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โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

“ในพระบรมราชูปถัมภ์”
บทบาทสาคัญของสตรีไทยในอดีต
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จย่าของพระมหากษัตริย์แห่ ง
ราชวงศ์จักรี ๒ พระองค์ คือ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙) ทรงเจริญพระชนมพรรษายาวนาน (พ.ศ. ๒๔๐๕๒๔๙๘) มีพระจริยวัตรงดงามประเสริฐยิ่งในทุกบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงให้ความสาคัญกับการศึกษาของ
สตรีที่ต้องมีหน้าที่เป็นทั้ง “แม่และแม่บ้าน” และได้พระราชทานการสนับสนุนทุกทางเพื่อการพัฒนาสถานภาพ
สตรีของไทยตลอดพระชนม์ชีพ
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระ
ราชธิ ด า ไปทรงเปิ ด โรงเรี ย นสตรี จั ง หวั ด สงขลา (วรนารี เ ฉลิ ม ) ในวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้
พระราชทานนามและตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ก่ โ รงเรี ย น พระราชทรั พ ย์ บ ารุ ง โรงเรี ย น ทรงปลู ก ต้ น พิ กุ ล กั บ มี
พระดารั ส ตอบคากราบบั งคมทูล ของนายพลโท สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์
(ต้นราชสกุล ยุคล) อุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ทรงเน้นความตอนหนึ่งว่า
“...โรงเรียนสตรีนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพรำะสตรีเป็นบุพกำรีของกุลบุตรกุลสตรี เพื่อ
อบรมสติปัญญาความสามารถที่จะได้เล่าเรียนวิชาไปภายภาคหน้า วิชานี้พระบาลีท่านยก
ย่องว่าดียิ่งกว่ามีทรัพย์ ส่วนมีทรัพย์อาจต้องโจรภัยมาแย่งชิงไปได้ ถ้ามีวิชาแล้วโจรจะมา
ทาลายแย่งชิงไปไม่ได้เลย ถึงโบราณย่อมกล่าวไว้ว่า ‘รู้อะไรไม่สู้รู้วิชำ รู้รักษำตัวรอด
เป็นยอดดี’...ขอให้มีความเจริญมั่นคงไปชั่วกาลนาน ทั้งบรรดำกุลสตรีที่มำเล่ำเรียน จง
อย่ำเรียนแต่หนังสือ ให้เรียนทั้งกำรเย็บปักถักร้อย และกำรบ้ำนเรือน ตลอดจนกำรสุข
วิทยำ เพื่อพยำบำลครอบครัวและผู้อื่นได้ด้วย ขอให้มีปัญญาเชาวน์ไวสมประสงค์ของ
ท่านทั้งหลาย...”
(มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ๒๕๔๙ : ๑๐๗)
พระองค์ทรงเห็นว่าบทบาท “แม่” ของสตรีมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงชีวิตของผู้เป็นลูก รวมถึง
สมาชิกในครอบครัวและบุคคลในสังคมโดยรวม นอกจากความเจริญเติบโตทางร่างกายแล้ว แม่พึงอบรมสั่งสอน
ลูกของตนให้ถึงพร้อมด้วยสติและปัญญา กับต้องเป็นต้นแบบที่ดีงามแก่ลูกด้วย พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้สตรี
ไทยได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ของลูกและผู้เกี่ยวข้อง ทรงเน้นวิชาที่สตรีต้องเรียน คือ ด้าน
การบ้านการเรือน สุขวิทยาและการพยาบาล เพิ่มจากวิชาหนังสือ คือ อ่าน เขียนภาษาไทย และเลข ทรงเกื้อกูล
สนับสนุน และพระราชทานความช่วยเหลือนานัปการแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่ าทั้งใกล้และไกลเพื่อการพัฒนาสตรี
ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับบุรุษ
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จ
พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเจริญพระชันษายาวนานกว่าพระราชโอรสพระราชธิดาร่ วม
พระชนนีเดียวกัน มีพระจริยวัตรส่วนพระองค์ที่งดงามพร้อมสรรพ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งปวงสนองพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกและพระราชชนนีทั้งสองพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริม

๑

สนับสนุนการศึกษาของสตรีไทย (เมื่อทรงเจริญพระชัน ษา ๔ ขวบ พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
ทรงขอเป็นพระราชธิดาบุญธรรม ประทับอยู่ด้วยกันกับพระองค์)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
(พระอิสริยยศในสมัยรัชกาลที่ ๘ และ ๙)

สมเด็

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ พระราชธิดา

นับแต่ทรงพระเยาว์ ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงศึกษา
วิชาการต่างๆ อย่างดีที่สุดในราชสานักสยาม ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการศึกษาตาม
อัธยาศัย นอกจากนี้ยังทรงฝึกฝนและโปรดงานด้านการเย็บปักถักร้อยอีกด้วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ รัฐบาล
สหรัฐอเมริกากราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมหาชนชาวสยาม ให้ร่วมงาน
แสดงประดิษฐกรรมและสิ น ค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ ชื่องาน “เวิ ล ด์โ คลั มเบียน เอกซ์โ ปซิชัน ๑๘๙๓”
(World’s Columbian Exposition 1893) ณ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนพฤษภาคม๒

พระภูษาทรงของทั้งสองพระองค์ ผลงานทอจากโรงทอผ้า พระตาหนักสวนหงส์

กองทอผ้า ในสมเด็จพระบรมราชเทวี (เล่มเดียวกัน : ๑๓๕)

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โปรดการอ่านหนังสืออย่างยิ่ง เมื่อเจริญพระชันษามากขึ้น ในแต่ละวัน
พระองค์ทรงพระอักษรบ่อยๆ มีทั้งหนังสือพิมพ์ของไทยและต่างประเทศ รวมถึงหนังสือประเภทต่างๆ เช่น
นวนิยาย สารคดี วรรณคดี ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งโปรดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า จึงทรงมีหนังสือประเภท
ต่ า งๆ จ านวนมากในพระต าหนั ก มี ข้ า หลวงท าหน้ า ที่ บ รรณารั ก ษ์ จั ด และดู แ ลห้ อ งสมุ ด ส่ ว นพระองค์
ทรงอนุญาตให้ข้าหลวงทุ กคนอ่านหนังสือเหล่านั้นได้ เคยรับสั่งกับบรรดาข้าหลวงด้วยทรงห่วงใยเกี่ยวกับการ
อ่านตอนใกล้ค่าว่า “จวนมืดแสงสว่างไม่พอ หยุดเสียก่อน มิฉะนั้นตาจะเสีย ” กับรับสั่งว่า “ถ้าเกิดไฟไหม้ ไม่
ต้องเก็บเครื่องเพชร ให้เก็บหนังสือก่อน” (วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, ๒๕๓๖ : ๙๖, ๑๕๕)
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรง
มีคุณูปการต่อการศึกษาของสตรีไทยอย่างยิ่งตลอดพระชนม์ชีพของทั้งสองพระองค์ มีน้าพระทัยเปี่ยมด้วยพระ

๔

เมตตาทั้งต่อข้าราชบริพาร รวมถึงราษฎรที่อยู่ใกล้ไกลทั่วราชอาณาจักรสยามด้วย ยังผลให้การพัฒนาด้าน
การศึกษาของสตรีไทยก้าวหน้ามากขึ้น นับจากอดีตนานเกินกว่าศตวรรษมาถึง ปัจจุบันนี้ มีประจักษ์หลักฐาน

นิตยสารภาษาอังกฤษที่พระราชชนนีและพระราชธิดาทรงอ่านเป็นประจา
(มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ๒๕๔๙ : ๗๗)

