าใจเรือ่งท่ียากให้ทกุฝายเข้าใจได้ง่ายยอมรบั

ในศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน		ยินดีและสนับสนุนผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการ

ท�างาน	สามารถท�างานร่วมกับทุกคนได้ด	ีและศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ	มาพฒันางาน

อยู่เสมอ	 	 นอกจากน้ียังค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	

การด�าเนินการบริหารจัดการส่วนใหญ่จึงมีผู้เต็มใจให้ความร่วมมือและประสบ

ความส�าเร็จ

	 	 ต่อมานายไพบูลย์ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง	 อาจารย์ใหญ่	 ระดับ	 ๖	

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๘		ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็กพื้นที่คับแคบ		มีเนื้อที่เพียง	๒๖๐	ตารางวา	และมีนักเรียนจ�านวน	๓๘๐	คน

นายไพบูลย์ได้พัฒนาโรงเรียนโดยประสานชุมชนและผู้ปกครองให้ร่วมเป็น

กรรมการศึกษา	 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่างๆ	 ตามแผนการปฏิบัติงานของ

โรงเรยีน	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนในด้านงบประมาณ		การจดัหาสือ่การเรยีน

การสอน	 รวมท้ังเสนอแนะแนวทางเพิ่มพูนความรู้แก่บุตรหลานของตน	 และ

เนื่องจากสถานที่ไม่พอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา	

การออกก�าลงักาย	และการเล่นกฬีาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพของนกัเรยีน		นายไพบลูย์

จึงขอความอนเุคราะห์ท่านเจ้าอาวาสวดัชยัชนะสงคราม	ขอจดักจิกรรมดังกล่าว

ในบริเวณลานวัด	 การบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนจึงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ครบทกุด้าน	เมือ่ได้รบัคดัเลอืกจากต้นสงักดัส่งโรงเรยีนเข้าประกวดเพือ่รบัรางวลั

โรงเรยีนพระราชทาน	โรงเรยีนวดัชยัชนะสงครามจงึได้รบัรางวลัชนะเลศิโรงเรยีน

พระราชทานขนาดเล็ก	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๖๕

	 	 การบรหิารจัดการโรงเรียนให้มช่ืีอเสยีง		ส่งผลให้ชมุชน		และผูป้กครอง

นักเรียนไว้วางใจ	ร่วมใจกันสนับสนุนโรงเรียนมากยิ่งขึ้น	นายไพบูลย์มีโอกาสพบ

บุคคลในตระกูลสิงหเสนี	 	 ซ่ึงมีต้นตระกูลคือ	 เจ้าพระยาบดินทรเดชา	 (สิงห์)	

ผูบ้รจิาคทีด่นิสร้างวดัชยัชนะสงคราม	และได้คุน้เคยกบันางสาวจวงจนัทร์	สิงหเสนี

ธิดาพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	 สิงหเสนี)	 จึงปรารภว่าโรงเรียน

มีเนื้อที่น้อย	 ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ	 ได้ดีเท่าที่ควร	 โรงเรียนน่าจะมีพื้นที่

มากกว่านี้	 จากค�าปรารภ	 นางสาวจวงจันทร์ได้ประสานพี่สาวคือ	 นางเจริญ	

สิงหเสนี	 ผู ้มีที่ดินประมาณ	 ๕	 ไร่	 อยู ่ที่แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะป	

กรุงเทพมหานคร	 	 และตั้งใจจะบริจาคที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่แล้ว	

ให้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน	 โดยมีเงื่อนไขสามประการ	 คือ	 ให้สร้าง

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	

(สป.กทม.	)*		ให้เปดท�าการสอนภายใน	พ.ศ.	๒๕๓๐	และให้ตั้งชื่อว่า	“โรงเรียน

พระยำประเสริฐสุนทรำศรัย (กระจ่ำง สิงหเสนี)”

	 	 ส�านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 มอบหมายนายไพบูลย์										

ให้รักษาการในต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	

สิงหเสนี)	 	 อีกต�าแหน่งหนึ่งในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้ง	 ให้ประสานและด�าเนินการ

ตามเงือ่นไข	ในการนี	้	นายไพบูลย์ได้ทุม่เทแรงกายแรงใจประสานและด�าเนนิการ

เรื่องตา่งๆ	เพื่อใหพ้รอ้มที่จะจัดการเรียนการสอนนกัเรยีนในปีการศกึษา	๒๕๓๐	

เช่น	 จัดสถานที่เรียนให้พร้อมรับนักเรียน	 เตรียมบุคลากร	 สื่อวัสดุที่จ�าเป็น	

เป็นต้น	 แต่เน่ืองจากอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ	 ท�าให้นายไพบูลย์ต้องจัดการ

ตดิต่อหาสถานท่ีเรยีนส�าหรบันกัเรยีนจนกว่าการสร้างอาคารเรยีนในพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบั

บริจาคเสร็จเรียบร้อย	การติดต่อหาสถานที่เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	ในที่สุด		

------------------------
*	 ปัจจุบัน	 คือ	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 (สพป.กทม.)	
สังกัด	สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๖๖

เมือ่ขอค�าปรกึษาจากนางสาวจวงจนัทร์	จงึได้รบัความช่วยเหลอืให้นกัเรยีนได้ใช้

ศาลาการเปรยีญหลงัเลก็และศาลาการเปรยีญหลงัใหญ่	(ชัน้ล่าง)	ของวดัเทพลลีา	

ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากพืน้ทีท่ีก่�าลงัก่อสร้างอาคารเรยีน	เป็นสถานทีเ่รยีน	อกีทัง้นางสาว

จวงจันทร์ยังได้บริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราว	 จ�านวน	๒	 หลัง	 และปรับปรุง

ห้องเรียนจ�านวน	๘	ห้อง	ในบริเวณที่ดินของโรงเรียนเพื่อเตรียมรับนักเรียนที่จะ

เพิ่มขึ้น	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๑	จนกว่าจะสร้างอาคารเรียนเสร็จ

	 	 ทั้งนี้ด้วยความสามารถของนายไพบูลย์	 จึงท�าให้การก่อตั้งโรงเรียน

ส�าเร็จเรียบร้อยและเปดสอนนักเรียนตามเงื่อนไขของผู้บริจาคที่ดินทุกประการ		

ดังที่หม่อมรำชวงศสุรธวัช ศรีธวัช อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์	

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ๑ ทศวรรษ โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย 

(กระจ่ำง สิงหเสนี)	ความว่า	“...ผมเปนผูหนึ่งที่ไดเห็นโรงเรียนมาตั้งแตเริ่มแรก 

เดิมโรงเรียนอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเทพลีลาเปนสถานที่เรียนและ

สอนหนังสือ...สป.กทม.ซึ่งไดคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนที่ดีอยางอาจารยไพบูลย 

วงศยะรา มาเปนอาจารยใหญคนแรก อาจารยเปนคนตั้งใจทํางานดี อัธยาศัย

งดงาม จึงไดผูอุปการะที่มีเมตตาและกรุณาอยางคุณจวงจันทร สิงหเสนี 

เปนผูใหทุกอยางที่จะใหโรงเรียนนี้เกิดขึ้นได...”

	 	 ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	นายไพบูลย์ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนวัดโสมนัส	 และได้เลื่อนเป็นผู้อ�านวยการ	 ระดับ	 ๗	 โรงเรียนเดิม	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๓๑	จากนั้นได้ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการ	ระดับ	๘	โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์		

นายไพบลูย์ได้ปรบัปรงุและพฒันาอาคารสถานทีโ่รงเรยีน	เช่น	รือ้อาคารเรยีนเก่า

๒	 หลัง	 ปรับปรุงสนามกีฬาสร้างสนามบาสเกตบอล	 สนามเด็กเล่น	 สร้าง

ค่ายลูกเสือพิบูลสงคราม	 จ�านวน	๕	 หลัง	 เพื่อใช้เป็นที่อบรมครูผู้ก�ากับลูกเสือ	

ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ	โรงเรียน	สร้างท่อระบายน�้า	สระน�้าบ้านพักครู	เป็นต้น							

และด�าเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ	งานด้านต่างๆ	ได้บรรลุเปาหมาย

	 	 เนื่องจากนายไพบูลย์มีประสบการณ์รักษาการครูใหญ่โรงเรียน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	 สิงหเสนี)	 มีผลงานเป็นที่เชื่อถือ	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๓๕		จงึได้รับความไว้วางใจให้รกัษาการครใูหญ่โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	๗๕



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๖๗

(ปัจจบุนัคอื	โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา	๗๕	เฉลมิพระเกยีรต)ิ	อกีต�าแหน่งหนึง่		นายไพบูลย์

สามารถบริหารจัดการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง	 ในเรื่องปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา	๗๕	ประชุมร่วมกับคณะครูท�าแผนปฏิบัติการ	จัดท�าโครงการด้าน

วิชาการและงานด้านต่างๆ	ได้พร้อมก่อนเปดภาคเรียน		เป็นที่พอใจของทุกฝาย

	 	 นายไพบลูย์ย้ายไปเป็นผูอ้�านวยการ	ระดบั	๘	โรงเรยีนพระยาประเสรฐิ									

สุนทราศรัย	(กระจ่าง	สิงหเสนี)	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๖	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยรักษาการ

ครูใหญ่	 และภูมิใจในผลงานท่ีริเริ่มก่อตั้งมาด้วยความเสียสละให้แก่ส่วนรวม	

จึงมุ่งมั่นใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานโรงเรียนทุกด้านให้ก้าวหน้าได้รวดเร็ว	

และเป็นที่ประจักษ์โดยใช้วิธีการวางแผนที่เป็นระบบ	มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปัญหา	และค้นคว้าความรู้ที่ทันสมัย	รวมทั้งข้อมูลทุกด้านเพื่อน�ามาใช้ประกอบ

การวางแผนและตัดสินใจ	มุ่งมั่นประสานประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม	ด้วยการ

เปดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน		

	 	 การก�าหนดแผนนโยบายสถานศึกษา	 นายไพบูลย์ได้เน้นการเปดเผย

ข้อมูลข่าวสารและบริหารจัดการงานในโรงเรียนด้วยความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้	ส่วนการจดัท�าแผนปฏบิตักิารของโรงเรียนและการวางแผนจดัการ

ได้ร่วมกับคณะครู	 ผู้ปกครอง	 และคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนก�าหนด

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานทีแ่ต่ละฝายเกีย่วข้อง	ส่งเสรมิให้จดัท�า

เอกสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ		เช่น	สภาพสังคม	ศาสนา	

สภาพแวดล้อมในเขตบริการสถานศึกษา	 จัดท�าข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา	

เช่น	 รายได้ของผู้ปกครอง	 ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล	 เป็นต้น	 รวมถึง

เอกสารหลกัฐานต่างๆ	เช่น	แผนทีแ่สดงเส้นทางคมนาคมจากบ้านถงึสถานศกึษา	

เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานของผูเ้รยีนในการวิเคราะห์ผูเ้รยีน	อกีท้ังใช้ข้อมลูข่าวสาร

สารสนเทศจากสื่อต่างๆ	 	 โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาการเรียนการสอน	 และปองกันเหตุหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน	

ส่งเสริมให้ครูเพิ่มพูนความรู้	 	 พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านวิชาการและ

วิชาชีพ	เช่น	ให้เข้ารับการอบรม	สัมมนา	ศึกษาต่อในระดับสูง		และท�าผลงาน

เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๖๘

	 	 นายไพบลูย์จัดระบบนเิทศภายในโรงเรียน	เพ่ือตดิตามการจดัการเรยีน

การสอนของครู	 เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย	 เช่น	 การพัฒนา

แนวคิดเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว	 การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ	

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง	การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่เสมอ	

เป็นต้น	 	 นอกจากนี้ยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	 เช่น	 สร้างศูนย์การเรียน	

จัดห้องปฏิบัติการพิเศษคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	 จริยศึกษา	

คอมพิวเตอร์	ดนตรีนาฏศิลป	ดนตรีสากล	เป็นต้น	เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

อนัน�าไปสูก่ารพฒันาท่ีถาวรของผูเ้รยีน	โดยมุง่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ

เต็มตามศักยภาพและมีทักษะชีวิตที่ดี

	 	 ในการพฒันาสถานศกึษา	นายไพบลูย์ได้ประชมุสร้างเจตคต	ิประสาน

สามัคคีภายในองค์กร	 รวมทั้งประสานงานกับบุคคลในชุมชน	 ผู้ปกครอง	 และ

องค์กรต่างๆ	 ผ่านคณะครู	 และผู้เรียน	 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ผ่านการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและส่งเอกสารความรู้	

หนังสือแจ้งข่าวสาร	 รวมท้ังหนังสือ	“สำรพระยำฯ”	 ให้ผู้ปกครองและชุมชน

อย่างสม�่าเสมอ		ท�าให้ชุมชน	ผู้ปกครอง	มีสัมพันธภาพอันดีกับโรงเรียน		ชุมชน

บริจาคทรัพย์ส่ิงของเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน	 และช่วยส่งเสริมกิจกรรม

ของโรงเรียนทุกด้าน	 ดังข้อความท่ีหม่อมรำชวงศโอภำศ กำญจนะวิชัย 

ผู้อยู่ในวงการโรตารี่มานาน	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ความว่า	

“...เมื่อหลายปกอนนั้น สภาพของโรงเรียนที่เพิ่งจะพัฒนาจากอาคารช่ัวคราว

...ทางเขาโรงเรียนยังตองอาศัยเดินผานที่ดินสวนบุคคลอยู...แตส่ิงท่ีประทับใจ

ในครัง้นัน้กค็อืเดก็นกัเรียนทุกคนมีความร่ืนเริง สนุกสนานกบัการกฬีา ซึง่แสดงถงึ

การไดรับการเอาใจใสที่ดีจากคณะครูอาจารย และคณะผูบริหารโรงเรียน ดังนั้น 

เมื่ออาจารยไพบูลย วงศยะรา อาจารยใหญคนแรกของโรงเรียนไดปรารภ

อยากซ้ือท่ีดินแปลงนั้นเพื่อเปนทางเขาโรงเรียน  ผมจึงไมอาจปฏิเสธที่จะให

ความชวยเหลือได...”

		 	 นายไพบลูย์	ได้เลือ่นเป็นผูอ้�านวยการระดบั	๙	โรงเรยีนพระยาประเสรฐิ							

สนุทราศรยั	(กระจ่าง	สงิหเสน)ี		ใน	พ.ศ.	๒๕๔๗		และเกษยีณอายุราชการในปีเดยีวกนั



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๖๙

	 	 นายไพบลูย์	เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	บรหิารงานการศกึษาอย่างมี

คุณภาพ		เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากงานบริหารการศึกษาในโรงเรียนแล้ว	 นายไพบูลย์ยังได้ปฏิบัติงาน

ในการฝกอบรมลูกเสือของกองการลูกเสือแห่งชาติ	 (ปัจจุบันคือ	 ส�านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ)	 อีกด้วย	 	 ภายหลังเกษียณอายุราชการได้อุทิศตน	 อุทิศเวลา	

เสยีสละท�าประโยชน์ให้แก่สงัคม	และวงการการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง		โดยร่วมเป็น

คณะกรรมการงานต่างๆ	ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร		เขต	๒

เป็นที่ปรึกษากิจการกองการลูกเสือแห่งชาติ	อีกทั้งยังด�ารงตนเพื่อประโยชน์ต่อ

ชุมชน	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ต่างๆ	ของตนช่วยเหลือสังคม

และประเทศชาติ		อย่างสม�่าเสมอตลอดมา

  เกียรติคุณและผลงำนที่ภูมิใจ

	 	 นายไพบูลย์	 ได้สร้างคุณงามความดีตลอดอายุการรับราชการ	 และ

ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยครบ	๗	 ครั้ง	 ผลงานท่ี

ภูมิใจคือ	 เป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	

สิงหเสนี)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก	

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๙			

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 เหรียญลูกเสือสดุดี		

และเหรียญกาชาดสมนาคุณ

	 	 นายไพบูลย์	 สมรสกับ	นางสาวสาลี่	 เล็กมณี	 เมื่อวันที่	๒๓	 เมษายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	มีบุตร	๒	คน	คือ	นาวาโทนพพงศ์	และนายเฉลิมเกียรติ	วงศ์ยะรา

	 	 นายไพบูลย์ปวยเป็นโรคมะเร็ง	 และถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๘	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๗			สิริอายุได้	๗๑	ปี	๑	เดือน

       นางนิตยา  จรูญผลฐิติ   

              ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือท่ีระลึกงานเกษียณอายุราชการนายไพบูลย์	 วงศ์ยะรา	

“ชาวพระยาฯ	รวมใจมั่นในคืนวันอ�าลาอาลัย	๓๐	กันยายน	๒๕๔๗”

	 ๒.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 นายไพบูลย์	 วงศ์ยะรา	

ณ	ฌาปนสถานกองทัพอากาศ	 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	 เขตบางเขน	

กรุงเทพมหานคร		วันเสาร์ที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 	

	 ๓.	 อาจารย์มลทิพย์	 	 ดานาคแก้ว	 	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	

(ดนตรีนาฏศิลป)	 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	 สิงหเสนี)	

ผู้รวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการส่งเอกสารส�าเนาประวัติและ

ผลงาน	 ของ	 นายไพบูลย์	 วงศ์ยะรา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐ

สนุทราศรยั	(กระจ่าง	สงิหเสน)ี		และเอกสารส�าเนาอนสุรณ์	๑	ทศวรรษ	โรงเรยีน

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย	(กระจ่าง	สิงหเสนี)

	 ๔.	 นายเฉลิมเกียรติ		วงศ์ยะรา		บุตร		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐ  ใจชุ่มชื่น  
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๗๑

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ประเสริฐ  ใจชุ�มชื่น
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๕๖

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	 	 ใจชุ่มชื่น	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๐	ที่บ้านในต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	 	 เป็นบุตร

คนที	่๗	ในจ�านวนบตุร	๙	คน		ของนายจุย	และนางกมิซงึ		ใจชุม่ชืน่	มพีี	่๖	คน	คอื	

นางกมิเซยี	สาลพีชัราภรณ์	(ถงึแก่กรรม)	นางกมิไซ	ใจชุม่ชืน่	นายกมิซนั	นางสดุใจ	

ถนอมจิตร์	พระภิกษุทรัพย์	อตฺตสนฺโต	นายซิบ		(ถึงแก่กรรม)	มีน้อง	๒	คน	คือ	

นางสาวสุมาลี	และนางสาวศรีวรรณ	ใจชุ่มชื่น

	 	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 เข้าเรียนชั้นประถมปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนบ้านบางพระ

(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)	จนจบชั้นมัธยมปีที่	๓	(ม.๓)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๕	จากนั้นไปเรียน

ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ที่โรงเรียนศรีราชา	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๒	 แล้วไป

เรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบ�าเพ็ญ	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสน	(ปัจจุบัน

คือมหาวิทยาลัยบูรพา)	จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	(ม.ศ.	๓)	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๘	

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐเป็นลูกชาวนาและมีความสนใจทางด้าน

เกษตรกรรม	จงึไปเรยีนต่อทีวิ่ทยาลยัเกษตรกรรมบางพระ	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)	 	 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ	(ม.ศ.๖)	แผนกเกษตรกรรม	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑	และเรียนต่อ

ทีเ่ดมิส�าเรจ็การศึกษาได้รบัประกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยมเกษตรกรรม	(ป.ม.ก.)	

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๓

  รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรไฉน ยอดเพชร	 	 ซึ่งเป็นครูของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ประเสริฐ	 ได้กล่าวยกย่องชื่นชมการเรียน	 ความขยันหมั่นเพียร



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๗๒

ของผูช่้วยศาสตราจารย์ประเสรฐิ	ไว้ในหนงัสอือนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ		ใจชุ่มชื่น		ความตอนหนึ่งว่า

  “ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  ใจชุมชื่น เปนลูกศิษยผมเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๐๙... ทานเปนนักศึกษาที่ดีทั้งดานการเรียน ความประพฤติ  ขยันและ

ประหยัด นักศึกษา...ทุกคนตองฝกปฏิบัติทําแปลงปลูกผัก... คนละ ๑๐ แปลง 

กาํหนดตรวจแปลงปลกูผกัทกุเดอืน ปรากฏวา ทกุครัง้ทีต่รวจแปลงปลกูผกั ทานผูนี้

ไดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จนไดรับการยกยองใหเปนแปลงผักตัวอยาง”  

	 	 เช่นเดียวกับผูช่วยศำสตรำจำรยสมำน  ศรีสวัสดิ์	 อาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก	ซึง่เป็นนกัเรยีนรุน่พีก็่ได้กล่าวยกย่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า

  “...เมื่อเราไดเรียนหนังสืออยูท่ีวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ 

นองประเสริฐเปนคนนารัก ขยันขันแข็ง มานะอดทน จริงจังกับชีวิต และ

มีความรอบรูในวิชาการตางๆ โดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนตกลไกตาง ๆ ...”

	 	 เมือ่รบัราชการครแูล้วได้เข้าศกึษาต่อท่ีวทิยาลยัวชิาการศกึษาพษิณโุลก	

(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนเรศวร)	 ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต	

(กศ.บ.)	 	 ใน	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๑	สอบชิงทุนไปศึกษาปริญญาโท

ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟลิปปนส์	 (University	 of	 the	 Philippines	 at	 Los	

Banôs)	ประเทศฟลิปปนส์	ส�าเรจ็การศกึษาได้รบัปรญิญา	Master	of	Agriculture	

สาขา	Agriculture	Education	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๓

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๑๔	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐบรรจุเข้ารับราชการ

ต�าแหน่งครตูร	ีโรงเรยีนเกษตรกรรมพษิณโุลก	ซึง่ตัง้อยูท่ีต่�าบลบ้านกร่าง	คนทัว่ไป

จึงมักเรียกว่าเกษตรบ้านกร่าง	สังกัดกรมอาชีวศึกษา	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	วิทยาเขตพิษณุโลก)	พ.ศ.	๒๕๑๘	ปรับเปลี่ยนเป็น

ครูระดับ	๓	วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก	พ.ศ.	๒๕๒๐	วิทยาลัยเกษตรกรรม

พิษณุโลก	โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประเสริฐ	จึงเป็นอาจารย์	๑	ระดับ	๓	วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก		พ.ศ.	๒๕๒๔	

ย้ายมาเป็นอาจารย์	๑	ระดับ	๓	วิทยาเขตเกษตรบางพระและเลื่อนเป็นระดับ	๔
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ในปีนั้น	พ.ศ.	๒๕๒๘		เลื่อนเป็นระดับ	๕		พ.ศ.	๒๕๓๒	เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ระดับ	๖	สาขาวิชาพืชศาสตร์	(พืชไร่)	คณะเกษตรศาสตร์บางพระ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

เลื่อนเป็นระดับ	 ๗	 	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 เลื่อนเป็นระดับ	 ๘	 จนกระทั่งลาออกจาก

ราชการใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ตามมาตรการพัฒนาและบริหารก�าลังคนเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง	มาตรการที่	๑	สนับสนุนผู้ประสงค์จะเริ่มอาชีพใหม่

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสรฐิเป็นครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามขยนั

อดทน	เสียสละ	ทัง้ยงัมคีวามประพฤติเรียบร้อย	ดงัที่นำยจลุศลิป กลั่นเรืองแสง

นายกสมาคมศษิย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง		ได้กล่าวยกย่องสรรเสรญิผูช่้วยศาสตราจารย์

ประเสริฐไว้ใน	บทควำมจำกลูกศิษยผ่ำนอินเทอรเน็ต	ความตอนหนึ่งว่า	

  “... อาจารยประเสริฐเปนไอดอลของผมหลายๆ อยาง (๑) เปนคน

ขยนั จรงิจงั ทาํอะไรจะตองทาํใหสาํเรจ็ (๒) เปนคนสภุาพ ๕ ปทีเ่หน็ อ.ประเสรฐิ

ยังไมเคยเห็นทานดาใคร (๓) เปนคนเรียบรอย ๕ ปผมเห็นการแตงตัวของทาน 

ทานจะใสเสื้อขาว กางเกงสีเขม เอาเสื้อเขาในกางเกงตลอด ไมวาจะอยูใน

อิริยาบถไหน ในหองเรียน กลางทุง ทุกครั้งจะตองเอาเสื้ออยูในกางเกง ซึ่งเปน

แบบอยางที่ผมถือปฏิบัติตามมาตลอด ๔๐ ป (๔) เปนผูสราง เชน องคพระพิรุณ

ทรงนาคหนาอาคารและฐานพระพริณุเกา (ปรบัปรงุใหมป ๒๕๕๒)  (๕) ขดุสระนํา้

ระหวางอาคารอาํนวยการกบัโรงอาหารเกา (หองประชมุใหญในปจจบุนั) ขดุโดย

ไมจางใคร ใชรถไถติดชุดขุดทํา ผมเลิกเรียนจะมาชวยอาจารยขุดดวย

จนสาํเรจ็  (๖) ความทุมเทการเรยีนการสอน ทานไมเคยขาดการสอนในหองเรยีน  

(๗) การเสียสละวันเสาร–อาทิตยหรือวาเวนในชั่วโมงสอน จะตองเห็นทาน

อยูกลางแจง คนไมรูจักคิดวาเปนภารโรงเพราะทําหนาที่ทุกอยางของภารโรง 

ทั้งในและนอกอาคาร

  พอสงัเขปกบัความทรงจาํดีๆ ระหวางผมและลกูศษิยทกุคนกบัอาจารย

ประเสริฐ ซึ่งเปนแบบอยางของคนดี...”

	 	 เมือ่ย้ายมาเป็นอาจารย์วิทยาเขตเกษตรบางพระ	ผูช่วยศำสตรำจำรย

นพ บรรเจิด	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝายบริหาร	 คณะเกษตรศาสตร์

บางพระ	 	 ได้กล่าวถึง	 การสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐไว้ในเอกสาร	
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ขอเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดท�าหนังสือประวัติครู	ความตอนหนึ่งว่า

  “เนนการอบรมส่ังสอนศิษยดวยการทดลองปฏิบัติจริงในสถานที่จริง 

ที่ไมจําเปนตองอยูในหองเรียน โดยนํานักเรียนไดเรียนในหองเรียนธรรมชาติ 

การริเร่ิมกิจกรรมทํานาและเกี่ยวขาวที่ใหนักเรียนไดลองปฏิบัติและไดเรียนรู

จากประสบการณตรง เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปประยุกตปรับใชในการ

ดาํเนินชีวิต รวมไปถงึการนอมนาํกระแสพระราชดาํร ิเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพยีง” 

มาประยุกตใชในการสอน เชน กิจกรรมทํานา กิจกรรมเกษตรยังชีพ 

มีการเตรียมแผนการสอนลวงหนาแลวคิดหาวิธีที่ทําใหนักเรียนไดสัมผัสกับสื่อ

ที่เตรียมมา”

	 	 นอกจากนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐยังเป็นนักวิจัย	มีผลงานวิจัย

เรื่อง	“ศึกษำอัตรำปุยไนโตรเจนและอัตรำประชำกรที่เหมำะสมในกำรผลิต

ขำวโพดฝกอ่อน รังสิต ๑”	เป็นต้น

	 	 งานส�าคัญทางด้านการศึกษาอีกประการหนึ่งคือใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙

ผูช่้วยศาสตราจารย์ประเสรฐิและภรรยาได้ก่อตัง้โรงเรยีนประเสรฐิสขุขึน้บนทีดิ่น

มรดกซึง่เป็นทุง่นาอยูท่ีต่�าบลบางพระ	โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ประเสรฐิเป็นผูร้บั

ใบอนุญาต	และเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เมื่อแรกตั้งเป็นเพียงโรงเรียนอนุบาล	

เปดสอนหลักสูตรอนุบาล	 ๒	 ปี	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐได้ใช้เวลานอก

ราชการมาบรหิารจัดการดแูลโรงเรียน	พัฒนาโรงเรียน		จนโรงเรยีนเจรญิก้าวหน้าขึน้

เป็นล�าดับ	ดังที่ผูช่วยศำสตรำจำรยนพ บรรเจิด	ได้กล่าวไว้ในหนังสืออนุสรณ์

งานพระราชทานเพลิงศพเล่มเดิม	ความตอนหนึ่งว่า

  “.... ทานเปนผูประพฤตปิฏิบตัตินดมีจีรยิธรรมซ่ือตรง มคีวามรบัผดิชอบ

ตอตนเองและครอบครัวอยางดียิ่ง ทานสรางฐานะจากเงินเดือนขาราชการครู

ทีเ่กบ็ออมมาแตละเดอืน นาํมาปลกูสรางอาคารเรือนเล็กๆกลางทุงนา ซึง่มนีกัเรยีน

เขามาเรียนไมกี่คน อาศัยความสามารถ อดทน วิริยะ อุตสาหะ และวิสัยทัศน

ทีด่ ีพฒันาโรงเรยีนประเสรฐิสขุจนเปนโรงเรยีนขนาดใหญ  มชีือ่เสียงเปนทีย่อมรบั

ของผูปกครองและสังคม ทานนําโรงเรียนเขาสูการประเมินมาตรฐานจนไดรับ

รางวัลในระดับอําเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ” 



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๗๕

	 	 เช่นเดียวกับผูช่วยศำสตรำจำรยสุคนธ ไชยเจริญ	 	 ก็ได้กล่าวไว้

ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “... มคีวามมุงมัน่ตัง้ใจทาํงานอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะงานของโรงเรยีน

ประเสริฐสุข ไดพัฒนาปรับปรุงขยายกิจการของโรงเรียนทั้งอาคาร สถานที่

และอุปกรณตางๆ สรรหาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศมาชวยงาน 

จนกิจการของโรงเรียนประเสริฐสุขดําเนินไปดวยดี

   ... กลาคิดตาง คิดในเชิงสรางสรรค หมายถึง ถาคิดเหมือนคนอื่นเขา

ก็สําเร็จเทาเขา แตถาคิดตอก็สําเร็จในแบบที่เราคิดขึ้นมาใหม อาจารยประเสริฐ

กไ็ดปฏบิตัใินดานความคดิสรางสรรค  จะเหน็ไดวาโรงเรียนประเสริฐสขุไดรับการ

บริหารจัดการที่ดี ทั้งการเรียนการสอนใชเทคโนโลยีใหมๆ จนเปนที่ยอมรับของ

ผูปกครองและสงัคมในบางพระ เพราะไดรับการประเมนิทัง้ภายในและภายนอก

ของ สมศ. จนไดรับรางวัลดีเดน”

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	 เหรียญจักรพรรดิมาลา	 และเบญจมดิเรก

คุณาภรณ์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	 สมรสกับ	 นางสาวลิต้า	 เวอร์การ่า	

(นางมานิตา	 	 ใจชุ่มชื่น)	 	ณ	 ประเทศฟลิปปนส์	 	 เมื่อวันท่ี	 ๑๗	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๕๒๒		มีบุตร	๒	คนคือ	นายสันติชัย	และดอกเตอร์สุรชัย		ใจชุ่มชื่น

	 	 เมื่อลาออกจากราชการแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐได้ใช้เวลา

อย่างเต็มที่	 ในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนประเสริฐสุขในทุกด้าน	

ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่		คุณภาพทางวิชาการของครูและนักเรียน

	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์ประเสรฐิได้รบัรางวลัต่างๆ	ดงันี	้รางวลัผูอ้�านวยการ

โรงเรียนดีเด่น	ประจ�าปี		พ.ศ.	๒๕๕๑		จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี	 เขต	 ๑	 	 รางวัลพ่อตัวอย่าง	 ชุมชนบ้านนาพุ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	

จากเทศบาลต�าบลบางพระ	 จังหวัดชลบุรี	 	 ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น	 จากสมาคม

ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙

	 	 เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	เริ่มปวย

ด้วยโรคเนื้องอกในสมอง	 	 เป็นเวลา	 ๒	 ปีเศษ	 	 ในระหว่างการรักษาตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐก็ยังท�างานเป็นท่ีปรึกษาโรงเรียนประเสริฐสุข

ร่วมบรหิารโรงเรยีนอยู่ตลอดมา	จนกระทัง่ถึงแก่กรรมทีบ้่าน	ในวนัที	่๑๗	กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๕๖		สิริอายุได้	๖๖	ปี	๑๙	วัน

       นายสดุภณ  จังกาจิตต

              ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 เอกสาร	“ขอเสนอประวตัแิละผลงานครเูพือ่จดัท�าหนงัสอืประวตัคิร”ู	

และเอกสารส�าเนาหนงัสอือนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ	ผูช่้วยศาสตราจารย์

ประเสรฐิ	ใจชุม่ชืน่	ผูร้บัใบอนญุาตโรงเรยีนประเสรฐิสขุ	ณ	เมรวุดับางพระวรวหิาร

ต�าบลบางพระ	 อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๒	 กันยายน	

พ.ศ.	๒๕๕๖	ซึง่ผูช่้วยศาสตราจารย์นพ	บรรเจดิ	ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งรองคณบดฝีาย

บรหิาร	คณะเกษตรศาสตร์บางพระ	และนางเจษฎาพร	ใจชุม่ชืน่	รองผูอ้�านวยการ

โรงเรียนประเสริฐสุข	 ผู้เสนอขอ	 ส่งมาให้ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 เมื่อวันที่	

๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘			

	 ๒.	 สมดุประวตัปิระจ�าตวัข้าราชการ	ผูช่้วยศาสตราจารย์ประเสรฐิ	ใจชุม่ชืน่

ฝายบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



นายทรงไทย  สหวัชรินทร์  
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๗๗

นายทรงไทย  สหวัชรินทร�
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๕๖

	 	 นายทรงไทย		สหวัชรินทร์		เกิดเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๙๑	

ท่ีบ้านต�าบลพระปฐมเจดย์ี	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครปฐม	เป็นบตุรของพนัต�ารวจตรี

สงัด	 และนางสุข	 สหวัชรินทร์	 มีพี่	 ๔	 คน	 คือ	 นางสาวสมร	 นายศุภกร	

นายทรงเทพ	 	นางสาวศิวิไลช์	 	มีน้อง	๒	คน	คือ	นางพิสมัย	ดาวเจริญ	 	และ

นางสาวเอมอัชฌา	สหวัชรินทร์

	 	 การศึกษาเบือ้งต้นเรยีนจบชัน้ประถมศกึษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔	ทีโ่รงเรยีน

วดัพระปฐมเจดย์ี	(มหินทรศกึษาคาร)	จงัหวัดนครปฐม		เข้าเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษา

ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๒		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖	จึงย้ายมาเรียน

ต่อที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย	จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๗		และ

เรยีนต่อระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจบชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๕	ทีโ่รงเรยีนเดยีวกนั	

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๙		ต่อมาได้เข้าศกึษาต่อทีว่ทิยาลยัวชิาการศกึษาพลศกึษา	(ปัจจบุนั

คอืมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)	จบปรญิญาตรกีารศกึษาบณัฑติ	(กศ.บ.พลศกึษา)	

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๕		และภายหลังได้ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย	จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท	M.P.Ed	จาก	Marathwada	University		ใน	พ.ศ.	๒๕๒๘

	 	 นายทรงไทยเริม่ประกอบวิชาชพีครท่ีูโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟ	ในสงักดั						

การรถไฟแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม		ต่อมาได้ลาออกไปรบัราชการเป็น

อาจารย์ประจ�าภาควิชาพลศึกษา	คณะครุศาสตร์	วิทยาลัยครูนครปฐม	(ปัจจุบัน

คอืมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม)	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๙	จนกระทัง่ลาออกจากราชการ

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๔



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๑๗๘

	 	 นายทรงไทยเป็นครูสอนพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ

ในด้านการเล่นกีฬา	 ชอบเล่นกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะกีฬาเซปัคตะกร้อ	

กรีฑา	 บาสเกตบอล	 กีฬาท่ีชอบและมีความถนัดมากเป็นพิเศษคือกีฬาฟุตบอล	

เคยชนะเลศิการแข่งขนัฟตุบอลในระดบัโรงเรยีน	วทิยาลยั	มหาวิทยาลยั	กีฬาเขต

หรือภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาแห่งชาติ		สโมสร	และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ

อย่างยิ่งคือได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ

	 	 นายทรงไทยชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครั้งส�าคัญตามล�าดับ

ดงันี	้ระดับโรงเรียนเป็นนกัฟตุบอลโรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยัชนะเลศิการแข่งขนั

ฟตุบอลรุน่กลาง	ระดบัวทิยาลยัเป็นนกัฟตุบอลทมีวทิยาลยัวชิาการศกึษาพลศกึษา	

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา		ระดับมหาวิทยาลัยเป็นนักกีฬาฟุตบอล

ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 แข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา	 ธรรมศาสตร์		

ระดับจังหวัดเป็นนักฟุตบอลทีมจังหวัดนครปฐม	 	 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล

หน้าพระที่นั่ง	ณ	พระราชวังไกลกังวล	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

ระดับเขตเป็นนักฟุตบอลทีมเขต	 ๗	 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเขต		

ครั้งที่	 ๓	 ที่จังหวัดสงขลา	 และได้รับโล่ผู้เล่นดี	 มารยาทยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง	

ระดับสโมสรเป็นนักฟุตบอลทีมสโมสรต�ารวจ	 	 สโมสรธนาคารไทยพาณิชย์	

และสโมสรราชวิถี	 	 ในช่วงที่เล่นให้สโมสรราชวิถี	 ได้ต�าแหน่งชนะเลิศ	อาทิเช่น	

ชนะเลศิฟตุบอลเยาวชนชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	๑	ครัง้		ชนะเลศิการแข่งขัน

ฟตุบอลควนีส์คพั	๒	ครัง้		ชนะเลศิการแขง่ขนัฟตุบอลสโมสรถว้ยพระราชทาน	ก	

๒	 ครั้ง	 	 และชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสโมสร	 ๔	 ชาติ	 	 ที่ประเทศฮ่องกง	

๑	ครั้ง		เป็นต้น

	 	 ด้วยความสามารถเป็นพิเศษในด้านฟุตบอล	 	 นายทรงไทยจึงได้รับ

การคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติไทย	 ระหว่าง	

พ.ศ.	๒๕๑๑	–	๒๕๑๘		เช่น			เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศฟลิปปนส์	 	 	 เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน

ฟุตบอลฉลองเอกราชที่ประเทศเวียดนามใต้		เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน

ฟุตบอลเมอร์เดก้าที่ประเทศมาเลเซีย	 ๒	 คร้ัง	 	 เป็นตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอล



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๗๙

เพรสซิเดนท์คัพ	ที่ประเทศเกาหลีใต้	๒	ครั้ง		เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขัน

ฟตุบอลคงิส์คพั	ในประเทศไทย	๒	ครัง้		เป็นตวัแทนทมีชาตไิทยไปแข่งขนัฟตุบอล

ในกีฬาเซียพเกมส์	(ปัจจุบันคือกีฬาซีเกมส์)	๒	ครั้ง		และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

ไปแข่งขันฟุตบอลเอเซี่ยนเกมส์ที่ประเทศอิหร่าน		เป็นต้น

	 	 นอกจากนีย้งัเป็นตวัแทนทมีชาตไิทยไปแข่งขนัฟตุบอลทีป่ระเทศต่างๆ	

เช่น	 สิงคโปร์	 ลาว	 ไต้หวัน	 อินโดนีเซีย	 ฮ่องกง	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน

	 	 นายทรงไทยได้ใช้ประสบการณ์จากการเล่นฟุตบอลมาสอนนักเรียน	

นักศกึษาในจงัหวดั	รวมทัง้เป็นผูฝ้กสอนนกัฟตุบอลสถาบันทีเ่ป็นครสูอนพลศกึษา	

จนท�าให้ได้ต�าแหน่งชนะเลิศการแข่งขันของสถาบันต่างๆ	ดังนี้

  ระดับวิทยำลัย	 เป็นผู้ฝกสอนกีฬาฟุตบอลทีมวิทยาลัยครูนครปฐม	

ได้ต�าแหน่งชนะเลิศ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ชนะเลิศฟุตบอลอุดมศึกษาชายประเภท	 ข	

ชนะเลศิฟตุบอลอดุมศกึษาหญงิ	ชนะเลิศการแข่งขนัฟตุบอลชงิถ้วยพระราชทาน

ประเภท	 ง	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ชนะเลิศฟุตบอลสโมสรถ้วยพระราชทานประเภท	 ค	

พ.ศ.	๒๕๒๕	ชนะเลิศฟุตบอลสโมสรถ้วยพระราชทานประเภท	ง	ชนะเลิศของ

เขตกรมการฝกหัดครูครั้งที่	๒,	๓	และครั้งที่	๗

  ระดับเขต	เป็นผู้ฝกสอนฟุตบอลทีมเขต	๗	(นครปฐม)	ได้ต�าแหน่งที่	๓

ในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	๑๔	ที่จังหวัดปัตตานี	 	ชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลยามาฮา	ไทยแลนด์คัพ	ครั้งที่	๕	จังหวัดเพชรบุรี	

	 	 นายทรงไทยเป็นครูสอนพลศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 	 ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี	

มจีติใจรกัและเมตตาศษิย์เสมอเหมอืนเท่าเทียมกนั	ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นครสูอน

อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 นอกจากงานหลักเกี่ยวกับงานสอนหนังสือ		

ยังท�าหน้าที่เป็นโค้ชทีมฟุตบอลและแบดมินตันท้ังประเภทชายและหญิงของ

มหาวิทยาลัย	 สอนศิษย์ด้วยความรักความเมตตา	 ทุ่มเทเวลาในการฝกซ้อม

นักกีฬาตั้งแต่เช้าถึงค�่า	 อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย	 และจะเข้มงวดกับนักกีฬา

ในทีมให้มีระเบียบวินัย	เล่นตามกฎ	กติกา	และมีมารยาท		ดังนั้นทีมฟุตบอลของ
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มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมจงึเป็นทมีนกักฬีาทีม่คีวามสามารถ		และมมีารยาทดี

เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป

  พลตรีส�ำเริง ไชยยงค	 	กรมวังผู้ใหญ่	ส�านักพระราชวังสวนจิตรลดา	

ได้กล่าวค�าไว้อาลัยในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายทรงไทย	

ความตอนหนึ่งว่า

  “ทรงไทย สหวัชรินทร เปนลูกศิษยท่ีผมรักมาก เปนคนดีมีความ

กตญัแูละมคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการทีจ่ะทาํงานและการเลนกีฬา  แมกระท่ัง

การฝกซอม เริม่แรกลกูศษิยคนนีไ้ดอาศยัอยูกบัผมท่ีวทิยาลยัพลศกึษา ตอนเปนเดก็

ไดรวมเลนกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษาซ่ึงไดแชมป  ผมมองเห็นวาลูกศิษยคนนี้

มีพรสวรรคดานฟุตบอลดี ผมจึงชวนใหมารวมทีมสโมสรฟุตบอลราชวิถี 

ตลอดเวลาทีล่กูศษิยไดมารวมทมีสโมสรราชวถิ ี ทรงไทยจะเปนคนทีข่ยนัซอมมาก

และมีความตั้งใจมาก จนกระทั่งสามารถติดทีมชาติไทย...” 

  ผูช่วยศำสตรำจำรยสมเดช นิลพันธุ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม	ได้กล่าวค�าไว้อาลยันายทรงไทยในหนงัสอืเล่มเดยีวกนั		ความตอนหนึง่

ว่า	

  “ผมรูสกึเสยีใจและอาลยัเปนอยางยิง่ตอการจากไปของอาจารยทรงไทย     

สหวัชรินทร  ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูที่เปยมไปดวย

ประสบการณ ความมุงมัน่ ความทุมเท และสรางคณุประโยชนใหกบัมหาวิทยาลยั 

ประเทศชาติเปนอยางมาก  อาจารยทรงไทยเปนอาจารยท่ีคอยอบรมสั่งสอน

ลูกศิษย สละกําลังแรงกาย แรงใจ สรางคุณงามความดี อุทิศตน ถายทอดความรู

และประสบการณที่มีคุณคาของทานอยางเต็มความรูความสามารถ รวมกัน

ผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ

ออกไปประกอบอาชีพ สรางคุณคาใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เปนจํานวนมาก....”

  นำยชยัยธุ  มณีรตัน		รองอธิการบดฝีายกิจการนักศกึษา	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครปฐม	 	 ผู้เคยเป็นศิษย์ของนายทรงไทย	 กล่าวไว้ในหนังสือท่ีระลึก

งานพระราชทานเพลิงศพเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า
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  “ป ๒๕๒๔ ผมไดมีโอกาสเขามาศึกษาในวิทยาลัยครูนครปฐมในขณะ

นั้นภาควิชาพลศึกษา มีคณาจารยหลายทาน หนึ่งในนั้นคือ คุณครูทรงไทย 

สหวัชรินทร คุณครูผูเชี่ยวชาญในวิชาพลศึกษา สิ่งที่ผมไดยิน ไดฟงจากรุนพี่

ที่พูดถึงคุณครูทรงไทย  เปนคําพูดที่ ช่ืนชม ชื่นชอบ ศรัทธา ยกยองบูชา 

เพยีงหนึง่ภาคเรยีนทีไ่ดเรยีนกบัคณุคร ูในวชิาฟตุบอล (ชัน้ปที ่๑)  ผมเขาใจอยาง

ชัดเจนและไมแปลกใจเลยที่พี่ๆ พูดถึงคุณครูของผมแตในทางที่งดงามเสมอ 

สี่ปที่ไดเรียนรูทั้งจากคําสอน และการปฏิบัติที่ใหเห็นเปนแบบอยาง เปนสิ่งที่ดี

และงดงามสําหรับศิษยทุกคน ที่จะนําไปเปนแบบอยางและเจริญรอยตาม...”

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายทรงไทย	 สมรสกับ	 นางสาวเบญจวรรณ	 อุณหศิริกุล	 	 เมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๑๙				มีบุตร	๓	คน	คือ		นางปารวี		เพชรศรีงาม		นางสาวณฤดี		และ

นางสาวปรางนรี		สหวัชรินทร์

	 	 นายทรงไทยเริ่มมีอาการปวยด้วยโรคพาร์กินสัน	แต่ก็ยังทุ่มเทท�างาน

เป็นปกติ	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 อาการของโรคก�าเริบหนักขึ้นจึงเข้ารักษาตัว

ที่โรงพยาบาล	 แต่ก็ยังเดินไม่ค่อยได้	 จึงลาออกจากราชการมารักษาตัวที่บ้าน	

ต้องนอนอยู่กับที่เป็นเวลา	 ๑๒	 ปี	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการกีฬา

แห่งประเทศไทย	 สนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ		

ต่อมามีอาการแทรกซ้อนปอดติดเชื้อ	 จนถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี	 ๙	 ตุลาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๖		สิริอายุได้	๖๕	ปี	๗	เดือน	๒๘	วัน

                          

       นายยุทธ โตอดิเทพย  

             ผูเรียบเรียง
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ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายทรงไทย	 สหวัชรินทร์		

ณ		เมรุวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จังหวัดนครปฐม	

วันอังคารที่	๑๕	ตุลาคม		พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๒.	 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นางเบญจวรรณ	สหวชัรนิทร์		ภรรยา	เมือ่วนัที่

๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘



นายชิงชัย บุษยลาภ  ไทยเดช  
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๕๐
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นายชิงชัย บุษยลาภ  ไทยเดช
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๕๐

     ครูชิงชัยเคยมีชื่อที่ลือเลื่อง
     ผูปราดเปรื่องทางดานการศึกษา
    อยูถิ่นใดมุงจัดพัฒนา
     ชาวเสมา ตางรูจัก “คนรักงาน”

ภุชงค  จันทรเพ็ญ  รอยกรอง             

ในนามคณะครู นักเรียน นักการภารโรง 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม

	 	 นายชงิชยั	บษุยลาภ	ไทยเดช		เกิดเมือ่วนัที	่๒	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	

ที่อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	เป็นบุตรคนสุดท้ายของนายจันทร์	

และนางพลบั		ไทยเดช		มพีี	่๕	คน	คอื	นางลิน้จี	่	เรอืงทอง	(ถงึแก่กรรม)		นางล�าไย

ศรเีจรญิ		นายธรรมนญู		นางร�าพงึ		จรยุานนท์		และร้อยตรสีงบสงคราม		ไทยเดช

	 	 นายชงิชยัได้รบัการศึกษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ทีโ่รงเรยีน

ลาซาลโชติรว	ีจงัหวดันครสวรรค์	จบมธัยมศกึษาปีที	่๓	(ม.ศ.๓)	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๙	

จากนั้นสอบไปเรียนต่อระดับ	ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)	ที่โรงเรียน

ฝกหดัครนูครสวรรค์	(ปัจจบุนัคอื	มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์)	และศกึษาต่อ
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ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู	(ป.กศ.ชัน้สงู)	ทีโ่รงเรยีนเดยีวกนัจนจบ

ใน	พ.ศ.	๒๕๑๖	หลงัจากรบัราชการไปได้ระยะหนึง่กล็าไปศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก	(ปัจจุบันคือ	มหาวิทยาลัยนเรศวร)	จบปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.)	วิชาเอกคณิตศาสตร์	วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา	

พ.ศ.	๒๕๒๑	 	ต่อมาได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	สาขาบริหารการศึกษา	

ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร	จบการศึกษามหาบัณฑิต	(กศ.ม.)	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 	 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 นายชิงชัยได้รับการคัดเลือกให้ไป

ฝกอบรมท่ีสถาบันพระปกเกล้า	 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	 การบริหารงาน

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๗			และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	

ได้แก่	สงิคโปร์	มาเลเซยี	ออสเตรเลยี	เกาหลใีต้	นวิซแีลนด์	องักฤษ	สหรฐัอเมรกิา	

อินเดีย	ฮ่องกง	และญี่ปุน

	 	 นายชิงชัย	 เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านสะเดียง	 อ�าเภอเมือง

เพชรบูรณ์	 	จังหวัดเพชรบูรณ์	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๗	ในต�าแหน่งครูตรี	และต่อมา

ได้ปรับเลื่อนเป็น	ครู	๓	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๑		เป็นอาจารย์	๑	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๔		

และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๕		ที่โรงเรียนเดียวกัน

	 	 พ.ศ.	๒๕๓๘	ย้ายไปเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์	

จังหวัดเพชรบูรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๑	สอบได้เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร	

ส�านกังานการประถมศกึษากรงุเทพมหานคร		พ.ศ.	๒๕๔๖	ย้ายไปเป็นผูอ้�านวยการ

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	 และต�าแหน่งสุดท้าย	 เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน

อนุบาลพิบูลเวศม์	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 เขต	 ๑	

ใน	พ.ศ.	๒๕๔๙

	 	 พี่	๔	คนของนายชิงชัย	คือ	แอว แอด เล็ก และสงบ	เขียนไว้ในหนังสือ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	นายชิงชัย	บุษยลาภ	ไทยเดช	ความตอนหนึ่ง

ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีนิสัยโอบอ้อมอารี	มีเมตตาธรรม	เป็นที่รักใคร่ของ

ผู้ร่วมงาน	 และบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่หล่อหลอมมาจากพื้นฐาน

ของครอบครัวที่อบอุ่นมาต้ังแต่วัยเยาว์	 ส่งผลให้ก้าวสู่นักบริหารชั้นน�าในสังกัด

ของตน	ไว้ว่า



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๘๕

  “พี่ๆ ทุกคนชื่นชมหนอยมาก ที่มีความรูความสามารถ กําลังเจริญ

รุงเรืองในหนาที่การงาน ไตเตามาถึงระดับนี้ นาเสียดายที่มาดวนจากไปในเวลา

อันไมสมควร  

  สมัยเด็ก หนอยเปนคนดี “นารัก” มีระเบียบวินัย วานอนสอนงาย 

เนื่องจากเปนนองคนสุดทอง จึงเปนที่รักใครแกพอแม และพี่ๆ ทุกคน...”

	 	 ในหนงัสอือนสุรณ์เล่มเดยีวกนั	พระเทพภำวนำวกิรม	(ธงชยั	ธมมฺธโช	

ป.ธ.๖,	 ค.ด.	 (กิตติ์))	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม	 และประธานมูลนิธิ

ร่มฉัตร	กล่าวถึงนายชิงชัยไว้ตอนหนึ่งว่า	

  “อาจารยชิงชัยเคยเปน ผอ.โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ในวัดไตรมิตร

วิทยาราม ชวยกิจการของวัดและพระศาสนาอยางแข็งขัน มากินขาวที่กุฏิและ

สนทนาธรรมกับอาตมาเปนประจํา  ทั้งงานวัด งานวา งานหลวง งานราษฎร 

อาจารยชิงชัยไมเคยขาด ใหชวยเหลือในกิจการใด สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

แมจะยายไปเปน ผอ.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย และตอมาเปน ผอ.โรงเรียน

อนุบาลพิบูลเวศม ก็จะแวะเวียนมาที่กุฏิอาตมา สนทนาพูดคุยกันอยูบอยๆ 

ไมวาอาตมาจะมีกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะ “การแขงขัน

เพชรยอดมงกุฎ” อาจารยชิงชัยก็เปนคนหนึ่งที่เปนกําลังสําคัญ กลาวไดวา

อาจารยชิงชัย เปนศิษยกนกุฏิคนหนึ่งของอาตมา…”

	 	 ผลงานท่ีนายชงิชยัสร้างไว้แก่วงการศึกษามมีากมาย	แต่เมือ่ได้พิจารณา

คัดสรรเฉพาะที่ได้รับความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ	 และเป็นตัวอย่างได้	 	 ได้แก่	

(๑)	 โรงเรียนแกนน�าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของส�านักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	ปีการศึกษา	๒๕๔๑		(๒)	บริหารโรงเรียนให้เข้าร่วมเครือข่าย

การใช้หลักสูตร	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๔	 ของกรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ		

(๓)	โครงการโรงเรยีนต้นแบบสขุภาพจติดรีะดบัประถมศกึษา:กรณศีกึษาโรงเรยีน

มหาวีรานุวัตร	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สุขภาพจิต	เขต	๑๓	โรงพยาบาล

ราชานุกูล	กระทรวงสาธารณสุข	ปีการศึกษา	๒๕๔๕	และ	(๔)	โครงการวิจัยและ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน	(อพร.)	ในปีการศึกษา	๒๕๔๕	-	๒๕๔๖	

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน
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สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

	 	 ตลอดเวลาทีป่ฏบิตัหิน้าทีร่าชการในฐานะผูบ้รหิารสถานศกึษา	นอกจาก

นายชิงชัยจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพครูและผู้บริหาร

สถานศึกษาแล้ว	ยังใส่ใจและเคร่งครัดในจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	 ในข้อที่ว่า	 “ผูประกอบวิชำชีพ

ทำงกำรศกึษำ ตองประพฤตปิฏบิตัตินเปนแบบอย่ำงทีด่ทีัง้กำย วำจำ และจติใจ

โดยต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยตั้งแต่ภายในครอบครัวจนถึงโรงเรียนและสังคม”		

ดังที่	นำงวรรณี  ไทยเดช		ผู้เป็นภรรยา	ได้เขียนค�าไว้อาลัยในหนังสืออนุสรณ์

เล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “พี่หนอย “ชิงชัย” เปนผูชายใจดี มีเมตตากับทุกๆ คน รักครอบครัว 

โกรธงายหายเร็ว เมื่อเราอยูดวยกัน ไดสรางครอบครัวใหมั่นคง ใหความอบอุน 

ความรัก แกลูกๆ อบรมลูกใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

สอนลูกใหรักและสามัคคีกัน…”

	 	 พร้อมกันน้ัน	ปอนด-ปน-แอม-อำรม	 (ลูกๆ)	 ได้เขียนไว้ว่า	 “คุณพอ

เปนผูนําครอบครัวที่ดีที่สุด ครอบครัวเรามีความอบอุนมาก คุณพอทําให

พวกเรามีความสุข คุณพออยากใหลูกๆ ทุกคนเรียนสูงๆ มีงานทําที่ดี มีฐานะ

มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุน…”

  นำยมังกร  กุลวำนิช	 ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เขียนค�าไว้อาลัยในหนังสืออนุสรณ์

เล่มเดยีวกนั	ความตอนหนึง่ว่า	“ผูอาํนวยการชงิชยั บษุยลาภ  ไทยเดช  เปนบคุคล

ทีไ่ดรบัการยอมรบั มฝีมอืในการบริหารโรงเรียนอยูในระดบัแนวหนา ของสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เปนบุคคลที่สามารถเปนแบบอยาง

ทั้งดานครองตน ครองคน และครองงาน เปนอยางยิ่ง...”

	 	 นอกจากนั้น	คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกำนนท	นายกสมาคมผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย	 กรรมการด�าเนินงานมูลนิธิทางไกล

ผ่านดาวเทียม	 	 กล่าวถึงนายชิงชัยในหนังสือเล่มเดียวกัน	 ความตอนหนึ่งว่า		

“นายชิงชัยเปนกรรมการสมาคมฯ ชุดท่ี ๑๓ คือชุดปจจุบัน ดํารงตําแหนง
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รองประธานฝายประสานงานเครือขาย  และรองประธานฝายเทคโนโลยี

ทางการศึกษาดวย ทานสนใจทางดานเทคโนโลยี ไดใหความรวมมือ มูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสมาคมฯ จัดทําสารคดีนวัตกรรมการจัด 

การเรยีนการสอน ของโรงเรยีนวัดพลบัพลาชยั ออกอากาศทางสถานวีทิยุโทรทศัน

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม...”