เป็นสถานศึกษาหลายแห่งด้วยกันที่ทรงอุปถัมภ์ และได้สืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ด้านการศึกษา
แก่ ส ตรี ต ลอดมา เช่ น โรงเรี ย นราชิ นี ทั้ ง สองแห่ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ (ปั จ จุ บั น คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) และโรงเรี ยนสตรีประจาจังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรี
และสระบุรี เป็นต้น

ตู้หนังสือส่วนพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่โรงเรียนราชินีบน
ถ่ายภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕

ตู้หนังสือดังกล่าวแล้ว ถ่ายภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานภาพครูสตรีก่อนกาเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี
แม้ในสังคมไทยมีคากล่าวเปรียบว่า “บุรุษเป็นช้างเท้าหน้า สตรีเป็นช้างเท้าหลัง ” แต่ในความเป็น
“ครู” พบว่าครูสตรีทาหน้าที่สาคัญไม่ต่างจากบุรุษมาตลอด ในอดีตสถานศึกษาของเด็กไทย คือ บ้าน–วัง–วัด
ก่อนมีร ะบบโรงเรี ยนในสมัยรั ชกาลที่ ๕ เนื่องจากแม่กับพ่อถือเป็นครูคนแรกของลูก รวมถึงเครือญาติใน
ครอบครั ว ก็มีบ ทบาทเป็ น ครู อยู่ ด้ว ย เมื่ออยู่บ้านเด็กๆ จึงเรียนรู้จากแม่ พ่อและญาติ เป็นการเรียนวิช า
ประสบการณ์ ชี วิ ต รวมทั้ ง การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย กล่ า วได้ ว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนเป็ น ทั้ งผู้ เ รีย นรู้แ ละผู้ ส อนใน
ขณะเดียวกัน หากบ้านหรือครอบครัวใดจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบภายในของตน มีผู้มาเรียน บ้านจึงเป็นสานัก
เล่าเรียน หรือแหล่งเรียนรู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ เช่น งานช่าง งานเย็บปักถักร้อย ศิลปกรรม หัตถกรรม
เป็นต้น นับว่าบ้านคือสถานศึกษา ครูที่สอนอาจมีทั้งหญิงและชาย ตามลักษณะของงาน
ส่วนกระบวนการเรียนรู้ของลูกหลานเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ วังคือบ้าน และพระบรมมหาราชวังคือ
แหล่งรวมความรู้ศิลปวิทยาการสูงสุดของราชอาณาจักรสยาม สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรง
นิพนธ์ในหนังสือ “ความทรงจา” เกี่ยวกับการศึกษาในราชสานักซึ่งครูผู้หญิงก็มีบทบาทต่อการเรียนการสอน
มาแต่อดีตแล้ว (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ๒๕๑๘ : ๑๕-๑๗, ๑๘) ความว่า
“…การศึกษาของพระเจ้าลูกเธอ ดูเหมือนจะมีระเบียบมาแต่ในรัชกาลที่ ๑ (บางทีจะตามอย่างครั้ง
กรุ งศรี อ ยุ ธ ยา) ใช้ ม าจนในสมั ย เมื่ อ ฉั น เริ่ ม ศึ ก ษา ถ้ า เรี ย กตามค าที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาทุ ก วั น นี้ ชั้ น
ประถมศึกษำเรียนต่อครูผู้หญิงในพระรำชวังเหมือนกันทั้งพระองค์ชำยและพระองค์หญิง พอพระ
ชันษาได้ ๓ ขวบ ก็ตั้งต้นเรียนหนังสือไทยไปจนพระชันษาราว ๗ ขวบ จึงเริ่มเรียนชั้นมัธยมศึกษาภาค
ต้น ถึงชั้นมัธยมกำรเล่ำเรียนของพระองค์ชำยกับพระองค์หญิงเริ่มแยกกัน พระองค์ชำยเรียนต่อครู
ผู้ชำย พระองค์หญิงคงเรียนต่อครูผู้หญิง เพรำะวิชำที่เรียนตอนนี้ผิดกัน พระองค์ชายเริ่มเรียน
ภาษามคธ พระองค์หญิงก็เริ่มฝึกหัดกำรเรือน แต่คงเรียนภำษำไทยด้วย อ่ำนหนังสือเรื่องต่ำงๆ
เหมือนกันทั้งพระองค์ชำยและพระองค์หญิง กำรฝึกหัดกิริยำมำรยำทก็กวดขันตั้งแต่ชั้นนี้ เขตของ
การเรียนชั้นมัธยมภาคต้นไปจนถึงโสกันต์ (พระองค์ชายพระชันษา ๑๓ ปี พระองค์หญิงพระชันษา ๑๑
ปี) แต่นั้นเรียนชั้นมัธยมภำคปลำย คือพระองค์ชายทรงผนวชเป็นสามเณร เรียนพระธรรมกับทั้ง
ฝึกหัดปฏิบัติพระวินัย Discipline และเริ่มเรียนศิลปวิทยาเฉพาะอย่างที่ชอบพระอัธยาศัย ทรงผนวช
อยู่พรรษา ๑ บ้าง กว่านั้นบ้าง จึงลาผนวช (ที่ทรงผนวชอยู่จนอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีน้อย) เมื่อลา
ผนวชแล้วต้องออกมาอยู่นอกพระราชวัง แล้วเรียนวิชาเฉพาะอย่างแต่นั้นมา การเรียนเฉพาะวิชาใน
สมัยนั้น อาศัยไปฝึกหัดอยู่ในสานักผู้เชี่ ยวชาญ ด้วยยังไม่มีโรงเรียน แต่วิชารัฐประศาสน์และราช
ประเพณีนั้น เจ้านายได้เปรียบคนจาพวกอื่นเพราะมีตาแหน่งเข้าเฝ้าในท้องพระโรงอันเป็นที่ว่าราชการ
บ้านเมือง...ส่วนเจ้ำนำยพระองค์หญิงนั้น ตั้งแต่โสกันต์แล้วก็ทรงศึกษำวิชำควำมรู้ชั้นสูงขึ้นไปเป็น
ลำดับ นับแต่กำรศึกษำศีลธรรม และฝึกหัดวิชำกำรเรือน และเริ่มเรียนวิชำเฉพำะประเภทอัน
ชอบพระอัธยำศัยสืบเนื่องไป จนอำนวยกำรต่ำงๆ ในหน้ำที่ของขัตติยนำรีได้โดยลำพังพระองค์
ข้อที่พระองค์ชายมีโอกาสเรียนราชการ เพราะเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จออกท้องพระโรง เจ้ำนำยพระองค์
หญิงก็มีโอกำสศึกษำทำงฝ่ำยใน ได้ควำมรู้ทั้งรำชประเพณีและระเบียบวินัยในสมำคมของกุลนำรี
จนสำมำรถรับหน้ำที่รำชกำรฝ่ำยในและฝึกสอนผู้อื่นสืบกันมำ ที่ในพระรำชวังจึงเป็นแหล่งสำหรับ
กุลสตรี เปรียบเสมือนวิทยำลัยอันเป็นที่ผู้มีบรรดำศักดิ์ชอบส่งธิดำเข้ำไปฝำกให้ศึกษำในสำนัก
เจ้ำนำยและผู้ที่สำมำรถฝึกสอน คนทั้งหลำยจึงชอบชมผู้หญิงชำววังมำแต่โบรำณเพรำะกำรที่ได้
ศึกษำนั้น…”

๗

พระองค์ทรงเล่าถึง “ครูสตรี” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยว่า “...ในรัชกาลที่
๓ โปรดให้เด็กผู้หญิงลูกผู้ดีไปอยู่ในวัง เรียนอ่าน และหัดเขียนหนังสื อไทยและหนังสือขอม ให้อาลักษณ์สอน
ที่ตาหนั กแพ ผู้ ที่เรี ย นส าเร็ จรับ ราชการเป็ นเสมียน อยู่มาได้เป็นครูสอนหนังสือเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์
หลายคน...”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นความสาคัญของการศึกษาสมัยใหม่ที่
เป็นระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวสยามกับการวางแผนปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน พระองค์จึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ แบบ
ตะวันตก ขณะทรงเจริญพระชันษาไม่ถึง ๒๐ พรรษา ณ สิงคโปร์ หลังจากนั้น พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือก
หม่อมเจ้าและหม่อมราชวงศ์ที่เยาว์วัยส่งไปเรียนที่สิงคโปร์ นับเป็นการเริ่มต้นของการพระราชทาน “ทุนเล่า
เรียนหลวง” หรือ King’s Scholarship ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมต่างประเทศ ทุนดังกล่าวนี้มีต่อมา แต่งด
ไปในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ
พระราชทานทุนนี้อีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน (http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
book.php?)

ห้องเรียนรวมนักเรียนชาย-หญิง มีครูสตรีสอน โรงเรียนในพระบรมมหาราชวัง
(ภาพจากหนังสือ “๑๐๐ ปี ตึกยาว สวนกุหลาบ”, ๒๕๕๔ : ๒๕)

สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (๒๔๐๕-๒๔๘๖)
ต้นราชสกุล “ดิศกุล”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
(ตั้งแต่ ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ผู้เป็นปนัดดา/เหลน

๘

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยขึ้นใน
พระบรมมหาราชวั ง ตามประกาศเรื่ อ งโรงเรี ย น ให้ ข้ า ราชการน าบุ ต รหลานมาเรี ย น ตรงกั บ วั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๔ ความตอนหนึ่งว่า “...แลการรู้หนังสือนี้ก็เปนคุณสาคัญข้อใหญ่ เปนเหตุจะให้ได้รู้วิชา
แลขนบธรรมเนียมต่างๆ...ถ้าเล่าเรียนได้ชานาญในการหนังสือแล้ว ความดีงามความเจริญก็จะมีแก่บุตรหลาน
ของท่านทั้งปวงไปสิ้นกาลนาน.” อีก ๑ ปีถัดมา (พ.ศ. ๒๔๑๕) เมื่อเสด็จฯ กลับจากอินเดียและพม่า โปรดเกล้าฯ
ให้ ตั้ ง โรงเรี ย นสอนภาษาอั ง กฤษขึ้ น โดยพระราชทานพระต าหนั ก ที่ เ คยประทั บ ให้ เ ป็ น โรงเรี ย น คื อ วั ง
นั น ทอุ ท ยาน ตลอดเวลามี พ ระอุ ต สาหะวางแผนเตรี ย มการเพื่ อ พระราชทานโอกาสให้ ท วยราษฎร์ ทั่ ว
ราชอาณาจักรได้ศึกษาเล่าเรียน โปรดเกล้าฯ ให้มี “ครูพระ” สอนหนังสือไทย และสอนเลขทุกๆ พระอาราม ใน
พ.ศ. ๒๔๑๘ นอกเหนือจากสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๒๗ จึงมีประกาศตั้งโรงเรียน
หลวงสาหรับราษฎรแห่งแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสานักงานเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร

ภาพเด็กชาย-หญิงเล่าเรียน ก่อนการปฏิรปู การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ (จากสื่อออนไลน์ “กูเกิล”)

ด้านโรงเรียนราษฎร์นั้น พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดโรงเรียนสาหรับเด็กหญิงเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๑๗ (ค.ศ. ๑๘๗๔) โดยคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน ผู้สอนศาสนาจากสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งโรงเรียน
ประจาสาหรับสตรีและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกรุงสยาม บริเวณพระราชวังหลัง ฝั่งธนบุรี โดยมิสซิสแฮ
เรียต เอ็ม. เฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก เรียกชื่อ “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” หลายปีต่อมาชาวบ้านมักเรียกกันว่า
“โรงเรียนแหม่มโคล” เพราะครูใหญ่ที่มีชื่อเสียง คือ มิสเอ็ดนา เซระ โคล และครูใหญ่ท่านนี้ได้ย้ายโรงเรียนจาก
ที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ๑๙ ใช้ชื่อ “โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ” ทั้งนี้ได้ดาเนินการมาครบ ๑๔๐ ปี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (http://www.wattana.ac.th/history/index.html)

๙

แหมมเฮาส (ซาย) ถายภาพพรอมครูตวน (ขวา) และนักเรียนรุนแรก พ.ศ. ๒๔๑๘
(http://haab.catholic.or.th/article/articleart1/art08/art08.html)

พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล าเจ าอยู หั ว โปรดเกล าฯ ให ส รางโรงเรีย นสตรีห ลวงขึ้นริม แม น้ํ า
เจาพระยา ณ ฝงพระนคร เพื่อเปนอนุสรณสถานแหงความรักแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรม
ราชเทวี (สิ้นพระชนมดวยเหตุเรือพระประเทียบลมกลางแมน้ําเจาพระยา ในเขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓) โดยเสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษและพระราชทานนามวา “โรงสกูลสุนัน
ทาลัย” เปดสอนวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ นับเปนตนกําเนิดของสถานศึกษาเพื่อกุลสตรีของไทย ตอมาใช
ชื่อ “โรงเรียนสุนันทาลัย” ดําเนินการอยูระยะหนึ่งก็หยุดไป ศิษยเกาที่มีชื่อเสียงมีความสามารถสูง เชี่ ยวชาญ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนพระอาจารยสอนภาษาอังกฤษถวายสมเด็จฯ เจาฟาวไลยอลงกรณดวย คือ
หมอมเจาพิจิตรจิราภา เทวกุล และหมอมเจามัณฑารพ กมลาศน ภายหลังสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี
พระบรมราชินีนาถ ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปดดําเนินการอีกครั้งในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗
ใชชื่อ “โรงเรียนราชินี” ซึ่งยังคงดําเนินการอยูจนถึงปจจุบันนี้
ตอมาสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในรัชกาลที่ ๗ ทรง
ดําเนินการกอตั้งโรงเรียนราชินีบน ที่ถนนสามเสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เริ่มเปดทําการสอนวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒

ตราสัญลักษณ รร.ราชินีทั้ง ๒ แหง

“อาคารสุนันทาลัย” ในโรงเรียนราชินี ปจจุบัน (ภาพจาก “กูเกิล”)

๑๐

พระอนุสาวรีย์ที่โรงเรียนราชินีบน
ประตูโรงเรียนราชินีบน ด้านถนนสามเสน ในปัจจุบัน
(ขอขอบคุณ - คุณครูจินตนา ชัยพจน์พานิชและคุณครูธัญภา แสงตันชัย โรงเรียนราชินีบน เอื้อเฟื้อภาพ)

ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้โปรด
เกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
กรมศึกษาธิการได้นาความกราบบังคมทูลเรื่องเตรียมการฝึกหัดครูผู้หญิงที่โรงเรียนสุนันทาลัยสาหรับการตั้ง
โรงเรียนสตรีให้แพร่หลายต่อไป องค์สมเด็จรีเยนต์ทรงเห็นชอบด้วย เตรียมจัดหญิงปีละ ๖ คน เพื่อฝึกหัดเป็น
อาจารย์ และได้ตกลงกับครูใหญ่โรงเรียนนั้นแล้ว วางแผนเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้สอยกาหนดเวลา ๓ ปี สาเร็จ
การศึกษาเป็นครูได้ แต่สุดท้ายไม่ได้รับงบประมาณจึงไม่อาจดาเนินการต่อไป
หลังจากนั้นมีจานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน
หลวง ขณะเดียวกันเด็กหญิงก็มีโอกาสเข้าเรียนในระบบโรงเรียนมากขึ้น ขอยกตัวอย่างโรงเรียนสตรีขนาดใหญ่
๓ แห่ง ที่มีกาเนิดในช่วงทศวรรษ ๒๔๔๐-๒๔๕๐ ซึ่งบรรดาผู้บุกเบิกล้วนมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาแก่สตรี ครู
สตรีจึงมีบทบาทในโรงเรียนที่จะกล่าวถึงด้วย ดังนี้
โรงเรียนศึกษานารี เริ่มก่อตั้งขึ้นในวัดอนงคาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ (ร.ศ. ๑๐๘) โดยพระภิกษุ ต่อมา
คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) สอนลูกศิษย์ชายของท่านเป็นการส่วนตัว ครั้น พ.ศ. ๒๔๔๐
กรมศึกษาธิการได้รับอุปการะครูที่ท่านจ้างมาสอน ให้เป็นข้าราชการรับพระราชทานเงินเดือน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระ
ครู อุดมพิทยากร ภารกิจ ก้าวหน้ ามากขึ้น ท่า นพระครู ดาริ ว่า ได้ช่วยการศึกษาฝ่า ยกุลบุตรแล้ว สมควร
ช่วยเหลือฝ่ายกุลสตรีด้วย จึงเปิดสอนนักเรียนหญิงรุ่นแรกโดยจ้างนายธูปมาเป็นครูสอน เมื่อมีนักเรียนสตรี
มากขึ้น เป็ น การไม่เหมาะสมที่เล่ าเรี ย นอยู่ใกล้ กุฏิของสงฆ์มากเกินไป จึงย้ายไปเปิดในที่มรดกของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ใช้ชื่อโรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน กระทรวงธรรมการเรียนหารือ
กับพระครูอุดมพิทยากร ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษานารี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ครั้นวันที่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (http://www.snr.ac.th/main/history.php) โรงเรียน
ศึกษานารี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสามสมเด็จ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสร) ผู้ให้กาเนิดโรงเรียนศึกษา
นารี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เจ้าของที่ดินที่ตั้งโรงเรียนศึกษานารี และสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียนสตรีอุดมวิทยายนด้วย (https://th.wikipedia.org/
wiki/โรงเรียนศึกษานารี)
โรงเรียนสตรีวิทยา หรือโรงเรียนแหม่มสี – สัตรีวิทยา ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ (ร.ศ. ๑๑๙) โดยมิส
ลูสี ดันแลป (Miss Lucy Dunlap) ซึ่งเกิดในดินแดนสยาม มารดาเป็นชาวไทย บิดาเป็นชาวอเมริกัน ครั้นอายุ
๑๑

๘ ขวบได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา เรียนจบแล้วกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง แล้วจึงมาเปิดโรงเรียน
ใช้ชื่อ “สัตรีวิทยา” เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนระดับมูลศึกษา มีนักเรียนประมาณ ๖๐ คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง
มีนักเรียนชาย ๓-๔ คน โรงเรียนของแหม่มสีมีชื่อเสียงเป็นที่นิ ยมมาก กอปรกับท่านได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาการศึกษา ในปีถัดมา (พ.ศ. ๒๔๔๔) จึงยกให้กระทรวงธรรมการ เป็นโรงเรียนรัฐบาล และ
สามารถขยายการสอนถึงระดับประถมศึกษา "แหม่มสี" มีสถานภาพเป็นข้าราชการด้วย ต่อมามีปัญหาด้าน
สุขภาพจึงได้ลาออกจากราชการในปี ๒๔๔๙ กรมศึกษาธิการแต่งตั้งให้ ครูทิม กาญจนาโอวาท ครูใหญ่โรงเรียน
ศึกษานารี เป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีวิทยาอีกแห่งหนึ่ง ได้รับยกย่องว่าเป็นคุณครูหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทยใน
ยุคนั้น เป็นทั้งครูใหญ่และเป็นผู้ควบคุมตรวจตราโรงเรียนสตรีรัฐบาลในพระนครธนบุรีทั้งหมด นอกจากนี้
กระทรวงธรรมการยังได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยาเปิดหลักสูตรฝึกหัดครูเพื่อเพิ่มจานวนครูสตรีให้แก่
ประเทศใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ด้วย
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ผู้บุกเบิกโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีของไทยถึง ๓ แห่ง (โรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ และโรงเรียนสวน
สุนันทาวิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๘๐) ก็เป็นศิษย์ดีเด่นของคุณครูทิม ที่โรงเรียนสตรีวิทยา ท่านสร้างชื่อเสียงด้วย
การสอบไล่วิชาธรรมจริยาได้คะแนนสูงสุด ขณะอายุ ๑๓ ปี ได้รับเงินรางวัลจากรัฐบาลจานวน ๕ ตาลึง เรียน
จบพร้อมกับได้รับวุฒิครูมูลจากสตรีวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ (www.satriwit.ac.th/about_sw/ab02.html)
ต่อมา โรงเรียนสตรีวิทยาถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ด้วยพระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่าและเริ่มเรียนชั้นมูลที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑

า

.

ภาพถ่ายหมู่ของนักเรียนชั้นมูลปีทหี่ นึ่ง (ปัจจุบันคือระดับอนุบาล) เมื่อ ๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น ด.ญ. สังวาลย์ ประทับในแถวกลาง ลาดับที่ ๓ จากซ้าย
แถวหน้า ขวามือสุด คือ ครูทิม กาญจนาโอวาท ครูใหญ่

๑๒

พระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่โรงเรียนสตรีวิทยา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดพระราชานุสาวรีย์
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
(www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review)

สมเด็จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ได้ถวายตัว เป็นข้าหลวง รุ่นที่ ๒ ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ ขณะมีพระชันษาเพียง ๗-๘ ขวบ ภายหลังจากทรงศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาแล้ ว ทรงศึกษาต่อที่
โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๙ ต่อมาพระองค์ทรงเป็นหนึ่ง
ในสองคนที่ได้รั บ พระราชทานทุน ของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒ นา พระบรมราชเทวี (พระอิส ริยยศ ใน
ขณะนั้น) ไปศึกษาวิชาพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา จนนามาสู่พิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช
กรมขุ น สงขลานคริ น ทร์ (พระอิ ส ริ ย ยศในขณะนั้ น ) ในวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน ๒๔๖๓ ที่ วั ง สระปทุ ม โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทานน้าสังข์ (สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, ๒๕๒๕ : ๒๘-๔๙, ๑๑๖)
โรงเรี ยนเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ คณะภคินีโ ดยคุ ณ แม่
อธิการิ ณีแซงค์ ซาเวีย ร์ (MERE SAINT-XAVIER) ในเครือของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กลุ่ มคณะ
นักบวชสตรีในคริสต์ศาสนาจากฝรั่งเศส เข้ามาถึงสยามประเทศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ในช่วงแรกกิจการนั้น รับ
นักเรียนจากบุตรธิดาชาวยุโรปที่พานักในประเทศไทย ใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นหลัก นอกจากวิชาหลัก
ทั่วไปตามหลักสูตรกระทรวงแล้ว ยังมีวิชาจริยธรรม วาดเขียน ดนตรี และการฝีมือ โรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับ
ความนิยมและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้โรงเรียนได้บันทึกข้อมูลว่า “...ระหว่างปี พ.ศ.
๒๔๘๒-๒๔๘๖ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนฝึกหัดครู ขึ้นอีกแขนงหนึ่ง เพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถออกไปรับใช้สังคม และช่วยพัฒนางานการศึกษาของไทยอีก ด้ว ย”
(http://th.wikipedia.org/) ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
อาจสรุปได้ว่า มีครูสตรีและโรงเรียนสาหรับสตรีเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อช่วยสืบสานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชาวสยาม พระมหากษัตริย์และสมาชิกแห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งภาคเอกชนมีส่วนร่วมมือกัน
สร้างความเจริญแก่ชาติบ้านเมืองก่อนการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอย่างเป็น ทางการ กระบวนการคัดเลือก
และฝึกฝนอบรมเพื่อจะได้เป็น “ครู” ย่อมมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับวิชาที่สอน