  นำยวินัย  เกษมเศรษฐ	 	 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

ได้เขยีน	“ระลกึถงึ อำจำรยชงิชยั ผูจำกไปด”ี	ไว้ในหนงัสอือนสุรณ์เล่มเดยีวกนั

ในอกีมมุมองหนึง่	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูม้จิีตสาธารณะ	ทกุวนัเวลาพร้อม

ที่จะช่วยเหลือทุกคนทุกเรื่องเท่าที่สถานการณ์จะอ�านวย	ความตอนหนึ่งว่า

  “ผูอํานวยการชิงชัย บุษยลาภ  ไทยเดช  เปนกรรมการบริหารสมาคม

การศึกษาสําหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ในการประชุมวิชาการ เรื่อง 

“ปฐมวัย : รากแกวของการพัฒนาคน”  เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ อาจารย

ชิงชัย กรรมการฝายวิชาการ มีหนาที่พิจารณาสาระ... อาจารยชิงชัยเปนคน

สุขุม คําพูดสะทอนใหเห็นความคิดอันลึกซึ้ง ซึ่งเปนผลของการสะสม

ประสบการณ และนําไปปฏิบัติได อาจารยเปนนักบริหาร เมื่อพูดแลวตองทําได 

ตองทําตามที่คิด และคิดกอนพูด มีความจริงใจ และใชหลักของพรมวิหาร 

เพือ่การปฏบิตังิาน ผูรวมงานจงึมคีวามเคารพ ความเชือ่ถอืไววางใจ  ความศรทัธา 

และทํางานดวยความเต็มใจ

  อาจารยชงิชยัมคีวามเกรงใจมากตอผูรวมงาน  มคีวามอดทนสูง  ทําให

ผูรวมงานมีความสุขในการทํางาน สวนความทุกขเก็บไวแตผูเดียว ในฐานะ

ผูบังคับบัญชาที่ดี แตไมถึงกับเปนการเก็บกด หรือทําแตงานอยางเดียว จนไม

คํานึงถึงผูรวมงาน เพราะมีความตระหนักสํานึกวา คุณภาพของงาน จึงอยูกับ

คุณภาพของคน ถือวาคนสําคัญ งานจึงสําเร็จดวยความเรียบรอย...”

  เกยีรตคุิณท่ีไดรับกำรยกย่อง คอื	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้รบัโล่ผูม้ผีลงานดเีด่น	

สาขาบริหารสถานศึกษาดีเด่น	จาก	“ข่าวสภากรุงเทพมหานคร”	พ.ศ.	๒๕๔๔

ได้รับโล่เกียรติยศผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น	 เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ	

ของส�านักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 และ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 	 ได้รับ
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โล่เกียรติยศผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น	 เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ	 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก		ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายชิงชัยสมรสกับ	นางสาววรรณี		มีบุตร	๒	คน	คือ	นางสาวชยวรรณ	

บุษยลาภ		ไทยเดช		และนายรัฐพล		ไทยเดช		

	 	 นายชิงชัยเริ่มมีอาการเจ็บปวยมาหลายปี	 แต่ยังสามารถท�างานได้

ตามปกติ	จนเมื่อ			พ.ศ.	๒๕๕๐	พบว่ามีอาการติดเชื้อในปอด	จึงเข้ารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้น	 	 แต่เมื่อกลับไปรักษาเองท่ีบ้านไม่นาน	 อาการ

กลับทรุดลงอีก	 จึงต้องเข้าออกโรงพยาบาลมาตลอด	 จนกระทั่งถึงแก่กรรม

ในวันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐		สิริอายุได้	๕๖	ปี	๗	เดือน

       นายยุทธชัย อุตมา   

           ผูเรียบเรียง

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนงัสอือนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ	นายชงิชยั	บษุยลาภ		ไทยเดช

	ณ	เมรวุดัมกฏุกษตัรยิาราม	กรงุเทพมหานคร	วนัอาทติย์ที	่๖	พฤษภาคม	๒๕๕๐

	 ๒.	 สัมภาษณ์	นางวรรณี		ไทยเดช	ภรรยา



นายสุทธิศักดิ์  เฟื่องเกษม  
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๘
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นายสุทธิศักดิ์  เฟ��องเกษม
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๘

   สุทธิ พิเศษพรอม เพรงกาล 
   ศักดิ์ สิทธิ์นักบริหาร เยี่ยมแท
   เฟือง กิจกอปรทุกงาน งามงด  จริงเฮย
   เกษม สุขผลเลิศแล  เพริศแพรวพรรณนา

                                                                   นายกวาง  รอบคอบ

                                             ผูเคยเปนอธิบดีกรมสามัญศึกษา    

	 	 นายสทุธศิกัดิ	์	เฟองเกษม		เกดิเมือ่วนัที	่	๒๐	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๙๔								

ทีอ่�าเภอพานทอง	จงัหวดัชลบรุ	ี	เป็นบตุรคนที	่๕	ของนายบญุเรอืน	และนางสนุย์ี

เฟองเกษม		มพีี	่๔	คน	คอื	นางสาววราพร		นางกนกวรรณ		สจุรรยา		นายชยัอนนัต์

และนายบัญชา			มีน้อง	๕	คน	คือ		นางเพ็ญประภา		รองศรีแย้ม		นายมนต์มนัส	

(ถงึแก่กรรม)	นางสริมิา		ศริศิภุนมิติ		นางสาวจารวุรรณ		และนายวทิยา		เฟองเกษม

	 	 บิดานายสุทธิศักดิ์เป็นผู้จัดการโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้ที่อ�าเภอแกลง	

จงัหวดัระยอง	ส่วนมารดาเป็นแม่บ้านคอยดแูลลกูๆ	อยูท่ีบ้่านในอ�าเภอพานทอง

เป็นส่วนใหญ่		เนื่องจากบิดามารดามีบุตรหลายคนจึงต้องแบ่งกันดูแลบุตรและ
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เทยีวเดนิทางไปกลบัดแูลบตุรแต่ละคนทีเ่รยีนอยูท่ัง้สองจังหวดั	โดยพีน้่องบางคน

เรียนหนังสือที่จังหวัดชลบุรี	 บางคนก็เรียนท่ีจังหวัดระยอง	 	 นายสุทธิศักดิ์เป็น

คนหนึง่ทีต้่องย้ายทีเ่รยีนบ่อยๆ	โดยเริม่เรยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้นทีโ่รงเรยีน

วัดหนองกะพ้อ	อ�าเภอแกลง	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๐		แล้วย้ายที่เรียนไปจบชั้นประถม

ศกึษาปีที	่๔		ทีโ่รงเรยีนวดัหนองกระทุม่	อ�าเภอพานทอง	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๔	จากนัน้

กย้็ายไปเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย	จบชัน้ประถมศกึษาปีที	่๗	ทีโ่รงเรยีน				

วัดเนินเขาดิน	 อ�าเภอแกลง	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 แล้วเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ที่โรงเรียนแกลง	“วิทยสถำวร”	อ�าเภอแกลง	

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๙	แล้วย้ายไปเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย	จบชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่	๕	ที่โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี		ใน	พ.ศ.	๒๕๑๑

	 	 นายสุทธิศักด์ิได้รับการอบรมสั่งสอนและถูกปลูกฝังอุปนิสัยจากบิดา

ให้เป็นคนขยัน	 ประหยัด	 อดทน	 มีความซื่อสัตย์	 และกตัญูต่อผู้มีพระคุณ

มาตั้งแต่เด็ก	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๑๒	บิดาซึ่งเคยเป็นหลักให้แก่ครอบครัวถึงแก่กรรม	

ภาระจึงตกแก่มารดาที่จะต้องดูแลบุตรทุกคนให้ได้เรียนหนังสือ	 	นายสุทธิศักดิ์

ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นภาระแก่ครอบครวั		จงึตดัสนิใจหยดุพกัการเรยีนไป	๑	ปี	

เดินทางเข้ากรุงเทพฯ	ไปสมัครเข้าท�างานในต�าแหน่งพนักงานวิสามัญที่เทศบาล

นครกรุงเทพ	พร้อมทั้งสมัครเข้าเรียนภาคค�่าที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

(ปัจจบัุนคอืมหาวิทาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา)	ส�าเรจ็ได้รบัประกาศนยีบตัร

วิชาการศกึษาชัน้สูง	(ป.กศ.ชัน้สงู)	วชิาเอกคณติศาสตร์	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๕		จากนัน้

ได้ลาออกมาสมัครเป็นครูสอนที่โรงเรียนภารตวิทยาลัย	 กรุงเทพมหานคร	

พร้อมกับเรียนต่อระดับปริญญาตรี	 ภาคค�่า	 ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	 ปทุมวัน	

(ปัจจุบันได้ยุบรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร)	 ส�าเร็จ

ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต	 (กศ.บ.)	 วิชาเอกคณิตศาสตร์	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๑๘		ต่อมาภายหลังจากเข้ารับราชการ	ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�าเรจ็ได้รบัพระราชทานปรญิญาครศุาสตรมหาบณัฑติ	

(ค.ม.)	สาขาบริหารการศึกษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๙	และศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่

มหาวิทยาลยัอสิเทิร์นเอเชยี	ส�าเรจ็ได้รบัปรญิญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑติ	(Ed.D.)	
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สาขาบริหารการศึกษาและผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 นายสทุธศิกัดิเ์ริม่เข้ารบัราชการเมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๙		ในต�าแหน่งอาจารย์	๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์	กรุงเทพมหานคร		ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๔	ได้ย้ายไปช่วยปฏิบัติ

ราชการที	่	กองการมธัยมศกึษา	กรมสามญัศกึษา		พ.ศ.	๒๕๓๔		ได้มาด�ารงต�าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา	๕			กองการมัธยมศึกษา	และเจริญก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่

มาโดยล�าดับ	จน		พ.ศ.	๒๕๓๙			ได้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการศึกษา	๘	ว	ต่อมา	

พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน

รัตนาธิเบศร์	 จังหวัดนนทบุรี	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ภ.ป.ร.

ราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์	จังหวดันครปฐม		พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้เล่ือนต�าแหน่ง

เป็นผู้อ�านวยการระดับ	๙		พ.ศ.	๒๕๔๗	เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย	นนทบุรี	 	พ.ศ.	๒๕๔๘	ปรับต�าแหน่งและวิทยฐานะเป็นผู้อ�านวยการ

เชี่ยวชาญ		พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์	กรุงเทพมหานคร	

จนเกษียณอายุราชการใน	พ.ศ.	๒๕๕๕

	 	 นายสุทธิศักดิ์เป็นครู	เป็นนักวิชาการศึกษา	และเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถสงู	ปฏิบติัหน้าทีร่าชการด้วยความขยนัขนัแขง็	รับผดิชอบ

และเสียสละมาตลอดชีวิตราชการ	 ตอนเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ทีโ่รงเรยีนเทพศิรนิทร์ก็เป็นทีย่อมรบัศรทัธาของนกัเรยีน	ผูป้กครอง

ผูบ้รหิาร	และเพือ่นครใูนโรงเรยีน	ผูบ้รหิารในกรมสามญัศกึษาขณะนัน้	เหน็ความ

โดดเด่นในความรู้	ความสามารถ	จึงขอให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่กองการมัธยม

ศกึษา	ดแูลรบัผดิชอบงานบริหารบุคคลและอตัราก�าลงั	นายสทุธศิกัดิป์ฏบิตังิาน

ด้วยความตัง้ใจศกึษาเรยีนรูจ้ากผูบ้งัคับบญัชา	รุน่พ่ี	และเพ่ือนร่วมงาน	ปฏบิตังิาน

ที่ได้รับมอบหมายจนประสบความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 นายสุทธิศักดิ์

มีความสามารถพิเศษในการศึกษาค้นคว้าและจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้

ในการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั	รวมทัง้เป็นผูม้ทีกัษะในการจดจ�า

และน�าเสนอข้อมูลได้อย่างดียิ่ง	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีกิริยา

วาจาสภุาพเรยีบร้อย	อ่อนน้อมถ่อมตน	จงึเป็นท่ีพงึพอใจและยอมรบัของผูบั้งคบั

บัญชาและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด	 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้	 นายสุทธิศักดิ์
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ได้รับความไว้วางใจในเรื่องการย้ายโอนและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

กรมสามัญศึกษาขณะนั้นตลอดมา	 และนายสุทธิศักดิ์ยังได้รับมอบหมาย

ให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหารระดับกรมอีกหน้าที่หนึ่งด้วย

	 	 เมื่อนายสุทธิศักดิ์มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์	 ได้มาช่วย

แก้ปัญหาเรือ่งการก่อสร้างอาคารทีย่งัค้างอยูไ่ม่แล้วเสรจ็เนือ่งจากผูร้บัเหมาทิง้งาน

ไม่ยอมช�าระค่าปรับ	จนสามารถก่อสร้างอาคารส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 	พร้อมทั้งได้

ปรบัปรงุอาคารสถานท่ี	ส่ิงแวดล้อมภายในและรอบๆ	โรงเรยีน	การสาธารณปูโภค	

ระบบน�้า	 ไฟฟา	 โทรศัพท์ให้ใช้การได้ดีและเพียงพอ	 รวมทั้งปรับปรุง

โรงอาหาร	ห้องน�า้	ซ่อมแซมวสัดอุปุกรณ์และอาคารทีช่�ารดุ		จดัท�าห้องพพิธิภณัฑ์	

ห้องวิชาการ	 ห้องปกครอง	 ห้องสมุด	 ห้องหมวดวิชา	 ห้องประชุมเล็ก		

ห้องแนะแนว		ดูแลเรือ่งความสะอาดของโรงเรยีนจนได้รบัรางวลัด้านความสะอาด

และโรงอาหารมาตรฐานดมีากจากกระทรวงสาธารณสขุ	และส่งเสรมิพฒันาด้าน

วชิาการทกุหมวดวชิา	เช่น		จดัโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพนกัเรยีนสูค่วามเป็นเลศิ		

โครงการอบรมผู้น�านักเรียน		โครงการเรียนเสริมเพิ่มปัญญา	โครงการซ่อมเสริม

นกัเรยีน	เป็นต้น	จนนกัเรยีนประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีนต่อระดับอดุมศกึษาเป็น

จ�านวนมากและเป็นอันดับต้นๆ	ของจังหวัด		นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียน

พระราชทานท้ังชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย		นอกจากนี้

นายสุทธิศักดิ์ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	ผู้ปกครองนักเรียน		ให้การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆ	เรื่อง		ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง

และชุมชน	 	 ผลงานดังกล่าวมีส่วนท�าให้นายสุทธิศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน

สหวิทยาเขตเมอืงนนท์	ดแูลโรงเรยีนต่างๆ	ในเขตอ�าเภอเมอืงนนทบรุ	ี	และได้รบั

คัดเลือกเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านบริหารสถานศึกษา	 ประเภทโรงเรียน

ขนาดใหญ่	ของจังหวัดนนทบุรีและเขตการศึกษา	๑	ด้วย

	 	 เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียน	 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	

ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�าชายขนาดใหญ่	เปดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	๕	ถึง

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	จงึต้องดแูลนกัเรยีนประจ�าตลอด	๒๔	ชัว่โมง	นายสทุธศิกัดิ์

ได้ใช้การบริหารแบบร่วมทุกข์	 ร่วมสุข	 ให้ความอบอุ่นกับนักเรียนเหมือนคนใน
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ครอบครัวเดียวกัน	 	 โดยการสร้างความรักความสามัคคี	 เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่นักเรียน	 สอนนักเรียนให้มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	 รุ่นน้องต้อง

เคารพรุ่นพี่	รุ่นพี่จะต้องดูแลรุ่นน้องแบบอ่อนโยน	เห็นอกเห็นใจ	ผลงานส�าคัญ	

ที่นายสุทธิศักดิ์ปรับปรุงพัฒนา	เช่น		การใช้นโยบายเชิงรุกและเชิงรับขับเคลื่อน

องค์กรโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 ประสานสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกต่างๆ	

มาร่วมพัฒนาโรงเรียน	เป็นต้น			

  นำยวรีะพล ย่ิงเจรญิ		ผู้เคยเป็นรองผู้อ�านวยการฝายปกครองโรงเรยีน	

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	 กล่าวถึงนายสุทธิศักดิ์ไว้ในหนังสือ	

“กว่ำจะถึงวันนี้”	ความตอนหนึ่งว่า	

  “...สรุปความรู สึกของผมในการไดมีโอกาสปฏิบัติงานภายใต

การบงัคบับญัชาของทานผูอาํนวยการสทุธศิกัดิ ์เฟองเกษม ตลอดระยะเวลา ๕ ป

๓ ประการ ดังนี้

  ๑. เหมอืนไดเพือ่นทีรู่ใจ สามารถพดูคยุไดทกุเรือ่ง อยูใกลแลวสบายใจ 

ไมตองระวังตัว

  ๒. เหมอืนมพีีช่ายคนหนึง่ทีค่อยดแูลชวยเหลือใหคําปรกึษาดวยความ

จริงใจ พรอมชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ใหดวยความเต็มใจ และรอบรูแนวทาง

แกไขปญหาอยางชาญฉลาด

  ๓. เหมือนเปนแบบฉบับของผูบริหารที่เราสามารถเรียนรู ศึกษา 

เพื่อนําเปนตัวอยางสืบตอไป...” 

	 	 เมื่อย้ายมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี	

นายสทุธศิกัดิไ์ด้เปดโอกาสให้บคุลากรเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิาร	ส่งเสรมิให้

ท�างานเป็นทมี		กระจายอ�านาจให้หวัหน้างานหวัหน้าหมวดวชิาคดิค้นพฒันางาน	

รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขโดยยึดองค์กรและผู้เรียนเป็นส�าคัญ		จัดโครงการ

พฒันาครแูละนกัเรยีนโดยประสานร่วมมอืกนัระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน		สถาบัน

วชิาการและองค์กรภาครฐั	ส่งเสรมิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนด้านต่างๆ	เช่น	กจิกรรม	

ICT	เพือ่การเรยีนการสอน	โครงการเพชรสวนนนท์	ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	

เป็นต้น		ตลอดจนพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ	SKN-I-C-T	ย่อมาจาก	Suan	
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Kularbwittayalai	Nonthaburi	Integrate	-	Continuous	-	Team		โดยเน้น

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ท�างานแบบบูรณาการ	 โดยประยุกต์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการท�างาน	 ทั้งด้านการบริหาร

จดัการ		และการจดัการเรยีนรู	้	รวมทัง้ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมีและการท�างาน

แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน	การบริหารงานดังกล่าวมีส่วน

ท�าให้นายสุทธิศักดิ์ได้รับรางวัลผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศ	(Best	of	the	Best	Practice)	จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 โรงเรียนได้รับคัดเลือก	 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาสู่สากล	 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

นกัเรยีนประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของรฐัเป็นจ�านวนมาก			

	 	 เมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์	 นายสุทธิศักดิ์ได้พัฒนา

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 	 ด�าเนินโครงการพิเศษเพื่อ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน	 รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		จัดและส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน	 ท้ังกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา	 นักเรียน	 ครู	 บุคลากร

ทุกฝายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง	 ในช่วงเวลาท่ีนายสุทธิศักดิ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน

เทพศิรินทร์ได้รับการพิจารณาประกาศเป็นโรงเรียนยอดนิยมระดับ	 Premium	

School	 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็น

จ�านวนมาก	 นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการทั้งใน

ระดับโรงเรียน	 เขตพื้นที่	 ระดับประเทศ	 และนานาชาติ	 	 นักกีฬาของโรงเรียน

ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติหลายประเภท	เช่น	เทเบิลเทนนิส		ฟุตบอล	จักรยานยนต์

โมโตคอส		เป็นต้น

	 	 มีผู้เขียนถึงคุณความดีของนายสุทธิศักดิ์ในแง่มุมต่างๆ	 ในหนังสือ

เล่มเดียวกัน	ไว้หลายคน	เช่น	สมเด็จพระธีรญำณมุนี	(สมชาย	วรชาโย	ป.ธ.๘)		

เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

  “...เห็นอัธยาศัยพื้นใจของ ดร.สุทธิศักดิ์ เฟองเกษม วาเปนคนมีนํ้าใจ 

เสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมสําคัญกวาประโยชนสวนตน กลาวไดวาเปน
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คนดีคนหนึ่ง...วิสัยของคนดีเชนนี้ ควรยกไวเปนผูนํา เปนบุคคลตัวอยาง เปนผูมี

ศีลธรรมความดีอยูกับตัว ยอมบรรลุความดียิ่งขึ้นตลอดกาล ไมวาจะดํารงตน

อยูในฐานะใดๆ ก็ตาม...”

  พลอำกำศเอกก�ำธน  สินธวำนนท		องคมนตรี

  “...คุณสุทธิศักดิ์  เฟองเกษม  ถือเปนบุคคลที่รักการเรียนรูและตั้งใจ

ทํางานอยางเต็มความสามารถ  เห็นไดจากผลงานที่ปรากฏมากมายในดาน

การจดัการเรยีนการสอนจนเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล ขอชืน่ชมในความ

ทุมเทพฒันาคณุภาพและสรางสรรคผลงานทางวชิาการดานการศกึษาจนเปนระบบ

แบบแผน ซึ่งมีสวนชวยใหเกิดความมั่นคงดานการศึกษากับเด็กและเยาวชน...”

  คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ	ผู้เคยเป็นเลขาธิการส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  “...ไดเหน็ความสามารถในการบรหิารงานของทานสุทธศิกัดิ ์เฟองเกษม      

ในโรงเรียนสามแหง ที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตละแหงตางเปนโรงเรียนดี เดน 

ดัง ที่ไดปราบเซียนมานักตอนักแลว...ทานผูอํานวยการสุทธิศักดิ์ไดพิสูจนใหเห็น

ถึงความเปนผูบริหารมืออาชีพ ที่สามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนไดอยาง

โดดเดน  ดวยความใสใจในคุณภาพและชีวิตความเปนอยูของนักเรียน  โดยมี

อุดมการณเปนพลังขับเคลื่อนที่ทําใหทานสามารถเอาชนะทุกอุปสรรค...ทาน

สามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดดวยความรวมมือจากทุกฝายที่ลวน

ใหความเคารพรักและเชื่อถือในฝมือ ความจริงจังและความจริงใจ และความ

เปนผูใจซื่อมือสะอาดของทาน  ทานผูอํานวยการสุทธิศักดิ์  เฟองเกษม จึงเปน

ผูบรหิารผูสมควรไดรบัการยกยองใหเปนแบบอยางของผูบริหารอยางแทจริง...”

	 	 นายสุทธศิกัดิไ์ด้รบัความไว้วางใจจากผูบ้งัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานพเิศษ

เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนางานที่ส�าคัญของกระทรวง	 กรม	 และเขตพื้นที่

การศึกษา	 หลายเรื่องมาอย่างต่อเนื่อง	 	 เกียรติคุณที่นายสุทธิศักดิ์ได้รับการ

ยกย่องที่ส�าคัญได้แก่	 รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นโรงเรียนแกลง	 “วิทยสถำวร” 

จังหวัดระยอง	และโรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง		จังหวัดชลบุรี		รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น

ภาควิชาบริหารการศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 รางวัล
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พ่อตวัอย่างแหง่ชาติ		ได้รับคัดเลอืกให้เป็นนายกสมาคมนิสติเก่าภาควชิาบริหาร

การศกึษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และได้รบัรางวลั	“ครุสุดดุ”ี	ผูป้ฏบิตัตินตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ	ประจ�าปี	๒๕๕๐

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทานคอื		มหาวชิรมงกฎุ			

ประถมาภรณ์ช้างเผือก		และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายสุทธิศักดิ์	 สมรสกับ	นางสาวพิจิตรา	 จารุวณิช	 ใน	พ.ศ.	๒๕๒๓	

มีบุตร	๒	คนคือ		นายรพีสร		และนายพรพิสักก์		เฟองเกษม

	 	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ขณะที่นายสุทธิศักดิ์เป็นผู ้บริหารโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี	 มีอาการผิดปกติในร่างกาย	 จึงไปตรวจร่างกาย

พบว่าเป็นมะเร็งที่ล�าไส้ใหญ่	จึงรักษาด้วยการผ่าตัดจนอาการดีขึ้น	ต่อมาพบว่า

มีเนื้อร้ายรุกลามขึ้นมาอีกจึงเข้ารับการผ่าตัดและดูแลรักษาอีกหลายครั้ง	

นายสุทธิศักดิ์ต้องอดทนสู้กับโรคร้ายด้วยความเข้มแข็ง	 ทั้งร่างกายและจิตใจ		

โดยพยายามคดิเสมอว่า	“ร่ำงกำยเปนเรือ่งของแพทยทีจ่ะดแูลรักษำ ส่วนจติใจ

เปนเรือ่งของเรำเอง”	ระหว่างดแูลรกัษาร่างกายนายสทุธศิกัดิย์งัคงไปปฏบิตังิาน

เป็นปกติโดยพยายามไม่แสดงอาการเจบ็ปวยให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและผูร่้วมงานเหน็

และยังคงศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท่ีค้างอยู่อย่างต่อเนื่องจนส�าเร็จการศึกษา	

ต่อมาอาการทรุดหนักมากขึ้น	 	 และถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๒๘	กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	๒๕๕๘		สิริอายุได้	๖๓	ปี		๓	เดือน		๘	วัน

       นายธเนศ  ขําเกิด   

           ผูเรียบเรียง
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ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือ		“กว่ำจะถึง...วันนี้”		ดร.สุทธิศักดิ์		เฟองเกษม		

	 ๒.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 ดร.สุทธิศักดิ์	 	 เฟองเกษม		

วันอาทิตย์ที่	๘	มีนาคม	๒๕๕๘		ณ	เมรุวัดเทพศิรินทราวาส

	 ๓.	 หนงัสอื	“ด้วยรักและผกูพนั		ผอ.คนด	ี	ศรีราชวทิย์”		สทุธศิกัดิ	์	เฟองเกษม

	 ๔.	 หนังสือ	“สี่ปีที่สวนนนท์”		สุทธิศักดิ์		เฟองเกษม

	 ๕.	 หนังสือ	“ฝากไว้ที่สวนนนท์”		สุทธิศักดิ์		เฟองเกษม

	 ๖.	 หนงัสอื	ประวตั	ิผลงานนายสทุธศิกัดิ	์เฟองเกษม	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน

เทพศิรินทร์

	 ๗.	 หนังสือ	 คุรุสดุดี	 ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 ประจ�าปี	

๒๕๕๐

	 ๘.	 นายรพีสร		เฟองเกษม		บุตร		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม





นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ  
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๑๙๙

นายชูเกียรติ ลักษณะศิริ
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๕๗

	 	 นายชูเกียรติ		ลักษณะศิริ		เกิดเมื่อวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖	

ที่บ้านท้องลาด	ต�าบลสี่คลอง	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	เป็นบุตรคนที่	๓	

ของนายเซีย	และนางเหรียญ		ลักษณะศิริ	มีพี่	๒	คนคือ	นายสุทธิ	และนายสินธู	

มีน้อง	๑	คน	คือ	นางณัฐชยา	ศัทธาชีพ

	 	 การศกึษาเบือ้งต้นจบชัน้ประถมศกึษาตอนต้นทีโ่รงเรยีนวดัไก่เตีย้	อ�าเภอ		

บ้านแพรก	จังหวดัพระนครศรอียธุยา	พ.ศ.	๒๕๐๗		จบชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย

ที่โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์	 อ�าเภอบ้านแพรก	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

พ.ศ.	๒๕๑๐	จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวินิตศึกษา	อ�าเภอเมืองลพบุรี	

จังหวัดลพบุรี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	 และเข้าศึกษาต่อได้ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	

(ป.กศ.)	 จากวิทยาลัยครูเทพสตรี	 (ปัจจุบันคือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)	

อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	พ.ศ.	๒๕๑๕

	 	 ระหว่างรับราชการศึกษาด้วยตนเอง	 ได้ประกาศนียบัตรประโยคครู

พิเศษมัธยม	(พ.ม.)	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อมาได้ศึกษาต่อ	จบครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	

วทิยาศาสตร์	จากวทิยาลยัครเูทพสตร	ีพ.ศ.	๒๕๒๕		และจบครศุาสตรมหาบณัฑติ	

(ค.ม.)	สาขาบริหารการศึกษา	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 จังหวัดลพบุรี	

พ.ศ.	๒๕๔๙

	 	 นายชูกียรติ	 เข้ารับราชการคร้ังแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ต�าแหน่ง