๑๓

ดับ เบิ ล ยู . จี . จอห์ น สั น (W.G. Johnson) ชาวอังกฤษ
อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนฝึ กหั ดอาจารย์ พ.ศ. ๒๔๓๙ ต่อมา
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาประจากระทรวงธรรมการ เขี ย นบทความเรื่ อ ง
Education ในหนังสือ Twentieth Century Impressions
of Siam และนายชรัตน์ สิงหเดชากุล ได้แปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทย ชื่อ “การศึกษาในสมัยรั ชกาลที่ ๕” มีข้อมูลจานวน
โรงเรียนในความควบคุมของกรมศึกษาธิการ เดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๔๕๐ (ปลายปี ร.ศ. ๑๒๖) ทั้งหมด ๘๘ โรงเรียน (เฉพาะใน
กรุ งเทพฯ) เป็ น โรงเรี ย นพิเศษ จานวน ๒ โรง (โรงเรียนแพทย์

ดับเบิลยู. จี. จอห์นสัน

และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ) โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ๑๐ โรง สอนหลั ก สู ต รต่ า งกั น ๓ ประเภท ส่ ว นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา จานวน ๗๖ โรง มี ๒ ประเภท คือ หลักสูตรขั้นต่ากว่าประถมศึกษา ๒๖ โรง (มีโรงเรียนเด็กหญิง
๒ โรง) กับหลักสูตรประถมศึกษา ๕๐ โรง (มีโรงเรียนเด็กหญิง ๓ โรง) ในห้วงเวลานั้นพ่อแม่ไม่นิยมให้ลูกสาว
เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน
ทั้งนี้มีจานวนครูผู้สอนสังกัดกรมศึกษาธิการในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งหมด ๔๔๖ คน เป็นครูชาย
ชาวสยาม ๓๙๙ คน (โรงเรียนพิเศษ ๑๐ คน มัธยมศึกษา ๗๖ คน และ ประถมศึกษา ๓๑๓ คน) มีครูชาย
ชาวต่ า งชาติ ๑๔ คน (โรงเรี ย นพิ เ ศษ ๓ คน และมั ธ ยมศึ ก ษา ๑๑ คน) ส่ ว นครู ผู้ ห ญิ ง สอนเฉพาะระดับ
ประถมศึกษามี ๓๓ คน (กรมศิลปากร, ๒๕๕๔ : ๒๐๐-๒๑๕)
นั่ น คือก่อนที่กระทรวงธรรมการจะจั ดให้มีโรงเรียนฝึ กหั ดครูสาหรับสตรีโดยเฉพาะนั้น โรงเรียน
ประถมศึกษา (ทั้งชั้นมูลและชั้นประถม) จานวน ๕ โรงมีครูสตรีทาหน้าที่สอนอยู่รวม ๓๓ คน และช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนที่ยังเล็กอยู่ ครูสตรีเหล่านี้แม้ไม่ได้เรียนรู้วิชาครูมาโดยตรง แต่อาจได้รับการอบรมแนะแนวก่อน
ปฏิบัติหน้าที่ กอปรกับสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ของตน ช่วยให้การเรียนการสอนระยะเริ่มวัยเรียนของเด็ก
เล็กไทยมีคุณค่าน่าสนใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง

๑๔

โรงเรียนฝึกหัดครูสาหรับสตรีไทยแห่งแรกของประเทศ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย (พ.ศ. ๒๔๕๖)
นับจาก พ.ศ. ๒๔๓๕ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูป งานด้าน
การศึกษาด้วย โดยจัดตั้งกระทรวงธรรมการ พร้อมกับกาเนิดโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ แล้ว แต่เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนครูหลังการประกาศจัดการศึกษาแก่ทวยราษฎร์ กอปรกับมีนักเรียนในระบบโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
ครั้น พ.ศ. ๒๔๔๖ กระทรวงจึงขยายการผลิตครูเพิ่ม โดยจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก (บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา) รับนักเรียนฝึกหัดครูชายจากทั่วประเทศเข้าเรียนและอยู่ประจา ส่วนตามมณฑลและหัวเมืองทั่ว
ประเทศนั้น วัดและพระภิกษุหรือครูพระยังคงมีบทบาทสาคัญในการขยายการศึกษาทั่วราชอาณาจักร เมื่อ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนชัดเจนมากขึ้น เป็นระดับมูล ศึก ษา ประถมศึกษาและมัธ ยมศึ กษา บางมณฑล
จาเป็นต้องจัดการฝึกหัดครูระดับต้นเพื่อท้องถิ่นของตนเองโดยเน้นด้านครูกสิกรรม แต่การฝึกหัดครูส ตรีใน
ระบบโรงเรียนต้องใช้เวลาอีกยาวนานหลังจากมีโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
พ.ศ. ๒๔๕๖ กระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสาหรับสตรีแห่งแรกของประเทศขึ้นที่วัง
เก่าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต้นราชสกุล "วัฒนวงศ์" ซึ่งทรงอุทิศให้รัฐบาล เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบรมเชษฐา และมีพระประสงค์ให้จัดเป็นสถานศึกษาสาหรับสตรี ได้ทาบุญเปิดโรงเรียนฝึกหัด
ครูหญิงแห่งแรกของประเทศไทยนี้ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๕๖ และเปิดสอนในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๕๖
มีนักเรียนรุ่นแรก ๒๔ คน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า
"เบญจมราชาลัย" และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จฯ ทรงเปิดนาม
โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ กระทรวงมอบหมายให้ครูทิม กาญจนาโอวาท เป็นอาจารย์ใหญ่
คนแรก โดยรับนักเรียนฝึกหัดครูหญิงทั้งในกรุงเทพฯ และมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าเรียนหลักสูตรครูประถม
ทั้งอยู่ประจาและไป-กลับ ในขณะนั้นกระทรวงรับผิดชอบในการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทั้งวุฒิครูมูล
(ป.) ครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงขยายการสอนถึงวิชาครูมัธยม และเปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ชั้นสูง
ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เปิดสอนประโยคมัธยมบริบูรณ์ชาย มีทั้งแผนกภาษา แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกกลาง มี
จานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกที่เปิดสอนวิชาเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์ชาย

อาคารเรียนสมัยเริ่มก่อตั้ง โรงเรียนเบญจมราชาลัย
(http://www.br.ac.th/home2017/index.php/2016-12-26-02-05-11/2016-12-28-06-22-01)

๑๕

โรงเรียนฝึกหัดครูสาหรับสตรีไทยเต็มรูปแบบของรัฐบาลไทยมีกาเนิดภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สาหรับครูชาย (พ.ศ. ๒๔๓๕) ถึง ๒๑ ปี
และภายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว (พ.ศ. ๒๔๕๓)