ครูจัตวา	 ระดับ	 ๑	 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน	 หมวดการศึกษาส่วนอ�าเภอ

พัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 และได้เลื่อนเป็นครูตรี	 ระดับ	 ๒	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘		



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๐๐

ต่อมาย้ายไปด�ารงต�าแหน่งครตูร	ีระดบั	๓	โรงเรยีนบ้านหนองถ�า้	หมวดการศึกษา

ส่วนอ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี		และได้เป็นอาจารย์	๑	ระดับ	๕		ใน	พ.ศ.	๒๕๒๗

	 	 พ.ศ.	๒๕๒๙	นายชูเกียรติได้รับค�าสั่งให้มาปฏิบัติราชการในโครงการ

เร่งรัดคุณภาพการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี	 เป็นเวลา	 ๓	 ปี	 จากนั้นไปด�ารง

ต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ	 ๕	 ที่โรงเรียนบ้านห้วยหิน	 ส�านักงานการประถม

ศึกษาอ�าเภอชัยบาดาล	 ส�านักงานการประถมจังหวัดลพบุรี	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	

นายชูเกียรติได้ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 เพื่อก�าหนด

แนวทางในการบรหิารโรงเรยีน	โดยน�าหลกัธรรมมาใชเ้ป็นแนวในการปฏบิตังิาน	

ได้แก่	ฉนัทะ	มุง่ให้บคุลากรทกุคนได้ท�างานอย่างทีต่นชอบ		ส่งเสรมิให้ปฏบิตังิาน

ด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะ	 ยกย่องผู้มีความเพียรพยายามในการท�างาน	 และ

ท�างานด้วยความรอบคอบ	ถกูต้อง	รวดเรว็		นายชเูกยีรตไิด้ร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตังิาน

กับคณะครู	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 มุ่งมั่นปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียน

น่าอยู่	 น่าเรียน	 และมีสุขอนามัยด้วยการปรับปรุงห้องเรียน	 บริเวณโรงเรียนให้

สวยงาม	ร่มรื่น	สร้างซุ้มพระ	และปรับปรุงโรงอาหารเน้นความสะอาดทั้งอาหาร

และสถานที่	 เพื่อครูและนักเรียนทุกคน	 พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนควบคู่ไปด้วย	 ต่อมานายชูเกียรติย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่	

ระดับ	 ๕	 โรงเรียนบ้านห้วยนา	 ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอชัยบาดาล		

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๒	ได้ยึดหลักการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักธรรม	และเป็นผู้น�า	

การปฏบิตังิานในลกัษณะร่วมแรง	ร่วมใจ	พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนได้ตามเปาหมาย

โดยจัดสภาพโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและส่งเสริมให้มี

กิจกรรมการเกษตรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง	 เช่น	 จัดท�าโครงการ

อาหารกลางวัน	ขุดบ่อเลี้ยงปลา	ปลูกผักสวนครัว	จัดแข่งขันกีฬา	เป็นต้น

	 	 นายชูเกียรติ	 ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่	 ระดับ	๖	 	 โรงเรียน

ซอย	๕	สาย	๒	ซ้าย	ส�านกังานการประถมศกึษาอ�าเภอเมอืงลพบุร	ีใน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

ได้จัดการบริหารโรงเรียน	 โดยเริ่มปรับปรุงโรงอาหารเป็นอันดับแรกด้วยเห็น

ความส�าคญัของสขุภาพผู้เรยีน	จากนัน้ได้ปรบัปรงุห้องสมดุซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่

ส�าคญัของโรงเรยีนโดยทาสแีละตกแต่งอย่างสวยงาม		จดัสภาพห้องให้มบีรรยากาศ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๐๑

ชวนให้เข้าไปศึกษาค้นคว้า	 จัดหาหนังสือ	 และสื่อที่ทันสมัยไว้อย่างเพียงพอ	

จัดระบบการค้นหาได้รวดเรว็เพือ่การน�าไปใช้ทัง้การเรยีนการสอน		ส่งเสรมิให้จัด

กจิกรรมต่างๆของห้องสมดุเป็นทีส่นใจของผูเ้รยีน	และส่งเสรมิการพฒันาการรกั

การอ่านทั้งในโรงเรียนและท่ีบ้านได้บรรลุวัตถุประสงค์ท�าให้ได้รับรางวัล

ห้องสมดุดเีด่น		อ�าเภอเมอืงลพบุร	ีใน	พ.ศ.	๒๕๓๘			นอกจากนี	้นายชเูกยีรตยิงัได้

ส่งเสริมโครงการสหกรณ์โรงเรียน	โดยจัดให้มีสหกรณ์แบบครบวงจร	ทั้งสหกรณ์

การผลติ	สหกรณ์ออมทรพัย์	และสหกรณ์ร้านค้า	ด�าเนนิการโดยผู้เรยีนมส่ีวนร่วม

ด�าเนนิการในกจิกรรมของสหกรณ์	ได้เรยีนรูโ้ดยลงมอืปฏบิตัจิรงิตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ	ท�าให้ได้รับรางวัล	โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถม

ศึกษาดีเด่นรางวัลที่	๒	ในปีเดียวกันอีกด้วย			

	 	 พ.ศ.	๒๕๔๒	นายชูเกียรติย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่	ระดับ	๗

โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์	 ๑	 ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอเมืองลพบุรี	

การพัฒนาโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากต้นสังกัดและหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน	 ด้วยความเชื่อถือและศรัทธารวมท้ังการประสานงานที่ดีของผู้บริหาร

ซ่ึงเน้นประโยชน์อันจะเกิดแก่ผู้เรียนและชุมชน	 	 โดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง

ในการเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง	 ดังข้อความที่นำยภิรมณ 

จันทรโนทัย	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์	 ๑	 คนปัจจุบัน	 ได้กล่าวไว้					

ในเอกสารประวัติ	 นายชูเกียรติ	 ลักษณะศิริ	 อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียน

พบิลูสงเคราะห์	๑	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบรุ	ีเขต	๑		ความว่า	

  “ขาพเจาเปนผูบริหารท่ีเคยรวมงานกับ ผอ.ชูเกียรติ ลักษณะศิริ 

มาเปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป...ทานเปนคนมีเมตตาสูง โอบออมอารีตอ

ผูรวมงานเสมอ มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน

ศีลธรรมและจรรยาบรรณครูอยางเครงครัด มีความเปนอยูเรียบงาย ใชชีวิต

อยางสมถะพอเพียง...ทานเปนผูเสียสละและอุทิศเวลาใหกับทางราชการ 

ทานมีวิสัยทัศนกวางไกล...ใฝหาความรูเพื่อมาพัฒนางานอยูเสมอ มีความ

สามารถทางดานเทคโนโลย ีและสรางนวตักรรมใหมๆ  อยางสมํา่เสมอ...ทานเปน

ผูมีประชาธิปไตยสูงในการทํางาน...”



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๐๒

	 	 นายชเูกยีรต	ิได้ต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ระดบั	๘	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๖						

มุ่งพัฒนาโรงเรียนโดยเน้นด้านวิชาการ	 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ลพบุรี	เขต	๑	จึงรับรอง	ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐	

นายชูเกียรติพัฒนางานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง	 สามารถพัฒนาห้องสมุดได้ครบ

สามประการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	คือ	ประกำรที่หนึ่ง	มีหนังสือดี

ทั้งหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ส�าหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า	ประกำร

ท่ีสอง	 ห้องสมุดสะอาด	 มีบรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน	 จัดวางหนังสือ	

ให้ชวนอ่าน	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ่อยๆ	 มีเครื่องอ�านวยความสะดวก	

เช่น	 คอมพิวเตอร์ส�าหรับค้นคว้าอินเทอร์เน็ต	ประกำรที่สำม	 มีบรรณารักษ์

ห้องสมุดดี	 มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุด	 สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กมีนิสัย

รกัการอ่าน		จงึได้รบัรางวลัชนะเลศิห้องสมดุโรงเรยีนและห้องสมดุ	๓	ดี		ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต	 ๑	 จากส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 นายชูเกียรติยังได้จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรใน

โรงเรียนอย่างหลากหลาย	 และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง	เช่น	กจิกรรมวันส�าคญัทางพทุธศาสนา	กีฬาสภีายในโรงเรยีน	ฯลฯ

ด้านอาคารสถานที่	 มีการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น	 สวยงาม	 เน้นเรื่องความ

สะอาด	 	 นอกจากจะท�าให้ผู้เรียนภูมิใจและอยากมาโรงเรียนแล้ว	 ยังส่งผลให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกด้วย	 ส่วนการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือ

เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้น้ัน	 หน่วยงานต่างๆ	 และชุมชนได้ให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุน	 ด้วยการบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุการศึกษาบริจาควัสดุ	

จัดสรรงบประมาณ	 อีกทั้งร่วมแรงร่วมใจในการสร้างอาคาร	 ปรับปรุงสถานที่	

เชน่	หน่วยงานทหารของประเทศสหรัฐอเมรกิาได้สนับสนุนเงิน	เพื่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์	“คอบบรำโกล”	คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	คณะครู

และนักเรียน	สร้างห้องส้วมของเด็กอนุบาล	๓	ขวบ		สร้างรั้วโรงเรียนคอนกรีต	

นายชูเกียรติและบุคคลในครอบครัวได้ร่วมสร้างรั้วโรงเรียน	 และใช้เงินส่วนตัว
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สร้าง	“ศำลำลักษณะศิริ”	 เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน	 จัดทอดผ้าปาโรงเรียน

เพือ่น�าเงนิมาพฒันาสถานทีข่องโรงเรยีน	รวมทัง้จัดสร้างถนนทางเข้าอาคารเรยีน

สโมสรโรตารี	 พระนารายณ์ลพบุรี	 สร้างถังน�้าบาดาล	 สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่	 และ

มอบเครื่องกรองน�้า	 มีกรมทรัพยากรธรณี	 สนับสนุนอาคารชุดเครื่องกรองน�้า	

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปัม	 หอถัง	 ระบบไฟฟาในการผลิตน�้าดื่มสะอาดให้แก่

นักเรียน	 เทศบาลโคกตูมจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก	สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์	การกีฬาแห่งประเทศไทย	

(กกท.)	 จัดสรรงบประมาณ	 ให้สร้างสนามกีฬาฟุตบอล	 ศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยที่	 ๕๐	 จังหวัดลพบุรีสนับสนุนการสร้างและต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็น	

“หองสรำงสุข”	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สนับสนุนวัสดุการศึกษา	 เช่น	

คอมพิวเตอร์	 เครื่องออกก�าลังกาย	 กล้องวงจรปด	 เป็นต้น	 ส�านักงานสลาก

กนิแบ่งรฐับาลจดัสรรงบประมาณ	และวดัเขาแก้วได้บรจิาคเงนิสมทบกบัโรงเรยีน	

เพือ่จดัซือ้คอมพวิเตอร์ให้พอเพียง		อีกทัง้บรษิทัร้านค้า	บคุคลในชมุชนได้มอบเงนิ

บริจาค	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการต่างๆ	ของโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ

ด้วยความเต็มใจ

	 	 การพัฒนาโรงเรียนด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ	ท�าให้โรงเรียนพัฒนา

ทกุด้านเป็นตวัอย่างท่ีดท้ัีงคุณภาพผูเ้รยีน	และมีผลงานเป็นทีย่อมรับจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด	 หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 และชุมชน	 ท�าให้นายชูเกียรติได้รับ

ความไว้วางใจได้รับเลือกให้ท�าหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนถึง	๒	สมัย	มีผลงาน

การบริหารโรงเรียนและงานประสานให้เกิดการพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนปรากฏ

เด่นชัด	 ส่งผลให้นายชูเกียรติ	 ได้รับรางวัล	“ผูอ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ ระดับ

ดีเด่น”	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	 เขต	๑	ประจ�าปี

๒๕๕๓	และจากการทีจ่ดัให้มแีหล่งเรยีนรูต้ามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในโรงเรียน	ส�าหรับผู้เรียน	ผู้ปกครอง	บุคคลผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าความรู้	และ

น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏบิตัไิด้ส�าเรจ็		ท�าให้โรงเรยีนผ่านการประเมนิได้เกยีรตบิตัร

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ	

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของกระทรวงศึกษาธิการ	ประจ�าปี	๒๕๕๖			
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	 	 แม้ว่านายชูเกียรติ	 บริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ	 และงาน

อืน่ๆ	ทีห่น่วยงานต้นสงักดัมอบหมายมากเพยีงใดกต็าม	ในเรือ่งการดแูลครอบครวั

กไ็ม่บกพร่อง		ได้ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นตวัอย่างท่ีด	ี	ด้วยการใช้ชวีติอย่างพอเพยีง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 	 สามารถสร้างฐานะและความมั่นคง

ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้งเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวให้อยู่ด้วยกัน

อย่างมคีวามสขุ	อบอุน่ใจ	นำงประดบัศร ีลกัษณะศริ	ิภรรยา	ได้เขยีนไว้ในเอกสาร

ชดุเดยีวกนั	ความตอนหนึง่ว่า	“...ทานเปนตวัอยางทีด่ใีหแกลกูและคนรอบขาง...

ทานไมเคยฝกใฝในอบายมุข เหลา บุหรี่ ทานเปนคนสมถะ อดออม  ไมฟุมเฟอย 

ใชจายอยางประหยดัและพอเพยีง จนไดรบัคดัเลอืกเปนครอบครวัอบอุนแขง็แรง 

ระดับดีมาก เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ จากกระทรวงสาธารณสุข”

	 	 ผลงานและเกียรติคุณที่ภูมิใจ	 รางวัลผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 ระดับ

ดีเด่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรีเขต	 ๑	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๓	 รางวัล

สถานศึกษาแบบอย่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการ	ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	๒๕๕๖	รางวัลชนะเลิศห้องสมุด	๓	ดี

ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรีเขต	 ๑	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 	 รางวัลที่	 ๒	

โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาลพบุรี	เขต	๑	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน	คือ	ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก	ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายชูเกียรติ	สมรสกับ	นางสาวประดับศรี	ไชยพัฒน์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๑	

มีบุตร	๓	คน	คือ	นายเอกชัย	นายไอศูรย์		และนายสุภกิจ		ลักษณะศิริ

										 นายชูเกียรติถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ	 เพียง	๕	 เดือนเศษ

ด้วยโรคพลาสมาเซล	 ลูคีเมีย	 ติดเช้ือในกระแสโลหิต	 ในวันที่	 ๑๓	 เมษายน	

พ.ศ.	๒๕๕๗		สิริอายุได้	๖๐	ปี		๔	เดือน	๒๕	วัน

        นางนิตยา  จรูญผลฐิติ  

              ผูเรียบเรียง
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ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ	 ผู้อ�านวยการชูเกียรติ	

ลักษณะศิริ	 	 ณ	ฌาปนสถาน	 วัดปาธรรมโสภณ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดลพบุรี	

วันเสาร์ที่	๑๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗		เวลา	๑๖.๐๐	น.

	 ๒.	 เอกสารประวัติ	 นายชูเกียรติ	 ลักษณะศิริ	 อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียน

พิบูลสงเคราะห์	๑	ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลพบุรี		เขต	๑

	 ๓.	 นางประดับศรี	 ลักษณะศิริ	 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่	 ๒๕	 –	 ๒๗	

กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๕๘





ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์
พนมพร  จินดาสมุทร์  

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๐๗

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดอกเตอร�พนมพร  จินดาสมุทร�
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๕๗

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดอกเตอร์พนมพร	 	 จินดาสมุทร์	 	 (สกุลเดิม	

ขันธวิชัย)	 	 เกิดเมื่อวันที่	 ๒๘	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗	 	 ท่ีบ้านต�าบลไชยวาน	

อ�าเภอไชยวาน	จังหวัดอุดรธานี		เป็นบุตรคนที่	๓	ของนายถวิล	และนางค�าหวา		

ขันธวิชัย		มีพี่	๒	คนคือ	นายวิวัฒน์	และ	นางถนอมจิต	ฤทธิ์มหา		มีน้อง	๓	คน

คือ	นางสาวรองรัตน์	นายสุรจิตร	และนางลักษณา	เดชมา

	 	 ชีวิตวัยเด็กบิดามารดาพาไปเข้าวัดท�าบุญตักบาตร	 ฟังธรรมท่ีวัด

ซึ่งอยู่ใกล้บ้านและสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน	พร้อมๆกับบิดามารดาและพี่น้อง

ทุกคนเป็นประจ�า	เริ่มเข้าเรียนระดับประถมศึกษา	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๒	ที่โรงเรียน

ไชยวานประชานุกูล	จบชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖		แล้วเรียนต่อ

ที่โรงเรียนไชยวานวิทยา	จบชั้นประถมศึกษาปีที่	๗		ใน	พ.ศ.	๒๕๐๙		จากนั้น

ได้ไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ	จังหวัดอุดรธานี		จบชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๓	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๒	โดยสอบได้ล�าดับที่	๑	ของชั้นมาโดยตลอด						

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	เป็นเด็กที่มีนิสัยใฝรู้ใฝเรียน	จะตั้งใจเรียน	สามารถ

อ่านหนังสือติดต่อกันได้นานหลายชั่วโมง	 ชอบฟังมากกว่าพูด	 แต่เมื่อมีโอกาส

พูดคุยก็จะคุยอย่างสนุกสนาน	จนพ่อแม่พี่น้องให้ฉายาว่า	“กินนอย นอนนอย 

พูดนอย จิตใจหนักแนนเหมือนพระธาตุพนม”

	 	 หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรได้ศึกษาต่อ

ที่วิทยาลัยครูอุดรธานี	 (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)	 ส�าเร็จได้รับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.ชั้นสูง)	ใน	พ.ศ.	๒๕๑๖	แล้วศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มหาสารคาม	(ปัจจุบันคือ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	 ส�าเร็จได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาบัณฑิต	

(กศ.บ.)	เกียรตินิยม	วิชาเอกชีววิทยา	วิชาโทฟสิกส์		ใน	พ.ศ.	๒๕๑๙		จากนั้น

ได้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโททีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	บางแสน	(ปัจจบุนั

คือมหาวิทยาลัยบูรพา)	ส�าเร็จได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	

(กศ.ม.)	 สาขาชีววิทยา	 ใน	พ.ศ.	๒๕๒๒	 	 และภายหลังรับราชการได้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	 	 ส�าเร็จได้รับ

พระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	 (กศ.ด.)	 สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์	

ใน	พ.ศ.	๒๕๓๓

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๒	 ใน

ต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	 คณะครุศาสตร์	

ที่วิทยาลัยครูสกลนคร	(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)	โดยท�าหน้าที่

เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ	 เช่น	 ชีววิทยา	 ความเป็นครู	 จิตวิทยา	

การบริหารการศึกษา	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

และท�าหน้าที่ต่างๆ	ในสถาบันเดียวกันมาโดยล�าดับดังนี้	พ.ศ.	๒๕๒๒	ท�าหน้าที่

ฝายประมวลผล	 แผนกทะเบียนวัดผล	 และเป็นอาจารย์ประจ�าหอพักพุดตาน						

พ.ศ.	๒๕๒๗	เป็นรองหัวหน้าแผนกแผนงาน		พ.ศ.	๒๕๓๔	เป็นรองผู้อ�านวยการ

และบริการวิชาการ		พ.ศ.	๒๕๓๕	เป็นรองหัวหน้าคณะครุศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๓๙	

เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์		พ.ศ.	๒๕๔๒		เป็นผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและบริการ

วิชาการ	และ	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นรองอธิการบดีฝายวิชาการ	และด�ารงต�าแหน่งนี้

อยู่	๒	สมัย				

	 	 นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรยังได้เป็นกรรมการในเรื่อง

ส�าคญัๆ		อกีหลายเร่ือง	เช่น		พ.ศ.	๒๕๓๖	–	๒๕๓๘	กรรมการประจ�าสภาสถาบนั

ราชภัฏสกลนคร	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 –	๒๕๔๕	 กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา		พ.ศ.	๒๕๕๐	–	๒๕๕๑		กรรมการ

บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์			

พ.ศ.	๒๕๔๕–๒๕๕๗	ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา	 	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒–๒๕๕๗	 	 กรรมการบริหาร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา		และ	

พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๗	กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร	โดยเป็นอาจารย์

ผู้สอนในทุกหลักสูตรที่เป็นกรรมการด้วย

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	 เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง								

หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา	มีความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ตั้งใจ	เสียสละเพื่อ

การสอนและการบริหารงานในหน้าที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง	 รวมทั้ง

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

มาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	ซึ่งมีผู้เขียนถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรเกี่ยวกับ

เรือ่งนีไ้ว้ในหนงัสอื	ในควำมทรงจ�ำ “อำจำรยตุม”  ผศ.ดร.พนมพร  จนิดำสมทุร

ไว้หลายคน	เช่น

  ผูช่วยศำสตรจำรย ดอกเตอรวฒันำ สวุรรณไตรย 	ผูเ้คยเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  “...ในฐานะอาจารยทานหนึ่ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมพร  

จินดาสมุทร เปนครูที่ดี ตั้งใจสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก  ตั้งใจสืบคนสาระงานวิจัยใหมๆ ที่เปนประโยชน  นําเสนอแก

นกัศกึษา เพือ่ใหเกดิการพัฒนาองคความรู   ท่ีนักศึกษาสามารถนาํไปใชประโยชน

ไดอยางเต็มที่  ใสใจในพัฒนาการของนักศึกษาทุกคน  จนเปนที่รัก นับถือของ

นักศึกษามาโดยตลอด...”      

  ศำสตรำจำรย ดอกเตอรศุภมำศ  พนิชศักดิ์พัฒนำ	 	 นายกสภา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร		“...ทานนบัเปนบคุคลทีเ่ราสามารถยกยองใหเปน

แบบอยางของครูที่พึงประสงคได  ทานมีจริยวัตรของครูท่ีงดงาม  เปนคน

ออนนอมถอมตน  มีเมตตาธรรมสูง  มีปยะวาจา  มีนิสัยเยือกเย็น  มีมารยาท

ที่งดงาม และมีการดํารงชีวิตที่พอเพียง...”

  รองศำสตรำจำรย ดอกเตอรศภุชยั  สงิหยะบศุย		ผูเ้คยเป็นกรรมการ					

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		

  “...กวา ๑๐ ปที่รูจักคุณปาพนมพร  ผมพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวา 

คุณปาพนมพรเปนคนดีที่สุดคนหนึ่ง  เปนคนดีในทุกมิติสัมพันธของชีวิต ไมวา
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ในฐานะภรรยา (ของอาจารยชัยมงคล)  พี่สาว  เพื่อน  และเพ่ือนรวมงาน  

รวมทั้งการเปนครูที่ดีของศิษย...นอกจากการทําหนาที่นักวิชาการอยางเต็ม

กําลังแลว ยังเปนคนที่มีจิตใจงดงามมาก  ทานมองโลก มองทุกชีวิตในมุมบวก 

มวีาจาสภุาพออนโยนแมกบัผูนอย ทานมคีวามจรงิใจ และใหเกยีรตคินทกุคน...”

  รองศำสตรำจำรย  ดอกเตอรชนนิทร  วะสนีนท 	อธิการบดมีหาวิทยาลัย	

ราชภัฏสกลนคร		

  “...ทานเปนแบบอยางของอาจารยที่ทุมเททํางานใหกับมหาวิทยาลัย

อยางสูงยิ่ง  ทานดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการมายาวนานถึง ๘ ป 

ทานเปนผูมีความรูและประสบการณ  สามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับ

มหาวิทยาลัยอยางมาก...”

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง	

จะมาปฏิบัติงานตั้งแต่เช้าและกลับในเวลามืดค�่าเป็นประจ�า	เรื่องหนึ่งที่แสดงถึง

ความรับผดิชอบของผูช่้วยศาสตราจารย์พนมพร	คอื	เรือ่งงานออกนเิทศนกัศึกษา

ฝกสอนในโรงเรียนประถมและมัธยมทั้ง	 ๓	 จังหวัดคือ	 มุกดาหาร	 นครพนม	

และสกลนคร	 	 สมัยนั้นถนนเป็นดินลูกรัง	 	 ต้องเดินทางด้วยรถแลนด์โรเวอร์	

บุกปาฝาเขา	บางครั้งต้องผ่านในแดนเสี่ยงภัย	กลับมามีแต่ฝุนเต็มตัว	แต่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พนมพรก็ไม่เคยบ่น	 ไม่เคยย่อท้อ	 ยังคงเดินทางไปเยี่ยมนิเทศ

ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง	สม�่าเสมอ		

  นำยปญญำ  มหำชัย	 	 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

ผู้เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		กล่าวถึงความรับผิดชอบของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “...ไดเห็นถึงความเปนคนที่ขยันอยางยิ่ง เปนผูที่ทําหนาที่ทุกๆ หนาที่

ไดอยางนายกยอง ภาระงานทีไ่ดรับมอบหมายเปนอนัวางใจไดถงึความรบัผดิชอบ 

และจะนําไปสูความสําเร็จไดอยางแนนอน...”

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพรมีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา

เป็นที่ตั้งมาตลอดชีวิต	 โดยท�าบุญให้ทาน	 รักษาศีล	 ฝกจิตให้มีสติสัมปชัญญะ
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อย่างสม�่าเสมอ	 และยังได้พยายามอบรมกล่อมเกลานักศึกษาให้มีจิตใจที่

ละเอียดอ่อนด้วย	 เช่น	 เม่ือครั้งท�าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ดูแลหอพักประจ�า	 ทุกวัน

ธรรมสวนะจะน�านักศึกษาหอพักทุกหอไปวัดพระธาตุเชิงชุม	 เพื่อตักบาตร	

ฟังธรรมเทศนา	 ฝกสมาธิ	 หรือไปเวียนเทียนในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา

มาโดยตลอด	นบัได้ว่าผูช่้วยศาสตราจารย์พนมพรเป็นต้นแบบครดูทีัง้ด้านความรู้

ความประพฤติปฏิบัติด้านวินัยจรรยาบรรณครู	 การครองตน	 ครองคน	 และ

ครองงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้	

  นำยมนูญ  รุดดิษฐ		ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	

ผู้เคยท�าหน้าที่รองอธิการบดีฝายบริหาร	 เขียนสรุปถึงคุณลักษณะของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พนมพร	 ว่า	 เป็นผู้ที่มี	 “๕ นํ้า”	 	 ไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	

ความตอนหนึ่งว่า

  “...นํ้าแรก คือ นํ้าคํา โดยมีคําพูดที่ดีกับทุกคน ไมเคยดุดาวารายใคร

  นํ้าที่สอง คือ นํ้าเสียง  โดยมีนํ้าเสียงที่ไพเราะ ออนหวาน นาฟง ใครๆ

ก็อยากพูดคุยดวย

  นํ้าที่สาม คือ นํ้าพักนํ้าแรง ถึงแมจะเปนผูหญิงตัวเล็กๆ บอบบาง 

แตเปนผูที่มีความขยันขันแข็ง สูงาน ไมยอมปลอยงานอะไรไปงายๆ และมี

จิตอาสาพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ

  นํ้าที่สี่ คือ นํ้ายา โดยเปนคนเกง มีความรูความสามารถสูง ไขวควา

หาความรูอยูเสมอ รูเทา รูทันในทุกๆเรื่องที่ตองรับผิดชอบ

  น้ําท่ีหา คอื นํา้ใจ โดยเปนผูทีม่คีวามรกั ความเมตตา กรณุา เอือ้อาทร      

ตอศิษย ตอผูอื่น หวงใยทุกๆ คน...”

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	 มีผลงานวิจัยและการประเมินโครงการ	

ดังนี้		

	 	 -	 พ.ศ.	๒๕๓๔		การตดัสนิใจยอมรบันวตักรรมการปลกูยางพาราของ

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับทุนวิจัยจากสมาคมวิจัยเชิงคุณภาพ

แห่งประเทศไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 	 -	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 	 ความรู้ความเข้าใจและการยอมรับเกษตรกรรม

ธรรมชาติของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ได้รับทุนจากสมาคมวิจัย

เชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 -	 พ.ศ.	๒๕๓๔	–	๒๕๓๖		การประเมินโครงการอีสานเขียว	 ได้รับ

การสนับสนุน	จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

	 	 -	 พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๔		การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร	ได้รบัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

	 	 -	 พ.ศ.	๒๕๕๖		ลักษณะของครูที่ดี	 (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)	 ได้รับ

การสนับสนุน	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	

	 	 นอกจากนีย้งัท�าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร							

อีกหลายเรื่อง	 เช่น	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมบนเทือกเขาภูพานและ

ชายขอบรอบนอก	 ยุทธศาสตร์ผ้าและครามในพื้นที่ลุ่มน�้าสงครามและภูพาน	

การพัฒนาการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษกุดนาขาม	

เป็นต้น

	 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์พนมพรเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ความส�าเรจ็ของงาน

เป็นที่ตั้ง		จึงมกัปฏิเสธเมื่อหน่วยงานขอให้เสนอตนเองและผลงานเพื่อรับรางวัล

ต่างๆ	 	 มีเพียง	 ๒	 รางวัลที่หน่วยงานคัดเลือก	 น�าเสนอเองและได้รับรางวัลคือ		

รางวัลครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูของคุรุสภาจังหวัดสกลนคร	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖		

และรางวัลอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	พ.ศ.	๒๕๕๕

	 	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูสดุทีไ่ด้รบัพระราชทานคอื		ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	และเหรียญจักรพรรดิมาลา	

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	 	 สมรสกับ	 นายชัยมงคล	 	 จินดาสมุทร์		

ไม่มีบุตร

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	 ปฏิบัติหน้าที่และด�ารงชีวิตที่เรียบง่าย	

พอเพียง		ใช้สติสัมปชัญญะในการท�างานจนเกิดผลงานและผลผลิตเชิงประจักษ์



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑๓

ให้กับมหาวิทยาลัย	 ชุมชน	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ตลอดมา	 จน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	

มีอาการผิดปกติในร่างกาย	 จึงไปตรวจและพบเนื้อร้ายในช่องท้อง	 	 จึงรักษา

ทางกายตามที่แพทย์ก�าหนดควบคู่กับการรักษาทางจิตมาอย่างต่อเนื่อง	แม้ยาม

เจ็บปวยก็ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น	 ไม่เคยบ่นเรื่องความเจ็บปวย

ให้ใครฟัง	ยงัคงท�างานด้วยความเสยีสละอทุศิตนเพือ่งานมาอย่างต่อเนือ่ง		จนถงึขัน้

ต้องเข้ารับการรักษาขั้นสุดท้าย	 แต่ก็ยังมีสติ	 สามารถควบคุมจิตให้สงบได้

อย่างน่าชื่นชม	จนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่	๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗			สิริอายุได้	

๕๙	ปี	๕	เดือน	๑๔	วัน			

  ผูช่วยศำสตรำจำรย ดอกเตอรวัลนิกำ ฉลำกบำง	 	 ผู้เคยเป็น

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		ได้เขียนถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร	ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า

  “...ชวีติของผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมพร  จนิดาสมทุร  เปรยีบไดกบั

ธูปที่มีกลิ่นหอม  ทานไดทําหนาที่ครูอยางสมบูรณ  ทานเปนครูของทุกชีวิต 

ทั้งศิษย  เพื่อน  ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  และคนทั่วไป  ทานสอน

ใหทุกคนใหตระหนักและระลึกวา  ชีวิตนี้สั้นนัก  ยศและลาภหาบไปไมได  

เวนเสียแตดานทุนบุญกุศล...”

        นายธเนศ  ขําเกิด 

            ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๑๔

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนงัสอื	ในควำมทรงจ�ำ “อำจำรยตุม” ผศ.ดร.พนมพร  จนิดำสมทุร 

(ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ)

	 ๒.	 เอกสารเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เรื่อง	ประวัติผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ดร.พนมพร		จินดาสมุทร์

	 ๓.	 นายชัยมงคล		จินดาสมุทร์		สามี		ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



นายมงคล  พนันตา  
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๕๗





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑๕

นายมงคล  พนันตา
พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๕๗

	 	 นายมงคล		พนันตา		เกิดเมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๓		ที่บ้าน

วังสิงห์ค�า	 ต�าบลปาแดด	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นบุตร

คนที่	 ๔	 ของนายแสน	 กับนางบัวค�า	 พนันตา	 มีพี่	 ๓	 คน	 คือ	 นายณรงค์	

นายอุทัย	 และนางนิภาพร	 วอนพระพร	 มีน้อง	 ๒	 คน	 คือ	 นายสาคร	 และ

นางนงนุช	พนันตา

	 	 นายมงคลเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	 ท่ีโรงเรียนวังสิงห์ค�า	

แล้วเรยีนต่อชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย	ทีโ่รงเรยีนหอพระ	อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่	

จบประโยคประถมศึกษาตอนปลาย	 ใน	พ.ศ.	๒๕๑๗	แล้วเรียนต่อระดับมัธยม

ศึกษา	 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	

ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่	

(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่)	ส�าเร็จได้รบัปรญิญาครศุาสตรบณัฑติ	

(ค.บ.)	วชิาเอกสงัคมศกึษา		ระหว่างรบัราชการได้ศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่	 	 ส�าเร็จได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 (ป.บัณฑิต)	 สาขาการบริหาร

การศึกษา	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๙		

	 	 นายมงคลเริ่มเข้ารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์	๑	ระดับ	๓	โรงเรียน							

โนนเจริญศิลป	อ�าเภอเจริญศิลป	จังหวัดสกลนคร	ใน	พ.ศ.	๒๕๒๗		นายมงคล

เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ได้เป็นอย่างดี	จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร	เพื่อนครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และ

ชุมชน	 เป็นครูอยู่	 ๙	ปี	 ต้องการย้ายกลับภูมิล�าเนา	จึงยอมรับการแต่งตั้งให้ไป



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๑๖

ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ตะละ	 ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ

สะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากและมีความจ�ากัดหลายๆ	

ด้าน	 นายมงคลได้ทุ่มเทบริหารงานของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 และการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดกัีบชมุชน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนวัดนันทาราม	ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่	

นายมงคลได้บริหารงานให้ประสบความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานและอาชีพ	 ได้ปรับหลักสูตรและ

การสอนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนและชุมชน	

รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน	 ด้วยการให้นักเรียนน�าความรู้			

จากการเรียนด้านอาชีพที่โรงเรียนไปปฏิบัติจริงที่บ้าน	โดยจัดครูไปเยี่ยมติดตาม

ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินงานแก่นักเรียนที่บ้านเป็นระยะๆ	 จนเกิดผลผลิตออก

มาจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	 	 เช่น	 	พืชผักตามฤดูกาล	 ไข่ไก่	 ขนมต่างๆ	 	 เป็นต้น	

และเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ	มาศึกษาดูงาน

	 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน

วัดเมืองสาตร	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่	 เขต	 ๑	 นายมงคลได้ยึดหลักการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่าง

เป็นระบบในทุกด้าน	โดยมีการประเมินปัญหาความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน	

เพื่อน�าไปวางแผนจัดท�าโครงการด�าเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝาย	

มีการจัดระบบนิเทศติดตามสนับสนุนและประเมินผลการด�าเนินงาน	พร้อมทั้ง

สรุปผลการประเมินน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งท�าให้

การบรหิารและการท�างานของโรงเรยีนเป็นระบบมากขึน้	ผลงานทีป่รากฏเด่นชดั

ได้แก่	ผลงานสุขาภิบาลโรงเรียนด้านสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐาน	 ได้รับเกียรติบัตรส้วมสะอาด	 จากกรมอนามัย	 ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนช่วยเหลือด้านงบประมาณและวัสดุก่อสร้างจนสามารถสร้างและ

ต่อเตมิอาคารเรยีนให้เพยีงพอแก่การจดัการเรียนการสอน	โดยไม่ใช้งบประมาณ

จากต้นสังกัด



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑๗

	 	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 National	 Test	 (NT)	 ขั้นพื้นฐาน

อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ	 ผ่านการประเมินผลการด�าเนินงานการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	(สถานศกึษาพอเพยีง)

อยู่ในระดับดีมาก	 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนระดับดีเด่น	 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	 ตามโครงการส่ง

เสริมให้ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอน	 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง	

และนายมงคลได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๑	ด้วย

	 	 นายมงคลเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนทีป่ระพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ													

สร้างคณุประโยชน์ต่อการศกึษาอย่างเด่นชดั	ดงัทีพ่ระครรูตันชยัธรรม	เจ้าอาวาส

วัดเมืองสาตรหลวง	 	 ประธานกรรมการมูลนิธิหนองหอยศึกษาสงเคราะห์	

(รัตนัยสามัคคีราษฎร์)	 ได้เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ	

อาจารย์มงคล	พนันตา	ความตอนหนึ่งว่า	

  “อาจารยมงคล พนันตา เปนผูมีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธดี 

ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความกาวหนาเจริญรุงเรือง นับตั้งแตไดรับแตงตั้ง

เปนผูบริหาร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร ... ไดสรางความเจริญพัฒนา

ส่ิงที่เปนประโยชนใหแกโรงเรียน วัด และชุมชนเปนอยางมาก  ควรคาแก

การยกยองใหเปนที่ปรากฏสืบไป...”

  นำยพชิยั อุน่แสง	ผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสมาพันธ์ครูเชยีงใหม่	

ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า	

  “ผอ.มงคล...เปนครูที่มีบุคลิกยิ้มงาย ราเริง แจมใส เรียบงายและ

เปนกันเอง  มีจิตอาสา ใหอภัยและมีวิธีการจูงใจการทํางานดวยเหตุผล พรอม

รับฟงความเห็นที่แตกตาง เปนท่ียอมรับคนท่ัวไปวา เปนผูประสานสิบทิศของ

องคกรครู ในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยนําเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา

เขามาประยุกตใชกับรูปแบบกิจกรรมใหกลมกลืน ผลงานเปนที่ประจักษ ไดแก 

งานดําหัวปใหม และงานทําบุญสํานักงาน สกสค.เชียงใหม... สงผลใหเปนที่
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เชิดหนาชูตาสมาพันธครูเชียงใหม และเปนที่ยอมรับขององคกรครู”

  คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผูปกครองโรงเรียน

วัดเมืองสำตร		กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน	ความตอนหนึ่งว่า	

  “...ทานเปนบุคคลสูชีวิตที่ยอดเยี่ยมทานหนึ่ง เปนผูมีความอดทน 

เสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ทํางานทุกอยาง ไมวาจะเหน็ดเหนื่อยสักเทาไร ไมเคยมี

คําวา “ยอทอ” อยูในหัวใจ เพราะทานมีคติคือ ซื่อสัตย ขยันคิด พิชิตงาน 

บริหารเปน... ทานพยายามทาํงานทกุรปูแบบเพือ่สรางโรงเรยีนใหนาอยู นาเรยีน 

และอบอุนสําหรับนักเรียน และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครอง ที่จะมอบ

ลูกหลานใหมาเรียน ณ โรงเรียนวัดเมืองสาตร ชาวบานในชุมชนศรัทธาและ

สนับสนุน การทํางานของทานเสมอมา...”

	 	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือ	 ทวีติยาภรณ์

ช้างเผือก		ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	และเหรียญจักรพรรดิมาลา

	 	 นายมงคลสมรสกับ	 นางสาวจันจิรา	 กันธา	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 มีบุตร	

๒	คน	คือ		นายเกษมสันต์	และนางสาวนฤมล	พนันตา

	 	 นายมงคลทุ่มเทบริหารงานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยความ

เอาใจใส่และเสียสละ	 	 ได้รับการกล่าวขานว่า	 “สำมำรถประสำนสิบทิศ มีจิต

สำธำรณะ เอำชนะดวยภูมิฐำน ภูมิธรรม และภูมิปญญำ”	 ต่อเนื่องกันมา

เป็นเวลายาวนาน		จนวันท่ี	๑๔	มถินุายน		พ.ศ.	๒๕๕๗		เกิดอาการหวัใจวายเฉยีบพลนั

และถึงแก่กรรมอย่างกะทันหันขณะเตรียมไปร่วมงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากแผ่นดินไหวทีอ่�าเภอพาน	จงัหวดัเชยีงราย		สริอิายไุด้		๕๓	ปี	๗	เดอืน	๒๑	วนั

                                        นายวิศิษฏ  ดวงสงค

                                                        ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๑๙

ขอมูลอำงอิง

	 ๑.	 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ	 อาจารย์มงคล	 พนันตา	

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร	สพป.เชียงใหม่	เขต	๑			๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๗

	 ๒.	 ประวัตินายมงคล	 พนันตา	 รวบรวมและเรียบเรียงโดย	 โรงเรียน

วัดเมืองสาตร	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๑			





นายอธิคม  ติวงศ์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๕๖





ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๒๑

นายอธิคม  ติวงศ�
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๕๖

	 	 นายอธิคม	ติวงศ์		เกิดเมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๒๒		ที่บ้าน

หนองบัว	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นบุตรคนแรก

ของนายหวิง	 ติวงศ์	 กับนางจรัญ	 ถนอมทรัพย์	 	 มีน้องร่วมบิดา	 ๒	 คนคือ	

นางสาววาสนา	และนางสาวปัญณิกา	ติวงศ์		กับมีน้องร่วมมารดาอีก	๑	คนคือ		

นายอนันชัย		ธนันชัย

	 	 การศึกษาขั้นต้น	 เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านปง	 อ�าเภอ

ไชยปราการ		เมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๘		จบชัน้ประถมศกึษาปีที	่๖	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๔		แล้วไป

เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนไชยปราการ	อ�าเภอไชยปราการ	จบชั้นมัธยม

ศกึษาปีที	่๓	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๖	แล้วเดนิทางเข้ากรงุเทพฯ	สมคัรเรยีนชัน้มธัยมปลาย

ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 กรุงเทพฯ	๔	 	 จนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๖	 ใน	

พ.ศ.	๒๕๓๘		พ.ศ.	๒๕๔๔	เข้าเรียนคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

ส�าเร็จได้รับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.	พลศึกษา)		ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 	 นายอธิคม	 เริ่มเข้าสู่อาชีพครูตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง		โดยสมคัรเข้าท�างานเป็นผูช่้วยเทคนคิการกฬีาโรงเรยีน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 	 เน่ืองจากขณะเป็นนักศึกษา	

มีเพื่อนสนิทเป็นมุสลิมจังหวัดปัตตานี	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

แล้ว	จึงเดินทางไปแสวงหางานและอาศัยอยู่กับเพื่อน	จนเป็นที่รู้จักรักใคร่ทั้งใน

ครอบครัวและชุมชน	 ในระหว่างรอสอบบรรจุเข้ารับราชการ	 นายอธิคมก็ไป

สมคัรเป็นครผููส้อนหลายแห่ง	คอื	ทีโ่รงเรยีนวดัควนเนยีง	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดั

สงขลา	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๒		ที่โรงเรียนราวอ	อ�าเภอมายอ	จังหวัดปัตตานี	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๒๒

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๒	–	๒๕๕๓		และใน	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นผู้ช่วยวิทยบูรณากร	(ครูช่วย

ราชการ)	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒

	 	 นายอธิคม	สอบแข่งขนัเข้ารบัราชการได้	ได้รับการบรรจเุข้ารับราชการ							

ในต�าแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านประจัน	 อ�าเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตานี	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒		เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 	 ได้ผ่านการประเมินจากต�าแหน่งครูผู้ช่วย	 ให้ด�ารงต�าแหน่งครู	

ค.ศ.๑		โรงเรียนบ้านประจัน	อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี		เมื่อวันที่	๑	มิถุนายน	

พ.ศ.	๒๕๕๖		จนกระทั่งถึงแก่กรรมในวันที่	๑๙	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๖

	 	 ถงึแม้จะมเีวลาปฏิบติัราชการสัน้มาก	แต่นายอธิคมกม็ผีลงานในหน้าที่

ของผู้ประกอบวิชาชีพ	 ที่มีคุณูปการมากยิ่งแก่วงการศึกษา	 และเป็นแบบอย่าง

ของครูผู้สละชีวิตตนเองเพื่อวิชาชีพครู	 	 ดังบางส่วนของรายงานประวัติและ

ผลปฏบิตังิานทีส่�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตานี	เขต	๒	ท่ีส่งมายงั

คุรุสภา	ดังนี้

   “...ครูอธิคม  ติวงศ  หรือเปนที่รูจักกันในหมูเพื่อนๆคือ “ครูมารท”  

เขารับการบรรจุในตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนบานประจัน ตําบลประจัน อําเภอ

ยะรัง จังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต ๒  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  จบการศึกษาดานพลศึกษา และ

มีความสามารถพิเศษดานคอมพิวเตอร จึงไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ใหทําการสอนวิชาพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 

แกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖  รับผิดชอบดูแลระบบเครือขาย

คอมพวิเตอร รวมระยะเวลา ๒ ปเศษ  ตลอดระยะเวลาทาํงานมกีารพฒันาตนเอง

เสมอ  และมีความสนใจในดานการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร มีความ

มุงมั่นศึกษา ไขวควาหาความรูดวยตนเอง ทั้งการเขารับการอบรม / ประชุมของ

ตนสังกัดและเอกชนจัดขึ้นเมื่อมีโอกาส ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 

เอกสารบทความทางวิชาการ ตํารา รวมทั้งศึกษาความรูจากอินเทอรเน็ต 

จนไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ในความสามารถดานไอซีที เปนผูสราง

เฟสบุค ทีช่ือ่วา ชมรมครปูตตาน ี๒ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู เผยแพรขาวสารใหกบั
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เพื่อนรวมวิชาชีพที่อยูบนโลกออนไลน  นําขาวสารทางการศึกษาใน ๓ จังหวัด

ชายแดนใตใหผูอื่นไดรับรู เปนผูริเริ่มสรางและตัดตอคลิปแนะนําจังหวัดปตตานี 

ที่ชื่อวา Pattani beautiful city and three peaceful cultures  http://

www.youtube.com/watch?v=Kljo3 qxgRhc เพื่อสงเขาประกวด ไดรับ

รางวัลชนะเลิศในรอบแรก และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในรอบตัดสิน  

ถอืไดวาเปนผูท่ีมีความมุงมัน่ในวชิาชพี และเปนผูมอีดุมการณดานความคดิรเิริม่

สรางสรรค การผลิตและใชสื่อการสอน การสรางนวัตกรรม e-learning รวมทั้ง

เทคนิคในการสอน ซึ่งไดนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การทําวีดิทัศน โดยมีการพัฒนาตนเองในการเขารับการอบรมการผลิตสื่อดิจิตัล

สําหรับการเรียนการสอนแกบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต เพื่อนํามาประยุกตใชถายทอดความรูใหแกศิษย  เปนผูที่มีความวิริยะ 

อุตสาหะ มุมานะ เพียรพยายาม อุทิศตนทั้งกําลังกาย กําลังความคิด และกําลัง

ทรพัย  รวมไปถงึเสยีสละเวลาใหกบัทางราชการดวยดเีสมอมา ในการสรางผลงาน

จนเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ชุมชน และเปนแบบอยางที่ดี

แกศิษยในการปฏิบัติหนาที่ ตั้งใจสอนศิษย วางตนเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ...”

	 	 ผลงานสุดท้ายก่อนเสียชีวิต	 คือ	 การสร้างสื่อท�าภาพยนตร์สั้น	

โดยการฝกฝนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านประจันมีทักษะในการตัดต่อสร้าง

ภาพยนตร์สั้น	 เพื่อเป็นตัวแทนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัตตานี	 เขต	 ๒	 ส่งเข้าประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งท่ี	 ๖๔	

ซึง่ท�ามาได้เพยีงคร่ึงเรือ่งก็ถกูยงิเสียชวีติเสียก่อน		ทางโรงเรยีนกช่็วยกนัท�างานนีต่้อ

จนส�าเร็จ	 	 ชนะการประกวดได้รับรางวัลเหรียญทอง	 	 น�าความภาคภูมิใจ	

และความซาบซึ้งมาสู่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านประจัน	เป็นอย่างมาก

	 	 นายอธิคมเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และอุทิศตนให้แก่วงการ

วชิาชพีครสูงูมาก	เพยีงระยะเวลา	๒	ปีท่ีเข้ารับราชการคร	ูนอกจากจะเข้ารบัการ

อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตนอยู่ตลอดเวลาแล้ว	 ยังได้เสียสละเวลา

เป็นวิทยากรอบรมครู	 เพื่อนร่วมวิชาชีพ	 แทบจะไม่มีเวลาว่าง	 	 ดังที่ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาฯ	กล่าวยกย่องเอาไว้บางเรื่อง	เช่น	



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๒๔

  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

	 	 -	 ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้น�าด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ระดับภูมิภาค	“Thailand	Innovative	Teachers	2012”	

	 	 -	 เป็นวทิยากร	“โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้	 ๙	 ศูนย์เครือข่ายฯ	 ของส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒

  พ.ศ. ๒๕๕๖

	 	 -	 ได้รับเลอืกเป็นครผูู้น�าด้านเทคโนโลยเีพ่ือการเรยีนการสอนในระดบั

ภูมิภาค	“Thailand	Innovative	Teachers	2013”

	 	 -	 เป็นวิทยากรให้การอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๒	 เรื่อง	

“การใช้คอมพวิเตอร์พกพาเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน”	ของส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒

	 	 -	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการอบรมครู	

หลกัสตูรการเขยีนโปรแกรม	Scratch	เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	โดยสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ณ	โรงแรมรอแยลเบญจา	

กรุงเทพมหานคร

	 	 -	 เป็นคณะท�างานประชาสัมพันธ์ของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 ๒	 ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้	 ในหัวข้อ	“กำรศึกษำ จชต.กำวไกล ร่วมใจ 

ร่วมคิด ร่วมท�ำ” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธาน	ณ	

โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	ฯลฯ

	 	 นายอธิคม	 สมรสกับ	 นางสาวปนิดา	 สีลาภเกื้อ	 เมื่อเดือนธันวาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๕		ยังไม่มีบุตร					

	 	 ปกตินายอธิคม	 เป็นผู้มีความสุภาพ	 อ่อนโยน	 อ่อนน้อมถ่อมตน	

มไีหวพรบิและกระตอืรอืร้น	พดูจาสภุาพไพเราะ	มคีวามโอบอ้อมอารี	เข้ากบัผูอ้ืน่

ได้ดี	มีน�้าใจ	รักและเมตตาศิษย์	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	กล้าคิดกล้าแสดงออก	

มีความเสียสละ	อดทน	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน	ให้ความร่วมมือกับ



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๒๕

ผู้ร่วมงานและชุมชนทุกโอกาส

	 	 นายอธิคมเป็นครูอยู่คนละอ�าเภอกับภรรยา	 ทุกเย็นวันศุกร์จะกลับ

มาหาภรรยาที่บ้านดอน	อ�าเภอปะนาเระ	และกลับไปท�างานในวันจันทร์		และ

ในวันจันทร์ที่	 ๑๙	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมกิจกรรม

และตัดสินกีฬาในการแข่งขันกีฬาของศูนย์เครือข่ายบราโอก้าวหน้า	 กิจกรรม

เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ	๑๖.๓๐	 น.	 จึงเดินทางกลับด้วยรถจักรยานยนต์	

พอมาถึงบริเวณบ้านปูยุต	มีคนร้ายขับรถกระบะไม่ทราบจ�านวน	ตามประกบยิง

นายอธิคมเข้าบริเวณล�าตัวข้างขวา	 และบริเวณศีรษะ	 เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที

ในที่เกิดเหตุ	สิริอายุได้	๓๓	ปี	๘	เดือน	๒๖	วัน

  “...ทุกครั้งที่เกิดเหตุรายกับคุณครู ผมรูสึกใจหาย และรูสึกเสียใจ

เปนอยางยิ่ง เม่ือนึกยอนไปวาคุณครูที่ตองจากไปเหลานั้น ลวนเปนบุคคล

อนัเปนท่ีรักของครอบครวั  ญาตมิติร เพือ่นรวมงาน และเปนบคุลากรทีท่รงคณุคา

ของวงการศึกษาในพื้นที่ ครูซึ่งมีแตความเสียสละ ทุมเท และสรางประโยชน

แกแผนดินมาเปนเวลานาน ดวยหวังจะสั่งสอนใหเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความรู 

เปนคนดขีองสงัคม แมจะตองปฏบิตังิานทามกลางอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัคณุครู

ไดทกุเมือ่  แมชวิีตของคณุครจูะมอิาจเรยีกคนื แตความดขีองคณุครจูะสถติอยูใน

แผนดินนี้ตลอดไป...”

	 	 จากค�าไว้อาลัยของนำยนพพร  มำกคงแกว		ผู้อ�านวยการส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๑	และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี		ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพฯ

       นายจรูญ  มิลินทร

           ผูเรียบเรียง



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๒๖

ขอมูลอำงอิง

	 	 ๑.	 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 นายอธิคม	 ติวงศ์	

ครโูรงเรยีนบ้านประจนั	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต		๒		

ณ	วัดดอนตะวันออก	อ�าเภอปะนาเระ	จังหวัดปัตตานี	วันอาทิตย์ที่	๒๕	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 ๒.	 เอกสารประวัติและผลงานของข้าราชการครู	 เพื่อน�าเสนอขอท�า

หนงัสอืประวตัคิร	ู๑๖	มกราคม	๒๕๕๙	:	นายอธคิม	ตวิงศ์	ครูโรงเรียนบ้านประจนั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 ๒	 	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 ๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 :	 นายอธิคม	 ติวงศ์	

ครผููช่้วยโรงเรยีนบ้านประจนั	ต�าบลประจนั	อ�าเภอยะรงั	จงัหวดัปัตตาน	ีส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	๒		ครั้งที่	๑	(๑	มิถุนายน	๒๕๕๔	–	

๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๔)		ครั้งที่	๒	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	–	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๕)	และ

ครั้งที่	๓	(๑	เมษายน	๒๕๕๕	–	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๕)

	 	 ๔.	 เอกสารบันทึกค�าให้สัมภาษณ์ของ	 	 นางปนิดา	 ติวงศ์	 	 ภรรยา	

เป็นข้อมูลส่วนตัวจ�านวน	๓	หน้ากระดาษพิมพ์

 



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๒๗

นามานุกรมครู (ที่พิมพ�ประวัติแล�ว)
ตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๕๙

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ก
กมล		กลิ่นพิกุล	 นาย	 ๒๕๓๔
กมล		เภาพิจิตร	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๗
กมลา		ไกรฤกษ์	 คุณหญิง	 ๒๕๔๖
กรรณี		หังสนาวิน	 นางสาว	 ๒๕๔๗
กรองแก้ว		ปทุมานนท์	 คุณหญิง	 ๒๕๔๔
กรองทอง		สุรัสวดี	 คุณหญิง	 ๒๕๒๑
กระจ่าง		แสงจันทร์	 นาย	 ๒๕๔๔
กรี		วรศะริน	 นาย	 ๒๕๔๔
กรุณานุยุตต์	 พระครู	 ๒๕๓๓
กรุณา		กุศลาสัย	 นาย	 ๒๕๕๔
กฤษฎา		ด่านประดิษฐ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
กฤษณ์		รัมยาภิวัฒน์กุล	 นาย	 ๒๕๔๖
กล่อมวิชาสาสน์	(ปลอบ	ประดิษฐานนท์)	 ขุน	 ๒๕๑๓
กลับเพ็ชรศึกษากร	(แหวน	กลับเพ็ชร)	 ขุน	 ๒๕๐๙
กวีจรรยาวิโรจน์	(กระวี	อิศรภักดี)	 หลวง	 ๒๕๑๔
ก่อ		สวัสดิ์พาณิชย์	 นาย	 ๒๕๓๗
กอง		พฤกษะวัน	 นาย	 ๒๕๓๒
กอง		วิสุทธารมณ์	 นาย	 ๒๕๓๒
กอบกุล		รัญเสวะ	 นางสาว	 ๒๕๔๙
กอบกู้		ตะนาวศรี	 นาย	 ๒๕๕๐
กัณหา		เคียงศิริ	 นาง	 ๒๕๔๔
กัณหา		โทศรีแก้ว	 นาย	 ๒๕๔๒
กัลยาณิวัฒนา	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟา



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๒๘

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
กานดา		ณ	ถลาง	 นาง	 ๒๕๓๐
การัญสิกขาการ	(ทุเรียน	ทัพภะพยัคฆ์)	 ขุน	 ๒๕๑๔
ก�าชัย		ทองหล่อ	 นาย	 ๒๕๔๓
ก�าธร		สถิรกุล	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ๒๕๕๓
ก�าธร		สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	 นาย	 ๒๕๔๖
กิจจ�านง		วัฒนจินดา	 นาย	 ๒๕๒๓
กิตติ		จรัณยานนท์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๘
กิติคุณ		บุญเสริม	 นาย	 ๒๕๕๔
กีฬา		พรรธนะแพทย์	 นาย	 ๒๕๑๗
กุล		มฤคทัต	 นาย	 ๒๕๔๖
กุศล		กุสโล	 พระอาจารย์	 ๒๕๑๑
กุหลาบ		มัลลิกะมาส	 ศาสตราจารย์	คุณหญิง	 ๒๕๕๕
กูล		มณีกุล	 นาย	 ๒๕๓๒
เกตุ		ดวงพิกุล	 นาย	 ๒๕๔๑
เกริก		มังคละพฤกษ์	 นาย	 ๒๕๒๓
เกรียง		กีรติกร	 นาย	 ๒๕๓๕
เกรียง		ศรไชย	 นาย	 ๒๕๕๕
เกษม		บุญศรี	 นาย	 ๒๕๓๕
เกษม		ศิริสัมพันธ์	 นาย	 ๒๕๕๒
เกษม		สุดหอม	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๘
เกษมศรี		ตันไชย	 นาง	 ๒๕๕๘
เกหลง		ปภาวสิทธิ์	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ๒๕๕๔
เกื้อ		อิงคะวณิช	 นาย	 ๒๕๒๓
เกื้อกูล		เสถียรไทย	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณหญิง	 ๒๕๕๓
แก้ว		กสิภาร์	 นาย	 ๒๕๓๘
โกมล		คีมทอง	 นาย	 ๒๕๑๕
โกวิท		วรพิพัฒน์	 นาย	 ๒๕๔๕
ไกร		ศรีศักดา	 นาย	 ๒๕๔๗
ข
ขจร		สุขพานิช	 นาย	 ๒๕๒๒
ขาว		โกมลมิศร์	 นาย	 ๒๕๑๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๒๙

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ขุนทอง		ภูผิวเดือน	 นาย	 ๒๕๓๙
เข็บ		พฤกษพิทักษ์	 นาย	 ๒๕๔๔
เขียน		มาลีลัย	 นาย	 ๒๕๔๓
ค
คึกฤทธิ์		ปราโมช	 พลตรี	หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๔๐
คงฤทธิศึกษากร	(ปาน	คงฤทธิศึกษากร)	 ขุน	 ๒๕๑๔
คัมภีร์		มัลลิกะมาศ	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	 ๒๕๕๒
ครอบ		นรบาล	 นาย	 ๒๕๔๔
คล้าย		พงษ์เวช	 นาย	 ๒๕๒๙
คลุ้ม		วัชโรบล	 นาย	 ๒๕๓๒
ค�ามี		ผาค�า	 นาย	 ๒๕๔๐
ค�ารพ		นุชนิยม	 นาย	 ๒๕๓๔
เครือแก้ว		ณ	เชียงใหม่	 เจ้า	 ๒๕๕๑
จ
จงกลนี		หวั่นทอก	 นางสาว	 ๒๕๕๘	
จงจัดนิสสัย	(สนิท		ศตะกูรมะ)	 ขุน	 ๒๕๑๓
จรัญ		โสตถิพันธุ์	 นาย	 ๒๕๓๐
จรัล		จิวาลักษณ์	 นาย	 ๒๕๕๕
จรัลชวนะเพท	(ชุ่ม	จรัลชวนะเพท)	 พระยา	 ๒๕๐๒
จรูญ		ดวงพัตรา	 นาย	 ๒๕๒๘
จรูญ		วงศ์สายัณห์	 นาย	 ๒๕๓๓
จรูญ		เอกอินทร์	 นาย	 ๒๕๕๗
จรูญทัศน์		พุกกะมาน	 นางสาว	 ๒๕๒๒
จเร		วุฑฒยากร	 นาย	 ๒๕๔๖
จ้อย		นันทิวัชรินทร์	 หม่อมหลวง	 ๒๕๔๖
จักรรัช		ธีระกุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
จั่น		กิติศรีวรพันธุ์	 นาง	 ๒๕๔๕
จันทนา		พิจิตรคุรุการ	 นาง	 ๒๕๒๖
จันทบุรีนฤนาท	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระ	 ๒๕๑๓
จันทรโชติ		รอดโพธิ์ทอง	 นาย	 ๒๕๕๑
จันทรนิภา		เทวกุล	 หม่อมเจ้าหญิง	 ๒๕๐๒



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๓๐

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
จาตุรงค์		มนตรีศาสตร์	 นาย	 ๒๕๕๔
จารึก		รัตนโอภาส	 นาย	 ๒๕๔๗
จารึก		โสตถิพันธุ์	 นาย	 ๒๕๓๒
จารุนี		สูตะบุตร	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๑
จารุบุตร		เรืองสุวรรณ	 นาย	 ๒๕๓๔
จ�านงพิทยประสาท	 ขุน	 ๒๕๐๔
(เสนอ	ฉลองวิทย์	จ�านงพิทยประสาท)
จ�าเนียร		คอวนิช	 นาย	 ๒๕๕๑
จ�ารูญ		ไชยลังการณ์	 นาย	 ๒๕๕๓
จ�ารูญรัตน์		ชมพูมิ่ง	 นางสาว	 ๒๕๔๑
จ�าเริญ		เสกธีระ	 นาย	 ๒๕๔๓
จ�าเรียง		ภาวิจิตร	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๗
จ�าเรียง		วงศ์ก�าแหง	 นาง	 ๒๕๕๖
จ�าลอง		เวศอุไร	 นาย	 ๒๕๓๖
จิตร		ทังสุบุตร	 นาย	 ๒๕๒๙
จินดา		สุขโพธิ์	 นาย	 ๒๕๕๗
จินต์		กิตติพงศ์	 นาย	 ๒๕๔๙
จินต์		พลจันทร	 นาย	 ๒๕๑๑
จินต์		รัตนสิน	 นาย	 ๒๕๔๔
จินตนา		ยศสุนทร	 ศาสตราจารย์	คุณหญิง	 ๒๕๔๖
จิรา		จงกล	 นาง	 ๒๕๓๙
จิรายุ		นพวงศ์	 ศาสตราจารย์	หม่อมหลวง	 ๒๕๔๘
จูม		สายสมุทร	 นาย	 ๒๕๔๑
เจ.อี.เดวีส	 นาย	 ๒๕๐๘
เจตต์		จุณณะปยะ	 นาย	 ๒๕๑๗
เจนดุริยางค์	(ปติ		วาทยะกร)	 พระ	 ๒๕๑๖
เจริญ		การุญ	 นาย	 ๒๕๔๓
เจริญ		จันทเวช	 นาย	 ๒๕๔๐
เจริญ		จูฑะวิภาต	 นาง	 ๒๕๕๑
เจริญ		ไชยชนะ	 นาย	 ๒๕๒๘
เจริญ		ลัดดาพงศ์	 นาย	 ๒๕๕๐



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓๑

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
เจริญ		วิชัย	 นาย	 ๒๕๔๖
เจริญ		เวียงยศ	 นาย	 ๒๕๔๘
เจริญ		แสงรัตนกุล	 นาย	 ๒๕๔๑
เจริญชัย		กสินธร	 นาย	 ๒๕๕๙
เจริญวิศวกรรม	(เจริญ	เชนะกุล)	 พระ	 ๒๕๓๒
เจิม		สืบขจร	 นาย	 ๒๕๕๗
เจียม		รุธิระกุล	 นาย	 ๒๕๓๔
เจียร		ดุษณีวงศ์		 นางสาว	 ๒๕๕๖
เจือ		ฉั่วประยูร	 นาย	 ๒๕๑๐
เจือ		สตะเวทิน	 นาย	 ๒๕๒๓
เจือ		หมายเจริญ	 นาย	 ๒๕๕๑
แจ้ง		กองพลพรหม	 นาย	 ๒๕๕๐
แจ้ง		คล้ายสีทอง	 นาย	 ๒๕๕๔
แจ้ง		สุขเกื้อ	 นาย	 ๒๕๔๙
แจ่มวิชาสอน	(แจ่ม	นิยมเหตุ)	 หลวง	 ๒๕๑๐
ฉ
ฉลวย		บุญครอบ	 นาย	 ๒๕๕๖
ฉลวย		วุธาทิตย์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
ฉวีวรรณ		วงศ์สง่า	 นาง	 ๒๕๔๘
ฉัตร		อินทรลักษณ์	 นาย	 ๒๕๔๘
ฉันท์		ข�าวิไล	 นาย	 ๒๕๔๒
ฉันท์		สุวรรณะบุณย์	 นาย	 ๒๕๔๕
ฉาย		วิโรจน์ศิริ	 นาย	 ๒๕๑๒
ฉ�่า		ทองค�าวรรณ	 นาย	 ๒๕๑๔
เฉลย		ศุขะวณิช	 นาง	 ๒๕๕๗
เฉลิม		จันเสน	 นาย	 ๒๕๔๗
เฉลิม		นาคีรักษ์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๑
เฉลิม		บุญธรรมเจริญ	 นาย	 ๒๕๔๑
เฉลิม		ม่วงแพรศรี	 นาย	 ๒๕๕๙
เฉลิม		สภานนท์	 นาย	 ๒๕๒๖
เฉลิมวงศ์		โชติกุญชร	 นาง	 ๒๕๔๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๓๒

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
เฉลิมวงศ์		วัจนสุนทร	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
แฉล้ม		หลิมวาณิชย์	 นางสาว	 ๒๕๓๐
ไฉไล		เอี่ยมโอภาส	 นางสาว	 ๒๕๔๙
ช
ชงค์		วงษ์ขันธ์	 นาย	 ๒๕๕๐
ชนิด		จ�าปาแดง	 นาย	 ๒๕๔๗
ชลธี		เจริญชล	 นาย	 ๒๕๕๘
ชลพินทุ์		ถาวรเวช	 นางสาว	 ๒๕๑๙
ชลอ		นครินทร์	 นาย	 ๒๕๕๘
ชลิต		รุ่งเรืองศิลป	 นาย	 ๒๕๔๖
ช่วงเกษตรศิลปะการ	(ช่วง	โลจายะ)	 พระ	 ๒๕๓๕
ชวน		สนั่นเมือง	 นาย	 ๒๕๒๘
ชวนชม		จันทระเปารยะ	 ศาสตราจารย์	คุณ	 ๒๕๔๘
ช่วย		แสงสุชาติ	 นาย	 ๒๕๑๕
ชวลิต		ตันไชย	 นาย	 ๒๕๓๑
ชวาล		แพรัตกุล	 นาย	 ๒๕๓๗
ชะลอ		ปทุมานนท์	 นาย	 ๒๕๒๓
ชัย		มุกตพันธุ์	 นาย	 ๒๕๓๒
ชัย		เรืองศิลป	 นาย	 ๒๕๒๐
ชัยนาทนเรนทร	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ		 ๒๕๐๕
	 	 กรมพระยา
ชัยวัฒน์		ยุกติรัตน	 นาย	 ๒๕๒๒
ชัยวัฒน์		วรรณรัตน์	 นาย	 ๒๕๔๖
ชาคริต		คุปพิทยานันท์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
ชาญ		ธนพงศ์พิพัฒน์	 นาย	 ๒๕๓๓
ชาญ		พรหมพิทักษ์กุล	 นาย	 ๒๕๑๗
ชาญชัย		เนื่องโนราช	 นาย	 ๒๕๓๗
ชาญดรุณวิทย์	(พริ้ง	มนธาตุผลิน)	 หลวง	 ๒๕๐๙
ชาญพิทยกิจ	(เหมียน	บูรณบุณย์)	 หลวง	 ๒๕๑๓
ชารี		นามศิริ	 นาย	 ๒๕๒๔
ช�านาญอนุสาสน์	(ทองค�า	โคปาลสุต)	 พระ	 ๒๕๐๒



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓๓

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ชิงชัย		บุษยลาภ	ไทยเดช	 นาย	 ๒๕๕๙
ชิดชม		กาญจนโชติ	 นางสาว	 ๒๕๓๙
ชิ้น		ศิลปะบรรเลง		 คุณหญิง	 ๒๕๓๔
ชิน		อยู่ดี	 นาย	 ๒๕๓๓
ชื่น		นิวาศะบุตร	 นาย	 ๒๕๓๓
ชื้น		เรืองเวช	 นาย	 ๒๕๔๔
ชื่น		ศรีสวัสดิ์	 นาย	 ๒๕๔๙
ชื่น		สิโรรส	 เจ้า	 ๒๕๔๐
ชุณห์		อรุณโรจน์	 นาย	 ๒๕๐๙
ชุ่ม		ณ	บางช้าง	 นาย	 ๒๕๓๘
ชูเกียรติ		ลักษณะศิริ	 นาย	 ๒๕๕๙
ชูศรี		เมาลานนท์	 คุณหญิง	 ๒๕๔๙
เชษฐพลศิลปะ	(หม่อมหลวงเล็ก	อิศรางกูร)	 หลวง	 ๒๕๐๖
เชาวน์		ประมูลผล	 นาย	 ๒๕๔๐
เชิญ		พิศลยบุตร	 ท่านผู้หญิง	 ๒๕๔๒
เชี่ยวพิทยาการ	(เชี่ยว		เชี่ยวพิทยาการ)	 ขุน	 ๒๕๐๙
เชื้อ		สนั่นเมือง	 นาย	 ๒๕๓๕
เชื่อม		เจริญการ	 นาย	 ๒๕๒๕
โชค		สุคันธวณิช	 นาย	 ๒๕๓๘
โชติ		สุวรรณชิน	 นาย	 ๒๕๑๗
ซ
ซ้อน		ศิวายพราหมณ์	 นาย	 ๒๕๕๔
ซ่อนกลิ่น		พิเศษสกลกิจ	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
ญ
ญาณี		บุญยินทุ	 นาง	 ๒๕๕๐
ญาติ		ไหวดี	 นาย	 ๒๕๓๗
ฎ
แฎง		สตารัตน์	 นาย	 ๒๕๓๓
ฐ
ฐะปะนีย์		นาครทรรพ	 ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	 ๒๕๕๕



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๓๔

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ณ
ณัฐ		ภมรประวัติ	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๘
ณัฐสันต์		เพชรรักษ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
เณร	(ปุม		รักตะสุวรรณ)	 พระอาจารย์	 ๒๕๐๒
ด
ดรุณกิจวิฑูร	(ชด		เมนะโพธิ์)	 หลวง	 ๒๕๑๙
ดรุณพยุหรักษ์	(บุญเย็น		ธนโกเศศ)	 พระ	 ๒๕๐๕
ดรุโณวาท	(พิณ		เจาฑะเกษตริน)	 ขุน	 ๒๕๑๘
ดวงเดือน		พิศาลบุตร	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณ	 ๒๕๕๙
ดับบลิว.ยี.ยอนสัน	 นาย	 ๒๕๐๐
ด�ารง		มัธยมนันทน์	 นาย	 ๒๕๓๓
ด�ารงราชานุภาพ	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ		 ๒๕๐๐
	 	 กรมพระยา
ดิเรก		มานะพงษ์	 นาย	 ๒๕๕๐
ดุษณี		แก้วก�าเนิด	 นาง	 ๒๕๓๖
เดช		เดชารัตนชาติ	 นาย	 ๒๕๒๒
เด่น		วงศ์ภาค�า	 นาย	 ๒๕๓๒
แดง		กาญจนารัณย์	 นายแพทย์	 ๒๕๒๖
ต
ตวงรัชฎ์		ศศะนาวิน	 นางสาว	 ๒๕๔๖
ต่วน		สุวรรณศาสน์	 นาย	 ๒๕๒๖
ตาด		ประทีปะเสน	 นางสาว	 ๒๕๒๓
ตีรณสารวิศวกรรม	(ตรี		ตรีรณสาร)	 พระ	 ๒๕๑๘
ตุ้ย		ชุมสาย	 ศาสตราจารย์	หม่อมหลวง	 ๒๕๔๑
ตูลลิเยร์		โดนาเชียง	 ภราดา	 ๒๕๔๑
เติม		จันทะชุม	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๑
เติม		เฑียรทอง	 นาย	 ๒๕๔๒
เติม		บุญนาค	 นาย	 ๒๕๒๘
เตี้ยม		บุญยากร	 นาย	 ๒๕๔๓
เตื้อง		สนิทวงศ์	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๑๓
เตือน		พาทยะกุล	 นาย	 ๒๕๕๑



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓๕

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
เตือนใจ		ดวงพิกุล	 นาง	 ๒๕๕๗
ถ
ถนอม		นาควัชระ	 นาย	 ๒๕๐๖
ถนอม		พุฒค�า	 นาย	 ๒๕๕๐
ถนอมจิตต์		หุตะสิงห์	 คุณ	 ๒๕๔๘
ถวิล		สุริยนต์	 นาย	 ๒๕๕๑
ถัด		พรหมมาณพ	 นาย	 ๒๕๑๑
ถาวร		พงษ์พานิช	 นาง			 ๒๕๕๖
ถาวร		มิตรเปรียญ	 นาย	 ๒๕๔๓
ถาวร		ยุวรรณะ	 นาย	 ๒๕๔๒
ถาวร		สุบงกช	 ว่าที่ร้อยตรี	 ๒๕๒๘
แถบ		นีละนิธิ	 นาย	 ๒๕๒๕
แถม		ชอบฝก	 นาย	 ๒๕๓๐
แถม		หงสกุล	 นาย	 ๒๕๐๑
ท
ทรงไทย		สหวัชรินทร์	 นาย	 ๒๕๕๙
ทรงวรวิทย์		(แม้น	ทรงวรวิทย์)	 ขุน	 ๒๕๒๓
ทรงวิทยาศาสตร์	(ทรง	ประนิช)	 หลวง	 ๒๕๑๖
ทรงศักดิ์		สุทธปรีดา	 นาย	 ๒๕๑๒
ทรัพย์		ประกอบสุข	 นาย	 ๒๕๓๗
ท้วม		ประสิทธิกุล	 นาง	 ๒๕๓๗
ทวิช		สุวรรณกุล	 นาย	 ๒๕๒๓
ทวี		ท่อแก้ว	 นาย	 ๒๕๒๒
ทวี		บุญยเกตุ	 นาย	 ๒๕๑๖
ทวี		โปราณานนท์	 นาย	 ๒๕๔๘
ทวี		สุขบัติ	 นาย	 ๒๕๕๕
ทวี	(ทองใบ)	แตงน้อย	 นาย	 ๒๕๓๒
ทอง		อินทรีย์	 นาย	 ๒๕๕๓
ทอง		เอกบุศย์	 นาย	 ๒๕๒๕
ทองก้อน		จันทวิมล	 คุณหญิง	 ๒๕๕๔
ทองค�า		ผดุงศุข	 นางสาว	 ๒๕๕๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๓๖

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ทองคูณ		หงส์พันธุ์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
ทองเครือ		เกษมสุวรรณ	 นาง	 ๒๕๒๑
ทองเติม		นิลโมจน์	 นาย	 ๒๕๒๙
ทองทีฆายุ		ทองใหญ่	 พลตรี	หม่อมเจ้า	 ๒๕๐๕
ทองเย็น		เลขยานนท์	 นางสาว	 ๒๕๑๙
ทองศรี		เปรมรัศมี	 นาง	 ๒๕๒๘
ทองสุข		ทองหลิม	 นาย	 ๒๕๔๓
ทองหยิบ		วิจิตรสุข	 นาย	 ๒๕๕๖
ทิพย์วัลย์		สุทิน	 นางสาว	 ๒๕๕๘
ทิม		กาญจนโอวาท	 นาง	 ๒๕๐๑
ทิม		อติเปรมานนท์	 นาย	 ๒๕๑๒
ทีฆ์		ทุมแต้ม	 นาย	 ๒๕๔๗
เทพ		สุนทรศารทูล	 นาย	 ๒๕๔๗
เทพศาสตร์สถิต		(โห้		กาฬดิษย์)	 พระยา	 ๒๕๐๓
เทพสิทธาจารย์	(จันทร์		เขมิโย)	 พระ	 ๒๕๕๑
เทวาประสิทธิ์		พาทยโกศล	 นาย	 ๒๕๑๘
เทอด		บุณยรัตพันธุ์	 นาย	 ๒๕๕๖
เทิ่ง		คงปัญโญ	(เทิ่ง		ขุมาประโคน)	 พระอธิการ	 ๒๕๐๓
เทียบ		คงลายทอง	 นาย	 ๒๕๒๖
เทียบจุฑา		ฤกษะสาร	 นางสาว	 ๒๕๑๕
เทือก		กุสุมา	ณ	อยุธยา	 นาย	 ๒๕๑๘
แท้		คงห้วยรอบ	 นาย	 ๒๕๕๐
ธ
ธงชัย		แจ้งกระจ่าง	 นาย	 ๒๕๔๑
ธนิต		อยู่โพธิ์	 นาย	 ๒๕๔๙
ธนิน		ญาณพิทักษ์	 นาย	 ๒๕๒๕
ธนู		แสวงศักดิ์	 นาย	 ๒๕๓๓
ธรรมโกศาจารย์	(พุทธทาส)	 พระ	 ๒๕๓๗
ธรรมทาส		พานิช	 นาย	 ๒๕๔๕
ธรรมนิเทศทวยหาญ	(อยู่	อุดมศิลป)		 พระ	 ๒๕๔๒
ธรรมนูญ		ฤทธิมณี	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓๗

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ธรรมนูญ		สิงคเสลิต	 นาย	 ๒๕๒๒
ธรรมนูญ		โสภารัตน์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๔
ธรรมนูญ		อัคคพาณิช	 นาย	 ๒๕๓๔
ธรรมราชานุวัตร	(กมล		โกวิโท)	 พระ	 ๒๕๔๗
ธรรมราชานุวัตร	(แก้ว		กนฺโตภาโส)	 พระ	 ๒๕๔๗
ธรรมศักดิ์มนตรี	(สนั่น		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	 เจ้าพระยา	 ๒๕๐๑
ธรรมาภิมนฑ์	(ถึก		จิตรกถึก)	 หลวง	 ๒๕๐๒
ธวัช		ปุณโณทก	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
ธ�ารง		บัวศรี	 ศาสตราจารย์พิเศษ			 ๒๕๕๖
ธีรชณ		ถนนแก้ว	 นาย	 ๒๕๕๗
ธีระ		กันฑษา	 นาย	 ๒๕๕๓
ธีระ		รัตนจันทร์	 นาย	 ๒๕๔๘
น
นคร		คูณขุนทด	 นาย	 ๒๕๕๓
นคร		ศรีวิจารณ์	 นาย	 ๒๕๔๕
นนทพรรคพลานุสิษฐ์	(ช่วน	เอกะโรหิต)	 พระ	 ๒๕๓๖
นนทพิทยพิลาส	(เสงี่ยม		โรจนะสมิต)	 นาง	 ๒๕๒๑
นพ		เจริญวุฒิ	 นาย	 ๒๕๒๐
นพ		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 นาย	 ๒๕๔๓
นพคุณ		ทองใหญ่	ณ	อยุธยา	 ท่านผู้หญิง	 ๒๕๓๘
นพรัตน์		กาบแก้ว	 นาย	 ๒๕๕๒
นพวัฒน์		สมพื้น	 นาย	 ๒๕๕๐
นภเนตร		ธรรมบวร	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
นราธิปพงศ์ประพันธ์	 พลตรี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่น	 ๒๕๒๑
(หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร		วรวรรณ)
นอง		บุญศักดิ์	 นาย	 ๒๕๕๔
น้อม		วนะรมย์	 นาย	 ๒๕๔๒
นอร์เมน		ชัตตัน	 นาย	 ๒๕๐๒
นอร์แมน	ลัมลีย์	เซลลีย์	 นาย	 ๒๕๐๔
นัฏกานุรักษ์	(ทองดี		สุวรรณภารต)	 พระยา	 ๒๕๒๓
นัฏกานุรักษ์	(เทศ		นัฏกานุรักษ์)	 คุณหญิง	 ๒๕๓๔



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๓๘

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
นันทนา		สุวรรณพฤกษ์	 นาง	 ๒๕๔๙
นาค		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 นาย	 ๒๕๑๔
นารถ		โพธิประสาท	 นาย	 ๒๕๐๕
นารี		ใคร่ครวญ	 นาง	 ๒๕๕๑
น�้าทิพย์		ค�าปันศักดิ์	 นาง	 ๒๕๓๑
นิคม		มูสิกะคามะ	 นาย	 ๒๕๔๙
นิตย์		นพคุณ	 นาย	 ๒๕๒๖
นิพนธ์		ศศิธร	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๓
นิพนธ์		อินสิน	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๓
นิพิฐนิติสาส์น	(เชย	สิงหเสนี)	 พระ	 ๒๕๑๕
นิภา		อภัยวงศ์	 นาง	 ๒๕๔๔
นิมิต		ภูมิถาวร	 นาย	 ๒๕๒๖
นิยม		โฆษิตศุภกุล	 นาย	 ๒๕๕๕
นิรัตน์		วิภาวิน	 นาย	 ๒๕๔๙
นิรันดร		พรหมจรรย์	 นาย	 ๒๕๔๖
นิรันตร์		นวมารค	 นาย	 ๒๕๔๓
นิลรัตน์		บรรณสิทธิ์วรสาสน์	 นาง	 ๒๕๐๖
เนย		วงศ์อุทุม	 นาย	 ๒๕๔๑
บ
บรมบาทบ�ารุง	(พิณ		ศรีวรรธนะ)	 พระยา	 ๒๕๐๓
บรรจง		ชูสกุลชาติ	 นาย	 ๒๕๔๗
บรรจบ		พันธุเมธา	 ศาสตราจารย์	คุณ	 ๒๕๓๖
บรรเจิดวิชาชาญ	(ชม		บุณยาคม)	 พระ	 ๒๕๐๙
บรรณา		ชโนดม	 นาย	 ๒๕๒๒
บรรเทา		กิตติศักดิ์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
บรรเลง		มหาเทพกษัตรสมุห	 นาง	 ๒๕๔๗
บรรสบวิชาฉาน	(เจน		นิยมวิภาต)	 หลวง	 ๒๕๒๑
บรรหารศุภวาท	(พลาย		บรรหารศุภวาท)	 พันตรี	หลวง	 ๒๕๑๗
บริหารสิกขกิจ	(จินดา		สินธวานนท์)	 นาง	 ๒๕๒๕
บริหารสิกขกิจ	(สกล		สินธวานนท์)	 หลวง	 ๒๕๓๘
บัญญัติ		สูญสิ้นภัย	 นาย	 ๒๕๓๗



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๓๙

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
บัณฑิต		บุณยาคม	 นาย	 ๒๕๔๖
บันลือ		พฤกษะวัน	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
บัวเขียว		รังคสิริ	 คุณหญิง	 ๒๕๓๓
บัวทอง		พัฒนถาบุตร	 นาง	 ๒๕๕๒
บัวเรศ		ค�าทอง	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๖
บ�านาญวรวัจน์	(ตาบ		ผลาชีวะ)	 พระ	 ๒๕๐๒
บ�าบัดสรรพโรค	(แฮนซ์		อดัมเซ็น)	 พระ	 ๒๕๐๕
บ�าเพ็ญ		ภู่โสภา	 นางสาว	 ๒๕๕๒
บ�ารุงจิตรเจริญ	(ธูป		สารทวิลัย)	 หลวง	 ๒๕๒๓
บ�ารุงสุข		สีหอ�าไพ	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๔
บุญ		อ่องลออ	 นาย	 ๒๕๐๕
บุญเกลื้อ		กรลักษณ์	 นางสาว	 ๒๕๐๘
บุญเกิด		ปาจิณพยัคฆ์	 นาง	 ๒๕๑๕
บุญง�า		สงวนศรี	 นางสาว	 ๒๕๕๘
บุญจันทร์		วงษาวดี	 นาย	 ๒๕๕๘
บุญเจือ		ไชยภัฏ	 คุณหญิง	 ๒๕๕๐
บุญเจือ		องคประดิษฐ์	 นางสาว	 ๒๕๕๒
บุญฉวี		พรหโมปกรณ์กิจ	 คุณหญิง	 ๒๕๒๑
บุญชนะ		อัตถากร	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๙
บุญช่วย		สมพงษ์	 นาย	 ๒๕๓๐
บุญถิ่น		อัตถากร	 นาย	 ๒๕๓๘
บุญธรรม		กัลยาบาล	 นาย	 ๒๕๕๕
บุญนาค		เดี่ยววิไล	 นางสาว	 ๒๕๔๙
บุญนาค		นิตยสุทธิ์	 นางสาว	 ๒๕๓๕
บุญปาลิตวิชชาสาสก์	(บุญเลี้ยง		บุญปาลิต)	 หลวง	 ๒๕๐๙
บุญเปรียบ		สุนทรจันทร์	 นาง	 ๒๕๔๒
บุญยงค์		เกตุคง	 นาย	 ๒๕๔๒
บุญยัง		ทรวดทรง	 นาย	 ๒๕๒๔
บุญเยี่ยม		จิตรดอน	 นาง	 ๒๕๕๔
บุญเรียม		ดวงนิกุล	 นางสาว	 ๒๕๕๙
บุญเรือง		แม่นย�า	 นาย	 ๒๕๔๗