สมเด็จพระบรมราชเทวี พระราชชนนี (กลาง) ทรงฉายกับพระราชธิดาและพระราชโอรส
(ซ้าย) สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และ (ขวา) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช
ระหว่างงานพระบรมศพสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ (วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, ๒๕๓๖: ๘๔)

จรูญ มิลินทร์ อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู กล่าวถึงพระประสงค์ของกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ ในหนังสือ
“วิวัฒนาการการฝึกหัดครูไทย” หน้า ๑๗๑-๑๗๒ ว่า ที่พระองค์ทรงให้จัดเป็นสถานศึกษาสาหรับสตรีนั้นควร
ค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ด้วยเกิดจากที่ทรงรอบรู้หลักการศึกษาของโลกว่า
“๑. ผู้หญิงย่อมเป็นมารดาแห่งทารกที่จะเกิดในภายหน้า ทั้งเป็นพี่เลี้ยงนางนมด้วยเสร็จ...วาจาก็ดี กิริยา
ก็ดีและใจคอก็ดี ทารกย่อมดูดดื่มไปจากสตรีก่อน...ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาคารวะ เด็กที่เกิดมาจะไหว้กราบ
เป็น...
ประการที่ ๒ หน้าที่ของหญิงย่อมเป็นผู้จูงใจชายอยู่โดยปรกติ...เมื่อได้สมัครสโมสรอยู่กินกับหญิง
...ย่อมเป็นเครื่องจูงใจชายให้คิดและประพฤติกิจการต่างๆหันเหไปได้บ้าง...
ประการที่ ๓ บุรุษเป็นผู้หาสตรีเป็นผู้เก็บ...”

การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีนี้มีลักษณะแตกต่างจากโรงเรียนฝึกหัดครูชายหลายประการ ดังนี้
๑. ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประจาตั้งแต่แรก ด้วยเหตุผลจะฝึกหัดครูให้แก่เด็กทั้งเมือง นักเรียนก็ให้
มณฑลคัดเลือกส่งมา นักเรียนเหล่านี้ย่อมไม่มีที่พัก
๒. จากคากราบบังคมทูลของเสนาบดีกระทรวงธรรมการ มุ่งจะให้เด็กนักเรียนฝึกหัดครูได้รับ
การอบรมด้านบุคลิกภาพ ความประพฤติมารยาท และคุณสมบัติของสตรีอันถูกต้อง
๓. เนื่องจากนักเรียนที่เทศาภิบาลคัดเลือกส่งมามีมาตรฐานการเรียนต่า ตามที่กาหนดไว้ให้อ่าน
ออกเขียนได้ รู้บวกลบคูณหารได้ หรือจบชั้นประถมศึกษาได้ด้วยมาตรฐานที่ต่างกันนี้ นักเรียน
ต้องเรียนอยู่ระยะเวลานานและต่างกัน คือ ตั้งแต่ ๓-๕ ปี จึงต้องอยู่ประจาเพื่ออาจารย์จะได้ดูแล
ฝึกอบรมโดยใกล้ชิด ซึ่งต่างกับครูส ตรีในกรุงเทพฯ ที่เป็นเด็กจบชั้นประถมหรือมัธยมศึกษามา
สอบเฉพาะวิชาครู เพื่อให้ได้วุฒิครูตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครูมูล ครูประถม และครูมัธยม
ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) นักเรียนครูเหล่านั้นเป็นชาวกรุงเทพฯ มาจากครอบครัวที่ดี ย่อมได้

๑๖

ฝึกฝนความเป็นกุลสตรีจากครอบครัวมาพอควรแล้ว ซึ่งแตกต่างจากเด็กชนบทที่มีน้อยคนจะ
ได้รับการฝึกฝน การกาหนดให้อยู่ในโรงเรียนประจาและฝึกฝนระยะเวลาอันยาวนานจึงจาเป็น
๔. ได้มีการกาหนดระบบการให้ทุนการศึกษา เรียกว่านักเรียนหลวง ทุนที่ได้เป็นค่ากินอยู่ ค่าเล่า
เรียน มีสัญญาการทางานชดใช้ตามจานวนปีที่ศึกษา ถ้าไม่ทางานชดใช้ก็จะต้องใช้ทุนตามจานวน
ที่กระทรวงอุดหนุนไป และบังคับให้มีผู้ค้าประกันมาทาสัญญาค้าประกันด้วย ซึ่งระบบนี้ใช้มาจน
ปัจจุบัน จะมีเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันก็เพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น
๕. ได้กาหนดให้มีนักเรียนทุนส่วนตัว เสียค่ากินอยู่เอง เรียกว่านักเรียนสมัคร ไม่บังคับการเข้ารับ
ราชการ
๖. เหตุที่มีระเบียบรัดกุมเริ่มจากนักเรียนฝึกหัดครูสตรีนี้ น่าจะเนื่องมาจากการพิจารณาว่าสตรี
ย่อมจะมีสามี มีบุตรหรือไม่อยากอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลผู้ปกครองญาติมิตร เป็นต้น จึงมีโ อกาสที่
จะละทิ้งอาชีพได้มากกว่าบุรุษ และประเพณีของไทยสามีเป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยาจะต้อง
ติดตามสามีไปในคราวที่สามีโยกย้ายสถานที่ประกอบอาชีพ หรือมีภาระหน้าที่ครอบครัวที่จะให้
ภรรยารับผิดชอบมากขึ้น

(เรื่องเดิม : ๑๗๘-๑๗๙)
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงธรรมการได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งใหม่ มีชื่อโดยตรงว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดครูเพ็ชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” พร้อมทั้งให้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ซึ่ง
กาลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมบริบูรณ์ (ม. ๗-๘) ไปเรียนที่ใหม่ ณ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ส่วนโรงเรียนเบญจมราชาลัยคงเปิดสอนระดับมัธยมสามัญเพียงอย่างเดียว

๑๗

กาเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใต้ร่มพระบารมี
สี่สิบปีที่พระนคร (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๕)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (พระอิสริยยศขณะนั้น) มี
พระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทยอย่างยิ่ง ภายหลังจากที่ทรงก่อตั้งโรงเรียนราชินีบน ในปี ๒๔๗๒ แล้ว
ได้ประทานบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ ที่ตาบลประแจจีน (ตาบลถนนเพชรบุรี) อาเภอประแจ
จีน (ดุสิต) จังหวัดพระนคร จานวน ๒ โฉนด (เลขที่ ๑๔๘๗ และเลขที่ ๑๕๔๑) เนื้อที่เกือบ ๔ ไร่ (๑๕๙๙
ตารางวา) ให้กระทรวงธรรมการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิง กระทรวงตั้งชื่อ “โรงเรียนฝึกหัดครูเพ็ชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์

๑๘

“โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” จึงใช้ชื่อว่าโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นแห่งแรก ทาหน้าที่ผลิตครู
สตรีของไทยเพียงแห่งเดียว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ (บันทึกใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๗๕ เล่ม ๔๙ หน้า ๙๑๓)