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔๐

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
บุญเลื่อน		เครือตราชู	 คุณหญิง	 ๒๕๕๗
บุญส่ง		ไชยลาม	 นาย	 ๒๕๕๔
บุญสม		มาร์ติน	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	 ๒๕๕๓
บุญเหลือ		เทพยสุวรรณ	 หม่อมหลวง	 ๒๕๒๖
บุบผา		วัลยะเสวี	 นางสาว	 ๒๕๔๙
บุรินทร์		สิมพะลิก	 นาย	 ๒๕๑๒
บุษบงก์		แย้มแก่นจันทร์	 นางสาว	 ๒๕๕๘
บูรณวาท	(พร้อม		ณ	นคร)	 ขุน	 ๒๕๑๓
เบญจา		แสงมลิ	 คุณหญิง	 ๒๕๕๑
ป
ปฐมรัตน์		ถิ่นธรณี	 นาย	 ๒๕๔๖
ปรมานุชิตชิโนรส	(พระองค์เจ้าวาสุกรี)	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระ	 ๒๕๐๖
ประกายมาศ		โรหิตาคนี	 นาง	 ๒๕๕๘
ประกาศวุฒิสาร	(เท้ง		ประกาศวุฒิสาร)	 ขุน	 ๒๕๓๗
ประกิต	(จิตร)		บัวบุศย์	 ศาตราจารย์	พิเศษ	 ๒๕๕๕
ประจวบ		ค�าบุญรัตน์	 นาย	 ๒๕๕๓
ประชุม		มุขดี	 นาย	 ๒๕๕๕
ประชุม		ล�าดับวงศ์	 นาง	 ๒๕๕๗
ประชุมพร		ไกรฤกษ์	 หม่อมหลวง	 ๒๕๐๖
ประญัติ		ลักษณะพุกก์	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์	 ๒๕๕๖
ประดิษฐ์ไพเราะ	(มี		ดุริยางกูร)	 พระ	 ๒๕๓๙
ประดิษฐ์ไพเราะ	(ศร		ศิลปะบรรเลง)		 หลวง	 ๒๕๐๕
ประทัตสุนทรสาร	(เหล่ง		บุณย์ษฐิล)	 พระ	 ๒๕๓๖
ประทุมพร		วัชรเสถียร	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๕
ประเทือง		จ�าปาชนม์	 นาย	 ๒๕๔๙
ประเทือง		โตแสง	 นาง	 ๒๕๒๙
ประธาน		จันทรเจริญ	 นาย	 ๒๕๕๑
ประนอม		ทองสมบุญ	 นางสาว	 ๒๕๕๐
ประพัฒน์		วรรธนะสาร	 นาย	 ๒๕๐๘
ประพันธ์เนติวุฒิ	(ช้อย		เอมะพรหม)	 หลวง	 ๒๕๑๖
ประพิธ		กุวานนท์	 นางสาว	 ๒๕๒๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๔๑

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ 
ประภากร		มาลากุล	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๑๕
ประภาศรี		สุวัตถี	 นางสาว	 ๒๕๒๔
ประมวลวิชาพูล	(วงษ์		บุญหลวง)	 พระยา	 ๒๕๑๙
ประมูลวิชาเพิ่ม	(ชุ่ม	ประมูลวิชาเพิ่ม)	 พระ	 ๒๕๑๗
ประโมทย์จรรยาวิภาช	(ประโมทย์	จันทวิมล)	 หลวง	 ๒๕๑๗
ประยงค์		ถ่องดิกิจฉการ	(ประยงค์	สุวรรณนาวิน)	 คุณหญิง	 ๒๕๒๘
ประยงค์		พัฒนะชีวะพูล	 นาง	 ๒๕๕๘
ประยุทธ		สวัสดิสิงห์	 นาย	 ๒๕๑๕
ประยูร		ยศสุนทร	 นาย	 ๒๕๔๗
ประยูร		อุลุชาฎะ	 นาย	 ๒๕๔๕
ประยูรวรรณ		ศรีพงษ์	 นาง	 ๒๕๒๙
ประเยาว์		ศักดิ์ศรี	 นาง	 ๒๕๕๙
ประวัติวรวิชชุการี		 หลวง	 ๒๕๑๐
(หม่อมหลวงประวัติ	อิศรางกูร)
ประวิช		ชุมสาย	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๔๔
ประเวช		กุมุท	 นาย	 ๒๕๔๔
ประเวศ		จันทนยิ่งยง	 นาย	 ๒๕๓๐
ประสงค์		พวงดอกไม้	 นาย	 ๒๕๔๖
ประสงค์จรรยา	(บุญโฮม		บัวตอง)	 ขุน	 ๒๕๓๕
ประสพ		ชิ้นอินทร์งาม	 นาย	 ๒๕๔๘
ประสมคุรุการ	(ชิ้น		เชษฐสุมน)	 ขุน	 ๒๕๑๑
ประสาทคุรุกรม	(แม้น		วุฒิตา)	 ขุน	 ๒๕๑๐
ประสาร		ทองภักดี	 พันโท	 ๒๕๔๕
ประสิทธิ์		แตงร่ม	 นาย	 ๒๕๕๓
ประสิทธิ์		ถาวร	 นาย	 ๒๕๔๗
ประสิทธิ์		สุนทโรทก	 นาย	 ๒๕๓๙
ประสิทธิ์		อินทะนิล	 นาย	 ๒๕๓๖
ประเสริฐ		กังสดาลย์	 นายแพทย์	 ๒๕๒๖
ประเสริฐ		ใจชุ่มชื่น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๙
ประเสริฐ		ผลดี	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๗
ประหยัด		พงษ์ด�า	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ๒๕๕๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔๒

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ปราณี		ส�าราญวงศ์	 นางสาว	 ๒๕๕๐
ปรารมภ์		เจี่ยสกุล	 นาย	 ๒๕๔๑
ปริญญาโยควิบูลย์	 ศาสตราจารย์	หลวง	 ๒๕๕๑
ปริยัติธรรมธาดา	(แพ	ตาละลักษณ์)	 พระยา	 ๒๕๐๑
ปรีชา		พิณทอง	 นาย	 ๒๕๕๓
ปรีชา		ศรีส�าราญ	 นาย	 ๒๕๔๗
ปรีชานุสาสน์	(เสริญ		ปันยารชุน)	 พระยา	 ๒๕๑๘
ปรีดา		จันทรุเบกษา	 นาง	 ๒๕๕๕
ปรุงศักดิ์		อิสระทะ	 นาย	 ๒๕๕๔
ปลอด		นุยงค์ภักดี	 นาย	 ๒๕๓๖
ปลอด		ภาณุรัตน์	 นาย	 ๒๕๔๖
ปวโรฬารวิทยา	(ปอ		เชิดชื่อ)	 พระ	 ๒๕๐๓
ปัญญา		กีพงษ์	 นาย	 ๒๕๓๓
ปาจรีย์		บุษยกุล	 นาง	 ๒๕๓๖
ปน		มาลากุล	 หม่อมหลวง	 ๒๕๔๐
ปน		มุทุกันต์	 พันเอก	 ๒๕๕๓
ปยวิทยาการ	(ปยะ		ปยวิทยาการ)	 หลวง	 ๒๕๒๐
เปรมบุรฉัตร	 พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า	 ๒๕๒๖
เปรื่อง		กุมุท	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๖
เปรื่อง		สุเสวี	 นาย	 ๒๕๓๐
เปรื่อง		อุ่นบุญเรือน	 นาย	 ๒๕๒๔
เปลี่ยน		อุปริวงศ์	 นาย	 ๒๕๔๗
เปลื้อง		ณ	นคร	 นาย	 ๒๕๔๓
เปียมศรี		นาคพัฒน์	 นาง	 ๒๕๔๘
แปลก		บุณย์เพิ่ม	 นาย	 ๒๕๒๔
แปลก		ศิลปกรรมพิเศษ		 นาย	 ๒๕๓๒
แปลก		สนธิรักษ์	 นาย	 ๒๕๔๐
โปร่ง		ส่งแสงเติม	 นาย	 ๒๕๒๙
ไปล่		สมิตเมฆ	 นาย	 ๒๕๒๑



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๔๓

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ผ
ผจงวาด		วายวานนท์	 นาง	 ๒๕๔๑
ผดุง		สุวานิช	 นาย	 ๒๕๕๖
ผดุงวิทยาเสริม	(ก�าจัด		พลางกูร)	 พระยา	 ๒๕๐๒
ผล		ใจสว่าง	 นาย	 ๒๕๔๕
ผ่องพรรณ		สิงหะ	 นาง	 ๒๕๒๐
ผอบ		โปษะกฤษณะ	 ศาสตราจารย์	พันตรีหญิง	คุณหญิง	 ๒๕๓๙
ผัด		นะมาตร์	 นาย	 ๒๕๒๕
ผาด		วัฒนพงษ์	 นาย	 ๒๕๓๑
แผ้ว		พัฒนวิบาก	 นาย	 ๒๕๔๑
ไผท		จินดาพล	 นาย	 ๒๕๔๐
ฝ
ฝน		แสงสิงแก้ว	 นายแพทย์	 ๒๕๒๖
พ
พงศ์ศักดิ์		รัตนวงศา	 นาย	 ๒๕๔๓
พงศ์ศักดิ์		วรสุนทรโรสถ	 นาย	 ๒๕๒๔
พงศ์ศักดิ์		สุเมธากุล	 นาย	 ๒๕๓๔
พงศ์อินทร์		ศุขขจร	 นาย	 ๒๕๓๘
พงษ์นารถ		สวัสดิ์-ชูโต	 พันโท	 ๒๕๕๐
พงษ์พัฒน์		ธีระประเทืองกุล	 นาย	 ๒๕๕๒
พงษ์ศักดิ์		เพ็ชร์	 นาย	 ๒๕๕๖
พจนสุนทร	(เรือง		อติเปรมานนท์)	 พระยา	 ๒๕๐๔
พณิชยศาสตวิธาน	(อู		พรรธนะแพทย์)	 พระยา	 ๒๕๐๙
พณิชยสารวิเทศ	(ผาด		มนธาตุผลิน)	 พระ	 ๒๕๑๕
พนมพร		จินดาสมุทร์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๙
พนัส		หันนาคินทร์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๐
พเยาว์		ศรีหงส์	 นางสาว	 ๒๕๔๔
พร		ทองพูนศักดิ์	 นาย	 ๒๕๓๔
พรต		สุครีวก	 นาย	 ๒๕๕๘
พรตพิทยพยัต	(พรต		เดชา)	 หลวง	 ๒๕๐๒
พรรณชื่น		รื่นศิริ	 คุณหญิง		 ๒๕๕๓



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔๔

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
พรหมมังคลาจารย์	(ปัญญานันทภิกขุ)	 พระ	 ๒๕๕๒
พร้อมพิทยาคุณ	(พร้อม		เผื่อนพงศ์)	 ขุน	 ๒๕๐๖
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี	 เจ้าพระยา	 ๒๕๐๐
(หม่อมราชวงศ์เปีย		มาลากุล)
พวง		ดลประสิทธิ์	 นาย	 ๒๕๓๙
พ่วง		บุษรารัตน์	 นาย	 ๒๕๔๓
พ่วง		รัชโตภาส	 นาย	 ๒๕๓๘
พวงเพ็ชร		เอี่ยมสกุล	 นาง	 ๒๕๑๐
พันธ์		พินิจพงศ์	 นาย	 ๒๕๔๑
พัว		อนุรักษ์ราชมณเฑียร	 ท่านผู้หญิง	 ๒๕๓๑
พา		ไชยเดช	 นาย	 ๒๕๔๐
พิจิตรจิราภา		เทวกุล	 หม่อมเจ้าหญิง	 ๒๕๐๑
พิชัย		เสงี่ยมจิตต์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
พิชิต		เลี่ยมพิพัฒน์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
พิชิต		โสภณ	ปาลบุตร	 นาย	 ๒๕๐๘
พิเชฎฐ์		คงทน	 นาย	 ๒๕๔๘
พิณ		สินธุเสก	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๔
พิทยลาภพฤฒิยากร	(พระองค์เจ้าธานีนิวัติ)	 พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่น	 ๒๕๑๙
พิทยาลงกรณ	 พระวรวงศ์เธอ	กรมหมื่น	 ๒๕๓๙
(พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส	น.ม.ส.)
พิทักษ์		พลมณี	 นาย	 ๒๕๔๙
พิทักษ์		รักษาพลเดช	 นาย	 ๒๕๓๕
พิเนตร		น้อยพุทธา	 นาย	 ๒๕๕๗
พิบูลย์พิทยาพรรค	(ทอง		คุปตาสา)	 พระยา	 ๒๕๑๑
พิพัฒน์		บุญสร้างสม	 นาย	 ๒๕๔๘
พิมพา		นิติศักดิ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
พิมเสน		ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	 นาง	 ๒๕๐๕
พิมาน		มูลประมุข	 นาย	 ๒๕๔๐
พิรุฬห์พิทยาพรรณ	(สวน		พุกกะเวส)	 พระยา	 ๒๕๐๒
พิลาศวรรณสาร	(พร้อม		ปัณฑวณิช)	 หลวง	 ๒๕๑๖
พิศาล		สุวีรานนท์	 นาย	 ๒๕๓๓



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๔๕

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
พิสัณห์พิทยาภูน	(โชติ		ผลชีวิน)	 พระ	 ๒๕๐๒
พิสิษฐ		ศรีม่วง	 นาย	 ๒๕๔๐
พิสุทธิ์วรวาท	(อู		เกตุสิริ)	 ขุน	 ๒๕๑๒
พุฒาจารย์	(นวม		พุทธสรมหาเถระ)	 สมเด็จพระ	 ๒๕๐๐
พูน		เกษจ�ารัส	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๒
พูน		ปัณยาลักษณ	 นาย	 ๒๕๔๒
พูนทรัพย์		นพวงศ์	ณ	อยุธยา	 ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิง	 ๒๕๕๙
พูนศรีเกษม		เกษมศรี	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๐๙
เพ็ง		อินทนนท์	 นาย	 ๒๕๔๘
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ		 ๒๕๓๖
(เจ้าฟาจุฑาธุชธราดิลก)		 เจ้าฟากรมขุน	
เพ็ญสุข		นิ่มสุวรรณ	 นาง	 ๒๕๕๖
เพทาย		อมาตยกุล	 นาย	 ๒๕๓๘
เพาะนิสัยชอบ	(เชื้อ		รัชตรัตน)	 พระ		 ๒๕๐๔
เพียรผจง		ศิวะโกเศศ	 นาง	 ๒๕๔๘
เพื้ยน		สุวรรณมาลิก	 นาย	 ๒๕๔๘
โพยม		เรืองวิทย์	 นาย	 ๒๕๒๔
ไพฑูรย์		กิตติวรรณ	 คุณหญิง	 ๒๕๔๒
ไพบูลย์		วงศ์ยะรา	 นาย	 ๒๕๕๙
ไพเราะเสียงซอ	(อุ่น		ดูรยชีวิน)	 หลวง	 ๒๕๒๔
ไพศาล		คุณทรัพย์	 นาย	 ๒๕๔๑
ไพศาล		ปัญญาค�า	 นาย	 ๒๕๒๓
ฟ
ฟ.ฮีแลร์	 บาทหลวง	 ๒๕๑๓
ฟอง		สิทธิธรรม	 นาย	 ๒๕๓๖
ฟุง		ศรีวิจารณ์	 นาย	 ๒๕๓๖
ฟุงเฟอง		เครือตราชู	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๗
ฟู		คชพิมพ์	 นาย	 ๒๕๑๑
เฟอ		หริพิทักษ์	 นาย	 ๒๕๔๐
เฟอง		สัตย์สงวน	 นาย	 ๒๕๒๘
เฟองฟุง		เครือตราชู	 นางสาว	 ๒๕๑๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔๖

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ภ
ภะรตราชา	(หม่อมหลวง	ทศทิศ		อิศรเสนา)	 พระยา	 ๒๕๒๑
ภักดิ์		ฉวีสุข	 นาย	 ๒๕๓๓
ภักดีนฤเบศร์	(แก้ว		สาลิคุปต)	 พระยา	 ๒๕๐๔
ภาณุพงศ์		คิดอ่าน	 นาย	 ๒๕๕๔
ภาวาส		บุนนาค	 นาย	 ๒๕๔๖
ภาสกรวงศ์	(พร		บุนนาค)	 เจ้าพระยา	 ๒๕๐๓
ภิญโญ		ศรีจ�าลอง	 นาย	 ๒๕๕๓
ภู่ทอง		ทัศนกูลกิจ	 นาย	 ๒๕๕๙
ภูมีเสวิน	(จิตร		จิตนเสวี)	 พระยา	 ๒๕๓๘
ม
มงคล		พนันตา	 นาย	 ๒๕๕๙
มงคล		สุวรรณพงศ์	 นาย	 ๒๕๕๖
มณเฑียร		ดีแท้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๔
มณี		พะยอมยงศ์	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ๒๕๕๓
มณี		พุ่มพฤกษ์	 นาย	 ๒๕๔๖
มนตรี		ชัยลิ้นฟา	 นาย	 ๒๕๕๘
มนตรี		ตราโมท	 นาย	 ๒๕๔๐
มนัส		กาละดี	 นาย	 ๒๕๔๐
มนู		นาคามดี	 นาย	 ๒๕๒๑
มโน		กฤษณจินดา	 นาย	 ๒๕๔๗
มยุรี		สุขวิวัฒน์	 นาง	 ๒๕๔๑
มหาธีราจารย์	(นิยม		ฐานิสฺสโร)	 สมเด็จพระ	 ๒๕๕๖
มหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม	บรมราชชนก	 สมเด็จพระ	 ๒๕๑๐
มังกร		พรหมโยธี	 พลเอก	 ๒๕๑๔
มัลลิกา		เภาพิจิตร	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๗
มัลลี		คงประภัศร์	 นาง	 ๒๕๒๑
มานพ		เขตบรรพต	 นาย	 ๒๕๕๕
มานิจ	ชุมสาย	 พลต�ารวจจัตวา	หม่อมหลวง	 ๒๕๕๓
มานิดา		การพิศิษฎ์	 นาง	 ๒๕๔๙
มานิตย์นเรศว์	 เสวกโท	จมื่น	 ๒๕๔๕



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๔๗

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
มาโนช		ชฎารัตน์	 นาย	 ๒๕๕๖
มิลตัน		โยเดอร์	 นาง	 ๒๕๒๖
เมธา		ค�าบุศย์	 นาย	 ๒๕๕๔
เมธาบดี	(สารท		สุทธเสถียร)	 พระยา	 ๒๕๐๑
เมธี		ดวงสงค์	 นาย	 ๒๕๓๘
ย
ยง		อิงคเวทย์	 นาย	 ๒๕๓๒
ยสวดี		บูรณะสัมฤทธิ์	อัมพรไพศาล	 ท่านผู้หญิง	 ๒๕๕๗
ยอแสง		ภักดีเทวา	 นาย	 ๒๕๒๙
ยิ้ม		ศรีหงส์	 นาย	 ๒๕๐๔
ยุพานุสาสน์	(ตาด		ดิสสะมาน)	 ขุน	 ๒๕๐๘
เย็น		สุนทร-วิจารณ์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๐
เย็นจิต		ณ	ตะกั่วทุ่ง	 นาง	 ๒๕๕๐
เยื้อ		วิชัยดิษฐ์	 นาย	 ๒๕๓๒
เยื้อน		ภาณุทัต	 นาง	 ๒๕๓๒
ร
รสคนธ์		อิศรเสนา	 หม่อมหลวง	 ๒๕๒๕
รอง		ศยามานนท์	 นาย	 ๒๕๓๐
ระบิล		สีตสุวรรณ	 นาย	 ๒๕๓๗
รังสรรค์		วัฒนะ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๗
รังสฤษฏ์		เชาวน์ศิริ	 นาย	 ๒๕๓๔
รัชฎาภิเศก		โสณกุล	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๐๒
รัชนี		ศรีไพรวรรณ	 นาง	 ๒๕๕๘
รัตนธัชมุนี	(ม่วง		รัตนโช)	 พระ	 ๒๕๒๕
รัตนวราจารย์	(รัตน์		กลัมพากร)	 พระ	 ๒๕๐๐
ราชธรรมนิเทศ	(เพียร		ราชธรรมนิเทศ)	 พระ	 ๒๕๓๕
ราชนันทาจารย์	(ผล		อกฺกโชติ)	 พระ	 ๒๕๕๑
ราชนุกูลวิบูลภักดีพิริยพาหะ	(รื่น		ศยามานนท์)	 พระยา	 ๒๕๐๑
ราชโยธา	(ทิพ		เปรมกมล)	 พระยา	 ๒๕๐๒
ราชสังวรญาณ	(พุธ		ฐานิโย)	 พระ	 ๒๕๕๑
ราชสีมาจารย์	(กวย		กนิษฐานนท์)	 พระยา	 ๒๕๑๑



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๔๘

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ราชอริยคุณาธาร	(หล�่า		ยั่งยืน)	 พระ	 ๒๕๑๑
ราวี		สัตยวงศ์ทิพย์	 นาย	 ๒๕๕๙
ริน		มหานิล	 นาย	 ๒๕๔๓
เรวดี		วงศ์พรหมเมฆ	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
เรี่ยมวิรัชชพากย์	(เรี่ยม		ทรรทรานนท์)	 พระ	 ๒๕๑๙
เรือง		เจริญชัย	 นาย	 ๒๕๔๓
เรืองศักดิ์		กันตะบุตร	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ			 ๒๕๕๖
โรจนี		จะโนภาษ	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๘
โรเบอร์		มอแรนด์	 เซอร์	 ๒๕๐๓
ล
ลดาวัลย์		วรรณบูรณ์	 นาง	 ๒๕๕๗
ลพ		ชูแข	 นาย	 ๒๕๕๙
ลมุล		ยมะคุปต์	 นาง	 ๒๕๒๗
ลมุล		รัตตากร	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๐
ลอย		แสงภู่	 นาย	 ๒๕๓๓
ลออศรี		ชุมวรชาติ	 นาง	 ๒๕๕๗
ละม่อม		โพธิทัต	 นางสาว	 ๒๕๓๐
ละออง		โขมพัตร	 นาย	 ๒๕๓๔
ละเอียด		กุสินเกิด	 นางสาว	 ๒๕๓๐
ลักขณา		วศินสรากร	 นาง	 ๒๕๕๐
ลักษณา		ทิพยบุญทอง	 นาง	 ๒๕๒๖
ลัดดา		วงศ์สายัณห์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
ลัยอาจ		ภมะราภา	 นาย	 ๒๕๒๘
ลาภ		ศิริภิรมย์	 นาย	 ๒๕๒๓
ลาวัลย์		ถนองจันทร์	 คุณ	 ๒๕๔๔
ล�าเพา		สุขุมาลจันทร์	 นาง	 ๒๕๑๖
ลิ้นจี่		หะวานนท์	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ๒๕๕๙
เล็ก		บูรณะสมบัติ	 นาย	 ๒๕๕๑
เล็ก		สมุทระประภูต	 นาย	 ๒๕๑๓
เลย		จันจักร	 นาย	 ๒๕๓๑
เลียง		ไชยกาล	 นาย	 ๒๕๓๗



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๔๙

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
เลื่อม		ลัธธนันท์	 ศาสตราจารย์	พันโท	 ๒๕๔๗
ว
วงศ์		ธวัชชขัย	พุกประยูร	 นาย	 ๒๕๑๕
วงศ์ทิพย์สุดา		เทวกุล	 หม่อมเจ้าหญิง	 ๒๕๑๓
วงษ์มหิป		ชยางกูร	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๓๕
วชิรญาณวงศ์	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวง	 ๒๕๐๘
วชิรญาณวโรรส	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 ๒๕๐๖
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)	 กรมพระยา
วณิชา		เพชรสุวรรณ	 นาง	 ๒๕๕๐
วรณี		สุนทรเวช	 นางสาว	 ๒๕๔๒
วรวิทย์พิศาล	(ศุข		นิโลดม)	 พระยา	 ๒๕๐๔
วรวุฒิพิเศษ	(บุญ		เทวะผลิน)	 พระ	 ๒๕๐๔
วรเวทย์พิสิฐ	(วรเวทย์		ศิวะศริยานนท์)	 พระ	 ๒๕๐๖
วรศักดิ์		เพียรชอบ	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ๒๕๕๙
วรศาสนดรุณกิจ	(ฝาย		บุญเลี้ยง)	 ขุน	 ๒๕๐๕
วรเสษฐดรุณวิทย์	(เนียน		ศรียมก)	 ขุน	 ๒๕๒๒
วลัย		ลีลานุช	 คุณหญิง	 ๒๕๓๘
วัชรพุกก์ศึกษากร	(แปลก		วัชรพุกก์)	 ขุน	 ๒๕๑๑
วัฒนา		ชื่นบุญ	 นาย	 ๒๕๕๔
วันรัต	(นิรันตร์		นิรนฺตโร)	 สมเด็จพระ	 ๒๕๔๙
วัลลภ		เขียวสังข์	 นาย	 ๒๕๔๒
วัลลภา		ปรัชญานนท์	 นาง	 ๒๕๔๕
วาจวิทยาวัฑฒน์	(วาด		แย้มประยูร)	 พักเอก	หลวง	 ๒๕๒๑
วาณิชกศึกษากร	(ชื่น		วาณิชกะ)	 ขุน	 ๒๕๑๑
วิจารณ์จรรยา	(โชติ		เหมะรักษ์)	 ขุน	 ๒๕๕๒
วิจิตร		จันทรากุล	 นาย	 ๒๕๔๘
วิจิตรธรรมปริวัตร	(ค�า		พรหมกสิกร)	 พระยา	 ๒๕๐๓
วิจิตรวรสาสน์	(พุ่ม		อังศุกสิกร)	 พระยา	 ๒๕๐๒
วิจิตรวาทการ	(วิจิตร		วิจิตรวาทการ)	 พลตรี	หลวง	 ๒๕๑๔
วิชัย		ศรีสอ้าน	 นาย	 ๒๕๔๖
วิชา		การพิศิษฎ์	 นาย	 ๒๕๓๑



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๕๐

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
วิชิตวงศ์วุฒิไกร	(หม่อมราชวงศ์คลี่		สุทัศน์)	 เจ้าพระยา	 ๒๕๑๕
วิเชียร		โรจนุตมะ	 นาย	 ๒๕๔๒
วิญญาต		ปุตระเศรณี	 นาย	 ๒๕๓๑
วิทย์		ศิวะศริยานนท์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๑
วิทยการประเสริฐ	(ประยูร		โพธารามิก)	 ขุน	 ๒๕๑๒
วิทยาปรีชามาตย์	(ศิริ		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	 พระยา	 ๒๕๐๖
วิทิตดรุณกูล	(แช่ม		สุคันธวณิช)	 พระยา	 ๒๕๐๒
วิทูร		ทิวทอง	 นาย	 ๒๕๒๘
วิทูรดรุณกร	(วารี		ชิตวารี)	 พระยา	 ๒๕๐๔
วิเทพ		กันธิมา	 นาย	 ๒๕๕๑
วิเทศดรุณการ	(ชด		มหาขันธ์)	 ขุน	 ๒๕๒๓
วิธานดรุณกิจ	(กิม		อิงคะวณิช)	 พระ	 ๒๕๐๖
วินัย		ไชยศักดิ์	 นาย	 ๒๕๕๖
วินัย	(ย้วน)		ทันนิเทศ	 นาย	 ๒๕๓๓
วินิจวิทยาการ	(กร		อมาตยกุล)	 พระยา	 ๒๕๐๕
วิบูลย์		มีชูทรัพย์	 นาย	 ๒๕๓๕
วิบูลย์ศิลปการ		(บุ้นเจี่ย		ลียวณิช)	 หลวง	 ๒๕๐๖
วิบูลย์สวัสดิวงศ์		สวัสดิกุล	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๐๓
วิพิธวิทยาสัณห์	(ฉาย		โหตระไวศยะ)	 พระ	 ๒๕๐๖
วิภัชน์วิทยาสาสน์	(ทัด		วีรทัต)	 พระยา	 ๒๕๑๐
วิภาชน์วิทยาสิทธิ์	(สังข์		พุกกะเวส)	 พระ	 ๒๕๐๔
วิภาวี		ประพันธะโยธิน	 นาง	 ๒๕๕๖
วิรัช		กมุทมาศ	 นาย	 ๒๕๓๕
วิรัช		วิชัยชาติ	 นาย	 ๒๕๕๕
วิรุฬห์		สุวรรณกิตติ	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๔
วิรุฬห์จรรยา	(จันทร์		เงินมาก)	 ขุน	 ๒๕๒๐
วิโรจน์		กมลพันธ์	 นาย	 ๒๕๒๓
วิโรจน์		พงษ์สวัสดิ์	 ว่าที่ร้อยตรี	 ๒๕๒๔
วิลเลี่ยม		กูดเดลแมคคลัวร์	 นาย	 ๒๕๐๖
วิลาศปริวัตร	(เหลี่ยม		วินทุพราหมณกุล)	 หลวง	 ๒๕๔๓
วิลาสวงศ์		พงศะบุตร	 ศาตสตราจารย์กิตติคุณ	 ๒๕๕๔