หมายเหตุ : คา “เพ็ชร” ที่เขียนก่อนนั้น มีไม้ไต่คู้กากับ ต่อมาราชบัณฑิตยสถานกาหนดว่าการเขียน
ที่ถูกต้อง คือ “เพชร”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้ง สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ได้ประทานกรรมสิทธิ์เด็ดขาดให้ ด้วยมี
พระประสงค์สงวนสิทธิ์ไว้ก่อน จึงให้เช่าในราคาถูกมาก จนเวลาผ่านไป ๒ ปี เมื่อพระองค์เจริญพระชันษาครบ
๕๐ ปี บริบูรณ์ ทรงยกให้เป็นกรรมสิทธ์ของกระทรวงธรรมการ เพื่อจัดการศึกษาแก่สตรีไทยต่อไป จึงนับเป็น
การบาเพ็ญพระกุศลยิ่งใหญ่ ดังความละเอียดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๗๗ หน้า
๒๓๕-๗
เมื่อเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนนั้น สภาพพื้นที่มีบ้านหลายหลัง มีอาคารแบบตะวันตกขนาดใหญ่หนึ่ง
หลังและเรือนขนาดเล็กอยู่โดยรอบ เดิมคือบ้านของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ดังนั้น
อาคารใหญ่จึงใช้เป็นอาคารอานวยการ และใช้ชั้นบนเป็นหอนอนของนักเรียนประจา ตั้งชื่อว่า “อาคารนิทรา
สนิท” ปีต่อมาได้ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ ๓ ชั้นเพิ่มเติม ปัจจุบันอาคารใหญ่แบบตะวันตกนั้นอยู่ใน
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนโบราณสถาน สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖ กับสานักโบราณคดี กรมศิลปากร พื้นที่
อาคารประมาณ ๑ ไร่ ๑๙ ตารางวา ขณะนี้ในการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยเรียกสถานที่ทั้งหมดนี้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ ถนน
เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๙

๒๐

อาคารหลักใช้เป็นอาคารอานวยการเรียกชื่อว่า อาคารนิทราสนิท

เรือนเขียว ๓ ชั้น เป็นอาคารเรียน

อาคารศรีไสยา เป็นหอประชุมอเนกประสงค์

๒๑

ศิษย์เก่า (รุ่น ๒) เล่าความหลัง
อาจารย์ส่องสี ชุติวงศ์ (อายุ ๙๕ ปีใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ธิดาของอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เป็น
ศิษย์รุ่น ๒ ของโรงเรียน และเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ได้เล่าใส่เทปและถอดความ
เป็นบทความ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง...ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕” ในหนังสือ “๗๐ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลย
อลงกรณ์ ” เกี่ยวกับประวัติและการจัดการศึกษายุคแรกว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เสนาบดี
กระทรวงธรรมการในขณะนั้น ได้เลือกอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และครูใหญ่
แผนกสามัญของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจา ช่วงเวลานั้นถนนเพชรบุรียังเปลี่ยวมาก ครูอาจารย์ที่อยู่ประจาส่วนใหญ่
เป็นสาว และนักเรียนเป็นหญิงล้วน การบริหารราชการของอาจารย์ใหญ่กับการต้องพักอยู่ประจาที่โรงเรียน
ด้วยนับว่าเสียสละอย่างยิ่ง พระองค์เจ้าธานีนิวัตจึงเสด็จไปเจรจากับพันโท พระบรรณสิทธิ์วรสาสน์ สามีของ
อาจารย์นิลรัตน์ ว่า “คุณพระ ฉันต้องขอแม่นิลไปเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
และขอให้ไปอยู่ประจาด้วย ที่จริงฉันก็เกรงใจจึงต้องมาบอกเอง...” อาจารย์ใหญ่วัย ๓๕ ปีท่านนี้ มีบุตรธิดาวัย
เด็กอยู่ที่บ้าน ๖ คน จึงสามารถปฏิบัติงานอยู่กับลูกศิษย์ได้ ๖ วันต่อสัปดาห์ ตามที่อาจารย์ส่องสี เล่าว่า “คุณ
พ่อก็ยินยอมและรับภาระดูแลลูกๆ อยู่ที่บ้านด้วย โดยคุณแม่ไปปฏิบัติราชการและอยู่ประจาที่โรงเรียน อาทิตย์
หนึ่งจะกลับมาค้างบ้านสักหนึ่งวัน”
ขณะนั้น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ในปีแรกก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕ นักเรียนกาลังเรียนวิชาสามัญอยู่ชั้ นมัธยมปีที่ ๗-๘ สภาพของการ
จัดการฝึ กหั ด ครู ห ญิ ง อย่ างเป็ น ทางการนั้ น กระทรวงไม่ ได้ ยิน ยอมให้ ม ณฑลหรื อหั ว เมื องดาเนิ น การเพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนครู คงให้มีโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ได้อนุญาตให้ผลิตครู
ชาย (กรณีขาดแคลน) ตามหัวเมือง ดังนั้นกระทรวงธรรมการให้มณฑลหรือหัวเมืองต่างๆ คัดเลือกเด็กหญิงที่
ตั้งใจจะเป็นครูของจังหวัดนั้นๆ ส่งมาเรียนที่กรุงเทพฯ เรียกว่า นักเรียนทุนจังหวัด หรือ นักเรียนทุนกระทรวง
ธรรมการ ขั้นต้นให้มาเรียนระดับชั้นสามัญก่อน จังหวัดที่อยู่ไกลๆ การเดินทางและสถานะทางเศรษฐกิจไม่
อานวย เช่น ปัตตานี สกลนคร เป็นต้น อาจต้องส่งนักเรียนมาเรียนตั้งแต่ชั้นประถม ส่วนจังหวัดที่เจริญหรือใกล้
กรุงเทพฯ เช่น อยุธยา ลพบุรี เพชรบุรี ก็ส่งนักเรียนทุนมาเรียนชั้นมัธยม ในสมัยนั้นจึงปรากฏโรงเรียนสามัญ
ควบคู่กับโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นที่ฝึกหรือทดลองสอน ตัวอย่ างเช่น โรงเลี้ยงเด็กที่ถนนบารุงเมืองเมื่อเริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นแห่งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ในปัจจุบันเรียกโรงเรียนคู่ของสถานฝึกหัดครู เพื่อให้เป็น
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูว่า “โรงเรียนสาธิต”
สถานภาพของนักเรียนฝึกหัดครูมี ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. นั กเรี ย นในบ ารุ ง คือ นั กเรี ย นทุน ของกระทรวงซึ่งจั งหวั ดต่ างๆ คัดเลื อกส่ งมา (ทุนนั้น ไม่ ไ ด้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงไม่ได้มีนักเรียนทุนจากทุกจังหวัดมาเรียน)
๒. นักเรียนนอกบารุง คือ ผู้สมัครเรียนเอง เสียค่าเล่าเรียนรายปี ผู้ที่เรียนวิชาครูด้วยต้องเสียเงินเพิ่ม
อีกด้วย
๓. ผู้ที่สอนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ที่ไม่มีวุฒิวิชาชีพครู มีโอกาสมาเรียนหลั งเลิ ก
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของตน

๒๒

วิชาครูหรือวิชาชีพครู มี ๓ วิชาเท่านั้น ได้แก่ จิตวิทยา การปกครอง และวิธีสอน กาหนดให้เรียน
ใน ๒ ชั้น คือ เรียนตอนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง (๓ วัน) กับเรียนตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เรียนสัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง (เรียนทุกวัน) นักเรียนฝึกหัดครูต้องเรียนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรประถมหรือมัธยม
สามัญตามปกติ (เรียนวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.) เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จึงเริ่มเรียนวิชาครู
(ต่อมาเรียกวิชาการศึกษา) ทั้งนี้วิชาครูทาการสอนนอกเวลา (๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.) นับว่าการเรียนการสอน
นักเรียนฝึกหัดครูนั้นจัดนอกเวลาทาการมาตั้งแต่นั้นแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่
นักเรียนประจาได้มากมาย อาทิ การฝึกอบรมบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
งานฝีมือเย็บปักถักร้อยซึ่งทารายได้พิเศษอีกด้วย เป็นต้น
หลักสูตรการฝึกหัดครูสตรีที่โรงเรียนจัดดาเนินการ เรียกว่า ประโยคครูมูล (วุฒิ ป.) และประโยคครู
ประถม (วุฒิ ป.ป.) ทั้งนี้กระทรวงธรรมการรับผิดชอบการออกข้อสอบวิชาชี พครู ไม่เกี่ยวกับการเรียนหลักสูตร
มัธยมสามัญ โดยจัดสอบไล่วิชาชีพครูตอนปลายปีมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการสอบคิดเป็นคะแนนร้อยละ แบ่งเป็น
การสอบข้อเขียน และการสอบสอนในที่ประชุม ซึ่งการสอบสอนมีกรรมการ ๓ คน เป็นผู้แทนจากกระทรวง ๒
คน และครูของโรงเรียน ๑ คน ความจริงที่ปรากฏคือมีจังหวัดที่ต้องการครูสตรีอย่างเร่งด่วน เมื่อนักเรียนทุน
ของจังหวัดสามารถสอบได้วุฒิ ป. หรือ ป.ป. จึงเรียกตัวกลับไปปฏิบัติราชการทันทีก่อนเรียนจบหลักสูตรมัธยม
สามัญบริบูรณ์ (ม. ๘)
ครั้น พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการแก้ปัญหาขาดแคลนครูสตรี โดยเพิ่มการรับผู้จบมัธยมศึกษาสามัญ (ม. ๘) ให้
มาเรียนเฉพาะวิชาครู ๑ ปี เมื่อจบก็ได้วุฒิ ป.ป. อาจารย์ส่องสีเล่าเพิ่มเติมว่ามีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษ และอยู่ประจาที่โรงเรียนด้วย (เรื่องเดิม : ๑๐๔-๕)
พ.ศ. ๒๔๘๐ ใช้ชื่อ “โรงเรี ย นสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” งดจัดการเรียนการสอนด้านฝึ กหั ดครู
เนื่องจากกระทรวงเปิด “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ” จึงให้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูสตรีจากเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ไปรวมอยู่ที่สวนสุนันทาเพียงแห่งเดียว
ครั้ น ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ม.ล. มานิ จ ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา ซึ่ ง ดู แ ลกิ จ การด้ า นฝึ ก หั ด ครู เ ห็ น สมควรให้
“เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” กลับมาเปิดสอนด้านฝึกหัดครูอีกครั้งหนึ่ง (รวมกับโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จึงมี
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีของรัฐบาล ๒ แห่ง) และผลิตครูสตรีหลักสูตร ป. และ ป.ป. เรื่อยมา จนกระทั่งกรมการ
ฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรใหม่ ป.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) จึงมีนักเรียนหลักสูตรใหม่ ป.กศ. รุ่น
แรก ในปีการศึกษา ๒๔๙๘
ต่อมาวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ เปิดรับนักศึกษาชายรุ่นแรก เป็นระบบสหศึกษานับแต่นั้น
หลายปี ต่อมามีผู้ ส นใจเรี ย นวิช าชี พ ครู จ านวนมากขึ้ น อาจารย์อวยพร เปล่ งวานิช ผู้ อานวยการได้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) เพื่อขยายการเรียนการสอนนักศึกษาครู
ไปดาเนินการ ณ สถานที่แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี ในปีการศึกษา ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ส่วนที่ตั้งเดิม
จัดการสอนระดับมัธยมศึกษา ชื่อ “โรงเรียนสาธิตมัธยม วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” ภายหลังจึงเปิด
สอนระดับอนุบาลศึกษา และปริญญาตรีด้วย

๒๓

ภาพกิจกรรมของนักเรียนฝึกหัดครูสตรี ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๐

บ้านหลังที่ ๒ ของชาวเพชรวิทย์
*ขอบคุณอาจารย์อานวย วัชรกิตติธาดา เอื้อเฟื้อภาพทั้งสาม

คณะอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๐๔

๒๕

ด้านครอบครัว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ อาจารย์นิลรัตน์สมรสกับร้อยโท ผล คงศักดิ์ บุตรหลวงอุปถัมภ์หัตถสาร (วอน คง
ศักดิ์) ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็น พันโท พระบรรณสิทธิ์วรสาสน์ จึงใช้ราชทินนามของสามีตาม
ธรรมเนียม เป็น “นางบรรณสิทธิ์วรสาสน์ ” (นิล คงศักดิ์) เมื่อสามีถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ขณะดารง
ตาแหน่งเจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ได้ใช้ชื่อ “นางนิล บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ” และในช่วงปี พ.ศ.
๒๔๘๕ ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็น ๑ ใน ๒๙ คน ใน “คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย” ครั้นวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๕ รัฐบาลประกาศให้ราษฎรมีชื่อที่แสดงเพศชายหรือหญิง ท่านจึงใช้ชื่อ “นิลรัตน์ บรรณ
สิทธิ์วรสาสน์” และคงใช้เพื่อเป็ นสวัสดิมงคลตามกฎหมายต่อมาจนท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ สิริอายุได้ ๖๒ ปี ๗ เดือน ๑๗ วัน ท่านทั้งสองมีบุตรธิดารวม ๘ คน คือ
๑. พลโท เชฏฐ คงศักดิ์ อดีตรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๒. เด็กชายนนท์ คงศักดิ์ (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ ๗ วัน)
๓. นางส่องสี ชุติวงศ์ อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
(คู่สมรส คือ พล.อ.ท. ชูศักดิ์ ชุติวงศ์)
๔. นายสุนธร คงศักดิ์ อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงดวงเดือน คงศักดิ์
๖. นางสาวเสริมศรี คงศักดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗. ทันตแพทย์หญิงเจือจันทน์ คงศักดิ์ ทันตแพทย์หญิง
๘. เด็กชาย (แดงน้อย ถึงแก่กรรม อายุ ๓๖ วัน)
หมายเหตุ: ตามที่ทายาทของพันโท พระบรรณสิทธิ์วรสาสน์ (ผล คงศักดิ์) กับอาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วร
สาสน์ ยังคงใช้ชื่อสกุลเดิม “คงศักดิ์” มาจนถึงปัจจุบันนั้น เนื่องจากไม่ได้ร้องขอต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อใช้
ราชทินนามเป็นนามสกุล ตามที่มีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ บังคับใช้
(ขอขอบพระคุณ: พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลานย่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด)

ถ่ายภาพพร้อมบุตร-ธิดา เมื่อปี ๒๕๐๐

๒๘

การศึกษา
เมื่อวัยเยาว์ได้ศึกษาขั้นต้นกับท่านอาจารย์เอี่ยม วัดพระพิเรนทร์ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๑ เข้าศึกษาที่
โรงเรี ย นสตรี วิทยา จนจบชั้น ประโยคมัธ ยมบริบูรณ์ห ญิง เป็นศิษย์ดีเด่นของคุณครูทิม กาญจนาโอวาทที่
โรงเรียนสตรีวิทยา ท่านสร้างชื่อเสียงที่โรงเรียนบันทึกไว้จนปัจจุบันนี้ในเว็บไซต์ www.satriwit.ac.th/about_
sw/ab02.html ด้วยการสอบไล่วิชาธรรมจริยาได้คะแนนสูงสุด ขณะอายุ เพียง ๑๓ ปี ได้รับเงินรางวัลจาก
รัฐบาลจานวน ๕ ตาลึง และเรียนจบพร้อมกับได้รับวุฒิครูมูลจากโรงเรียนสตรีวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕
ประวัติการรับราชการ
มิถุนายน ๒๔๕๕ ครูน้อยโรงเรียนเสาวภา
กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖-๒๔