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕๑

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
วิวัฒน์		อินทร์อุดม	 นาย	 ๒๕๕๐
วิศาล		ศิวารัตน์	 นาย	 ๒๕๔๓
วิศาลดรุณกร	(อัน		สาริกบุตร)	 หลวง	 ๒๕๐๕
วิศาลศิลปกรรม		(เชื้อ		ปัทมจินดา)	 หลวง	 ๒๕๓๙
วิเศษดรุณกิจ	(เรือง		ปรีชานนท์)	 ขุน	 ๒๕๑๓
วิเศษศุภวัตร์	(เทศสุนทร		กาญจนะศัพท์)	 พระยา	 ๒๕๐๒
วิษณุ		ชัชวาลย์ปรีชา	 นาย	 ๒๕๑๘
วิสาศวงงาม	(หร�่า		อินทรนัฏ)	 หลวง	 ๒๕๑๙
วิสุทธ์		บุษยกุล	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ๒๕๕๕
วิเสษฐ์ดรุณกิจ	(บ้วนเฮง		จารุวณิช)	 พระ	 ๒๕๐๔
วิหารกิจจานุการ	(กล่อม		เกตุพันธุ์)	 พระครู	 ๒๕๐๕
วีระ		บ�ารุงรักษ์	 นาย	 ๒๕๔๓
วีระ		รักความสุข	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๗
วีระ		ส�าเนียงแจ่ม	 นาย	 ๒๕๕๗
แวว		นิลพยัคฆ์	 นาย	 ๒๕๒๕
แวว		ยอดพยุง	 นาย	 ๒๕๒๗
ศ
ศรีนวล		โกมลวนิช	 นาง	 ๒๕๕๖
ศรีนาถ		สุริยะ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ท่านผู้หญิง	 ๒๕๕๖
ศรีบุษย์		กรรณสูตร	 นาง	 ๒๕๑๑
ศรีพัท		มีนะกนิษฐ	 นาย	 ๒๕๕๐
ศรีฟา	(ลดาวัลย์)	มหาวรรณ์	 หม่อมหลวง	 ๒๕๕๙
ศรีภาษะเวทิน	(สิริ		ภาษะเวทิน)	 หลวง	 ๒๕๑๐
ศรีภิษัช	(เทียบ		สุ่มสวัสดิ์)	 ขุน	 ๒๕๒๘
ศรีโรจน์		ปวนะฤทธิ์	 นาย	 ๒๕๓๑
ศรีวรวงศ์	(หม่อมราชวงศ์จิตร		สุทัศน์)	 พระยา	 ๒๕๐๕
ศรีวิทย์		มุตตารักษ์	 นาย	 ๒๕๔๑
ศรีสมรรถวิชชากิจ	(ศิริ		หัพนานนท์)	 หลวง	 ๒๕๓๑
ศรีสะอาด		บุนนาค	 นางสาว	 ๒๕๓๐
ศรีสุนทรโวหาร	(น้อย		อาจารยางกูร)	 พระยา	 ๒๕๐๐
ศักดิ์		วิทยารัก	 นาย	 ๒๕๒๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๕๒

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
ศักดิ์ชัย		ปัญหา	 นาย	 ๒๕๕๗
ศักดิ์ศรี		แย้มนัดดา	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๖
ศิริ		ศุขกิจ	 นาย	 ๒๕๔๔
ศิริพงษ์		ศรีพิพัฒน์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๙
ศิริวัฒน์		ดิษยนันทน์	 นาง	 ๒๕๕๓
ศิรี		บัวศรี	 นาง	 ๒๕๒๘
ศิลป		พีระศรี	 นาย	 ๒๕๐๘
ศิลปะกิจจพิสัณห์	(ผัน		ศุภอักษร)	 ขุน		 ๒๕๒๑
ศิลปานุการกวี	(บุญเหลือ		นิงสานนท์)	 หลวง	 ๒๕๑๐
ศึกษาสมบูรณ์	(หม่อมหลวงแหยม		อินทรางกูร)	 พระยา	 ๒๕๐๒
ศุภชลาศัย	(บุง		ศุภชลาศัย)	 นาวาเอก	หลวง	 ๒๕๑๖
ศุภมน		เสาหฤทวงศ์	 นาย	 ๒๕๕๑
ศุภลักษณ์		ภัทรนาวิก	 นาง	 ๒๕๒๒
เศวต		จึงเจริญ	 นางสาว	 ๒๕๕๒
ส
สกล		นิลวรรณ	 นาย	 ๒๕๓๙
สกล		สิงห์ไพศาล	 นาย	 ๒๕๑๖
สงบ		สวนศิริ	 นาย	 ๒๕๔๒
สงวน		เล็กสกุล	 นาย	 ๒๕๐๘
สงัด		ภูเขาทอง	 นาย	 ๒๕๔๘
สงัด		ศรีมณี	 นาย	 ๒๕๕๙
สงัด		สันตะพันธุ์	 นาย	 ๒๕๔๒
สนอง		ศุขสมาน	 นาย	 ๒๕๒๒
สนั่น		ปัทมะทิน	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
สนั่น		พิชิตกุล	 นาย	 ๒๕๔๒
สนั่น		สุมิตร	 นาย	 ๒๕๔๑
สนิท		จุฑะรพ	 นาย	 ๒๕๐๙
สนิท		นิลก�าแหง	 นาย	 ๒๕๕๐
สนิท		สุวรรณทัต	 นาย	 ๒๕๔๐
สบสมัย		บุราวาศ	 นางสาว	 ๒๕๓๓
สมเกียรติ		พันธ์หมุด	 นาย	 ๒๕๔๗



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕๓

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
สมคิด		โชติกวณิชย์	 นาย	 ๒๕๔๒
สมจิตต์		ศรีธัญรัตน์	 รองศาสตราจารย์คุณหญิง	 ๒๕๔๙
สมชาย		อมะรักษ์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๐
สมเด็จพระพุฒาจารย์	(เกี่ยว	อุปเสโน)	 สมเด็จพระ	 ๒๕๕๘
สมเดช		สีแสง	 นาย	 ๒๕๕๘
สมถวิล		อุรัสยะนันทน์	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๖
สมบูรณ์		จันทรปัญญา	 นาย	 ๒๕๓๓
สมปรารถนา		บุณยเกียรติ	 นาย	 ๒๕๔๕
สมปอง		อัครวงษ์	 นาย	 ๒๕๕๒
สมพงศ์		คหินทรพงศ์	 นาย	 ๒๕๔๒
สมพงษ์		จุณณศักดิ์ศรี	 นาย	 ๒๕๕๕
สมพงษ์		ญาณตาล	 นาย	 ๒๕๕๗
สมภพ		ข�าประเสริฐ	 นาย	 ๒๕๔๕
สมร		ตัณสถิตย์	 นาง	 ๒๕๒๔
สมโรจน์		สวัสดิกุล	ณ	อยุธยา	 ศาสตราจารย์	ท่านผู้หญิง	 ๒๕๕๑
สมศรี		สุกุมลนันทน์	 นาง	 ๒๕๔๙
สมสนิท		อยู่สุขสวัสดิ์	 นาง	 ๒๕๑๒
สมัคร		แพ่งนคร	 นาย	 ๒๕๓๖
สมัย		ค�าล�้าเลิศ	 นาย	 ๒๕๔๒
สมัย		ทิพย์ธารา	 นาย	 ๒๕๓๑
สมัยสวาท		พงศทัต	 นาง	 ๒๕๒๕
สมาน		จันทรมิตรี	 นาย	 ๒๕๔๔
สมาน		ธชาศรี	 นาย	 ๒๕๒๗
สมาน		แสงมลิ	 นาย	 ๒๕๓๒
สมานสนิท		สวัสดิวัตน์	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๕๒
สยามปริยัติ	(งิบ		เกษโร)	 พระอาจารย์	 ๒๕๐๐
สรร		อินทุเวศ	 นาย	 ๒๕๒๗
สละ		หนูเงิน	 นาย	 ๒๕๔๓
สวง		กาญจนการ	 นาย	 ๒๕๔๔
สวน		พรหมประกาย	 นาย	 ๒๕๑๘
สวนีย์		ปายะนันทน์	 นางสาว	 ๒๕๕๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๕๔

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
สวัสดิ์		เกษสุวรรณ	 นาย	 ๒๕๒๙
สวัสดิ์		จันทหาร	 นาย	 ๒๕๕๖
สวัสดิ์		ตันติสุข	 นาย	 ๒๕๕๖
สวัสดิ์		ปนสุวรรณ	 นาย	 ๒๕๔๔
สวัสดิ์		ภูมิรัตน์	 นาย	 ๒๕๒๐
สวัสดิวิธีสอน	(สวัสดิ์		เศรษฐมณฑล)	 พระ	 ๒๕๒๒
สวัสดิสารศาสตรพุทธิ	(สวัสดิ์		สุมิตร)	 หลวง	 ๒๕๑๗
สว่าง		เครือรัตน์	 นาย	 ๒๕๑๒
สว่าง		วิจักขณะ	 นาย	 ๒๕๒๑
สว่าง		อุณาพรหม	 นาย	 ๒๕๔๑
สหัส		หาญสินธุ์	 นาย	 ๒๕๕๘
สอนถูกระบอบ	(เรือง		หิญชีระนันทน์)	 พระ	 ๒๕๓๑
สอบถูกระบิล	(เทียน		เกตุนุติ)	 หลวง	 ๒๕๒๔
สะอาด		โพธิ์ปาน	 นาย	 ๒๕๔๗
สะอาดศรี		สวันตรัจฉ์	 นาง	 ๒๕๔๒
สังข์		อสัตถวาสี	 นาย	 ๒๕๔๘
สังวร		มงคล	 นาย	 ๒๕๔๙
สังวาล		พงษ์เวช	 นาย	 ๒๕๑๖
สังวาล		วุฒิโฆสิต	 นาง	 ๒๕๒๕
สังเวียน		พัฒนมงคล	 นาง	 ๒๕๔๔
สัญญา		ธรรมศักดิ์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๗
สันต์		อรุโณทัย	 นาย	 ๒๕๕๔
สันธานอักษรศาสตร์	(หรุ่ม		บุณยะกาญจน)	 หลวง	 ๒๕๑๐
สันธิวิทยาพัฒน์	(ไล่เฮียง		สิริสิงห)	 พระ	 ๒๕๐๓
สัมพันธ์		พันธุ์มณี	 นาง	 ๒๕๕๔
สัมพันธ์		อาษากิจ	 นาย	 ๒๕๕๑
สัมฤทธิ์		ขุนเมือง	 นาย	 ๒๕๒๐
สาคร		ยังเขียวสด	 นาย	 ๒๕๕๓
สาย		ภาณุรัตน์	 นาย	 ๒๕๓๑
สายใจ		ดาลาล์	 นางสาว	 ๒๕๔๙
สายหยุด		ส่งเจริญ	 นาง	 ๒๕๕๕



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕๕

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
สายหยุด		สมประสงค์	 นางสาว	 ๒๕๕๗
สาร		สาระทัศนานันท์	 นาย	 ๒๕๕๔
สารประเสริฐ	(ตรี		นาคะประทีป)	 พระ	 ๒๕๐๒
สารานุประพันธ์	(นวล		ปาจิณพยัคฆ์)	 พันเอก	หลวง	 ๒๕๐๕
สาโรจรัตนนิมมานก์	(สาโรช		ร.สุขยางค์)	 พระ	 ๒๕๐๔
สาโรช		บัวศรี	 นาย	 ๒๕๓๗
ส�าเนียง		ตีระวณิช	 นาย	 ๒๕๑๔
ส�าเนียง		พาแพง	 นาย	 ๒๕๕๕
ส�าเนียง		พีรานนท์	 นาย	 ๒๕๓๖
ส�ารวย		ทรัพย์ภักดี	 นาย	 ๒๕๔๒
ส�ารอง		สุขโข	 นาย	 ๒๕๒๗
ส�าราญ		หมั่นทวี	 นาย	 ๒๕๔๙
ส�าเร็จ		ประทีป	ณ	ถลาง	 นาย	 ๒๕๑๑
ส�าเร็จวรรณกิจ	(บุญ		เสขะนันท์)	 หลวง	 ๒๕๑๖
สิกขกิจบริหาร	(อยู่		มีนะกนิษฐ)	 หลวง	 ๒๕๑๓
สิงฆะ		วรรณลัย	 นาย	 ๒๕๓๖
สิงหบุราจารย์	(ลบ		ฐิตาโถ)	 พระ	 ๒๕๑๒
สิทธา		พินิจภูวดล	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
สิทธิศักดิ์		ศรีสว่าง	 นาย	 ๒๕๕๒
สินธุ์		กมลนาวิน	 พลเรือเอก	 ๒๕๒๑
สิบพันพารเสนอ		โสณกุล	 หม่อมเจ้าหญิง	 ๒๕๒๙
สิปปนนท์		เกตุทัต	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๑
สิริ		เทศประสิทธิ์	 นาย	 ๒๕๕๐
สีนวล		เต็มสงสัย	 นาย	 ๒๕๔๓
สืบแสง		พรหมบุญ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๗
สุกรี		ไกรเลิศ	 นาย	 ๒๕๓๗
สุกรี		มหาศรานนท์	 นาย	 ๒๕๕๐
สุกิจ		ธ�ารงวงศ์วิทย์	 นาย	 ๒๕๔๐
สุกิจ		นิมมานเหมินท์	 นาย	 ๒๕๒๐
สุข		พุคยาภรณ์	 นาย	 ๒๕๓๘
สุขสนาน		พงษ์พานิช	 นาง	 ๒๕๔๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๕๖

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
สุคนธวิทศึกษาการ	(สุคนธ์		สุคนธวิท)	 ขุน	 ๒๕๑๐
สุชาติ		สุประกอบ	 นาย	 ๒๕๓๙
สุชีพ		ปุญญานุภาพ	 นาย	 ๒๕๔๕
สุด		แสงวิเชียร	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	 ๒๕๔๑
สุดจิตต์		ดุริยประณีต	อนันตกุล	 นาง	 ๒๕๕๗
สุดใจ		เหล่าสุนทร	 นาย	 ๒๕๒๖
สุต		เหราปัตย์	 นาย	 ๒๕๑๗
สุทธิ		เพ็งปาน	 นาย	 ๒๕๔๕
สุทธิศักดิ์		เฟองเกษม	 นาย	 ๒๕๕๙
สุเทพ		โชคสกุล	 นาย	 ๒๕๓๙
สุธีร์		ฉายาปัญจะ	 นาย	 ๒๕๔๕
สุนทร		คัยนันทน์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๔๕
สุนทร		ทวีสิทธิ์	 นาย	 ๒๕๑๒
สุนทร		ปุณโณทก	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๔๔
สุนทรภาษิต	(ถนอม		เกยานนท์)	 ขุน	 ๒๕๐๓
สุนทรโวหาร	(ภู่)	 พระ	 ๒๕๐๓
สุนันท์		สุครีวก	 นาง	 ๒๕๓๔
สุบงกชศึกษากร	(นาก		สุบงกช)	 ขุน	 ๒๕๒๗
สุบิน		พิมพยะจันทร์	 นาย	 ๒๕๑๙
สุพจน์		โสวภาค	 นาย	 ๒๕๔๗
สุพล		วังสินธ์	 นาย	 ๒๕๕๐
สุพล		วุฒิเสน	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๙
สุพัฒน์		มนัสไพบูลย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๔๓
สุพัณณี		จิตรานนท์	 นาง	 ๒๕๔๘
สุภรณ์		วีรวรรณ	 นาง	 ๒๕๓๖
สุภัทรดิศ		ดิศกุล	 หม่อมเจ้า	 ๒๕๔๘
สุภาพร		มากแจ้ง	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
สุมนชาติ		สวัสดิกุล	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๑๐
สุมิตร		ประสิทธิ์นอก	 นาย	 ๒๕๕๕
สุมิตร		ประสิทธิศิลป	 นาย	 ๒๕๔๐
สุเมธ		หัตถา	 นาย	 ๒๕๔๙



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕๗

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
สุรชา		เทวกุล	 พันเอก	หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๔๖
สุรเดช		นครธรรม	 นาย	 ๒๕๔๙
สุรธวัช		ศรีธวัช	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๕๙
สุรพล		แย้มศรี	 นาย	 ๒๕๔๐
สุรพล		สุดารา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๔๘
สุรพันธ์		ยันต์ทอง	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
สุรวิทย์		อาชีวศึกษาคม	 นาย	 ๒๕๔๖
สุรศักดิ์		มูลเมือง	 นาย	 ๒๕๕๘
สุรินทร์		สรรพกิจ	 นาย	 ๒๕๔๖
สุรินทร์		สรสิริ	 นาย	 ๒๕๓๐
สุวรรณ		วิภาชน์วิทยาสิทธิ์	 นาง	 ๒๕๐๘
เสขสุนทร	(พุ่ม		ปอก)	 หลวง	 ๒๕๐๓
เสงี่ยม		เต็มสุข	 นาย	 ๒๕๔๔
เสงี่ยม		วัฒนธรรม	 นาย	 ๒๕๒๐
เสน่ห์		ดีหนอ	 นาย	 ๒๕๔๖
เสน่ห์		หลักค�า	 นาย	 ๒๕๒๒
เสนาะ		ธรรมครองอาตม์	 นาย	 ๒๕๔๑
เสนาะจิตร		สุวรรณโพธิ์ศรี	 นาง	 ๒๕๓๙
เสร็จ		สาริบุตร	 นาย	 ๒๕๑๘
เสริม		วรศรี	 นาย	 ๒๕๔๗
เสริม		สุพรรณกูล	 นาย	 ๒๕๔๔
เสริมวิชาพูล	(ไฝ		หุตะโกวิท)	 พระ	 ๒๕๐๔
เสริมศรี		เกษมศรี	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๒๙
เสริมศักดิ์		ค�าแย้ม	 นาย	 ๒๕๕๘
เสริมศักดิ์		วิศาลาภรณ์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๕๙
เสริมศิริ		เมนะเศวต	 นาง	 ๒๕๒๖
เสรี		หวังในธรรม	 นาย	 ๒๕๕๒
เสาวนีย์		คันธาแก้ว	 นาง	 ๒๕๕๖
แสง		มนวิทูร	 ร้อยต�ารวจโท	 ๒๕๒๑
แสงชัย		สิงหวิบูลย์	 นาย	 ๒๕๔๖
แสงทอง		กมลรัตน์	 นาย	 ๒๕๕๐



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๕๘

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
แสงสูรย์		ลดาวัลย์	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๔๘
แสงโสม		เกษมศรี	 หม่อมราชวงศ์	 ๒๕๔๖
แสงอรุณ		รัตกสิกร	 นาย	 ๒๕๒๗
โสภาคย์		แซมมณี	 นาย	 ๒๕๕๕
ไสว		ชูติวัตร	 นาย	 ๒๕๒๒
ไสว		บรรณทอง	 นาย	 ๒๕๓๕
ไสว		สุทธิพิทักษ์	 นาย	 ๒๕๕๘
ไสว		หอรัตนชัย	 นาย	 ๒๕๑๒
ไสววงศ์		ทองเจือ	 คุณหญิง	 ๒๕๓๘
ห
หยัด		ช้างทอง	 นาย	 ๒๕๔๑
เหนี่ยว		ดุริยพันธ์	 นาย	 ๒๕๑๙
เหม		เวชกร	 นาย	 ๒๕๑๔
เหรียญ		เตียงงา	 นาย	 ๒๕๕๔
เหลือ		ค�าวชิรพิทักษ์	 นาย	 ๒๕๓๔
เหลือบ		บุณยเกตุ	 นางสาว	 ๒๕๑๒
โหราธิบดี	 พระ	 ๒๕๐๐
อ
อธิคม		ติวงศ์	 นาย	 ๒๕๕๙
อนนต์		อนันตรังสี	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๖
อนุกิจวิธูร	(น้อย		จุลวิธูร)	 ขุน	 ๒๕๐๐
อนุกิจวิธูร	(สันทัด		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	 พระยา	 ๒๕๐๓
อนุกูลวิธาร	(ชม		จันทรพิสมัย)	 พระยา	 ๒๕๐๒
อนุมานราชธน	(ยง		อนุมานราชธน)	 พระยา	 ๒๕๑๔
อนุสวัสดิ์		สุมน	 นาย	 ๒๕๓๗
อนุสิษฐดรุณราช	(สุวรรณ		มุกดาประกร)	 พระ	 ๒๕๐๕
อบ		ไชยวสุ	 นาย	 ๒๕๔๒
อภัย		จันทวิมล	 นาย	 ๒๕๓๗
อภิรักษ์จรรยา	(เปรื่อง		ก้องสมุทร)	 ขุน		 ๒๕๔๐
อภิรัตจรรยา	(เมศร		จันทวิมล)	 ขุน	 ๒๕๑๘
อภิวัฒน์		ทวีกุล	 นาย	 ๒๕๕๖



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ๒๕๙

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
อรพินท์		ไชยกาล	 นาง	 ๒๕๔๐
อรพินท์		องค์ศรีกูล	 นาง	 ๒๕๕๗
อรรจน์		วิวัฒน์	สุนทรพงศ์	 นาย	 ๒๕๒๒
อรอนงค์		เย็นอุทก	 รองศาสตราจารย์	 ๒๕๕๒
อร่าม		อินทรนัฏ	 นาย	 ๒๕๒๗
อลิศ		เจ.	เอลอินวู้ด	 นางสาว	 ๒๕๒๒
อวย		เกตุสิงห์	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	 ๒๕๔๑
อัญชนา		จิตสุทธิญาณ	 นาง	 ๒๕๕๖
อัน		นิมมานเหมินท์	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๓
อัมพร		มีศุข	 คุณหญิง	 ๒๕๕๙
อัมพานนท์ศึกษากร	(อ�าพน		อัมพานนท์)	 ขุน	 ๒๕๔๒
อัษฎากร		เอกแสงศรี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
อาคม		จันทสุนทร	 นาย	 ๒๕๔๔
อาคม		สายาคม	 นาย	 ๒๕๒๗
อาจ		บุญถม	 นาย	 ๒๕๔๙
อาจวิชชาสรร	(ทอง		ชัยปาณี)	 หลวง	 ๒๕๒๐
อาจวิทยาคม	(ยอร์ช	บี.	แมคฟาร์แลนด์)	 พระ	 ๒๕๐๓
อารักษ์ดรุณพล	(ม้วน		บุรารักษ์)	 หลวง	 ๒๕๐๔
อารี		กุลตัณฑ์	 คุณหญิง	 ๒๕๔๐
อารีย์		เสมประสาท	 นาย	 ๒๕๔๔
อาวุธ		เงินชูกลิ่น	 พลอากาศตรี	 ๒๕๕๗
อ�่า		วรโสพรรณ	 นาย	 ๒๕๓๙
อ�านวย		บุญศรี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ๒๕๕๘
อ�านาจ		ผิวข�า	 นาย	 ๒๕๔๘
อิ่น		สัมฤทธิ์	 นาย	 ๒๕๓๓
อินทรี		จันทรสถิตย์	 นาย	 ๒๕๓๔
อิ่ม		รุกขชาติ	 นาย	 ๒๕๔๐
อิศระ		ยุกตะนันทน์	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ทันตแพทย์	 ๒๕๕๘
อี.	เจ.	กอดเฟรย์	 นาย	 ๒๕๐๘
อี.	เอส.	สมิธ	 นาย	 ๒๕๐๑
อุดม		ภักดี	 นาย	 ๒๕๔๐



ประวัติครู ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๙๒๖๐

ชื่อ   พ.ศ.ที่พิมพ
อุดม		แสงหิรัญ	 นาย	 ๒๕๕๑
อุดมศักดิ์		ค�าฮอม	 นาย	 ๒๕๕๔
อุดมศักดิ์		จันทร์เจริญ	 นาย	 ๒๕๔๒
อุทัย		สิงหศักดิ์	 นาย	 ๒๕๒๔
อุบล		เรียงสุวรรณ	 ศาสตราจารย์	 ๒๕๔๓
อุบล		หุวะนันทน์	 ศาสตราจารย์	คุณหญิง	 ๒๕๔๗
อุบาลีคุณูปมาจารย์	(ปัญญา		อินทปัญโญ)	 พระ	 ๒๕๕๒
อุปการศิลปเสริฐ	(สัมฤทธิ์		ลอยเพ็ชร)	 ขุน	 ๒๕๑๓
อุปการศิลปเสริฐ	(อั๋น		ชัชกุล)	 พระยา	 ๒๕๐๖
อุปกิตศิลปสาร	(นิ่ม		กาญจนชีวะ)	 พระยา	 ๒๕๐๑
อุมา		เปศลชีวิน	(เปสตันยี)	 นางสาว	 ๒๕๒๗
เอ.	จี.	เอลลิส	 นาย	 ๒๕๐๔
เอ.	ยี.	โบมอนท์	 นาย	 ๒๕๐๙
เอกนัย		จงเจริญ	 นาย	 ๒๕๔๙
เอช.	เอส.	โอนีล	 นาย	 ๒๕๑๗
เอ็ดนะ	ซารา	โคล์	 นางสาว	 ๒๕๐๒
เอนก		แจ่มข�า	 นาย	 ๒๕๕๕
เอฟ.	เอมิล	กอลมเบท์	 บาทหลวง	 ๒๕๐๓
เอื้อ		บุษปะเกศ	หงสกุล	 นาย	 ๒๕๕๑
โอบ		ปักปนเพชร	 นาย	 ๒๕๔๑
โอปอล์		สุนนานนท์	 นาง	 ๒๕๕๕
โอวาทวรกิจ	(แก่น		โอวาทสาร)	 พระยา	 ๒๕๐๐
โอวาทวรกิจ	(เหม		ผลพันธิน)	 พระยา	 ๒๕๐๑



ค�ำสั่งส�ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

ที่  ๒๑๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือประวัติครู

----------------------------------

	 ตามค�าสั่งส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่	๑๑/๒๕๕๘	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	 

ได้แต่งต้ังคณะท�างานจดัท�าหนงัสอืประวตัคิร	ูตัง้แต่วนัที	่๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	นัน้ 

	 เพื่ออนุวรรตให้เป็นไปตามระเบียบคุรุสภา	ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขต

หน้าที่ของส่วนงานในส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และประกาศส�านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา	 เรื่อง	 การจัดแบ่งส่วนงานภายใต้ส�านักในส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 

จึงยกเลิกค�าสั่งส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 และให้ใช้ค�าสั่งนี้แทน	 โดยแต่งตั้งคณะท�างาน 

จัดท�าหนังสือประวัติครู	ประกอบด้วย

  ที่ปรึกษำ

	 	๑.	 ประธานกรรมการคุรุสภา	 ที่ปรึกษา

	 	๒.	 ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	 ที่ปรึกษา

	 	๓.	 เลขาธิการคุรุสภา	 	 ที่ปรึกษา

	 	๔.	 รองเลขาธิการคุรุสภาที่ได้รับมอบหมาย	 ที่ปรึกษา

  คณะท�ำงำน

	 	๑.	 นายจรูญ		มิลินทร์		 หัวหน้าคณะท�างาน

	 	๒.	 นายจันทร์		ชุ่มเมืองปัก	 รองหัวหน้าคณะท�างาน

	 	๓.	 นางนิตยา		จรูญผลฐิติ	 คณะท�างาน

	 	๔.	 นางสาวพูนศรี		อิ่มประไพ	 คณะท�างาน

	 	๕.	 นายวิศิษฏ์		ดวงสงค์	 คณะท�างาน

	 	๖.	 นายยุทธชัย		อุตมา	 คณะท�างาน

	 	๗.	 นายสดุภณ		จังกาจิตต์	 คณะท�างาน

	 	๘.	 นายธเนศ		ข�าเกิด	 	 คณะท�างาน



	 	๙.	 นายยุทธ		โตอดิเทพย์	 คณะท�างาน

	 ๑๐.	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ	 คณะท�างาน

	 ๑๑.	ผู้อ�านวยการกลุ่มยกย่องวิชาชีพ	 คณะท�างานและเลขานกุาร

	 ๑๒.	นางจัทร์ญา		บุญศรี	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๓.	นางชนิดา		บุญยิ่ง	 	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 ๑๔.	นางสาวพัชรา		สมานมะ	 คณะท�างาน

	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ

	 ให้คณะท�างานมีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกประวัติ	สืบค้นและตรวจสอบ

ข้อมูล	 รายละเอียด	 เรียบเรียง	 และพิจารณาต้นฉบับประวัติครู	 เพื่อจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ 

เผยแพร่เกียรติคุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	ในวันครู

	 	ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	และให้อยู่ในวาระ	๒	ปี

	 	 	 	 			สั่ง	ณ	วันที่	๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

                      
(นายชัยยศ		อิ่มสุวรรณ์)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง

เลขาธิการคุรุสภา




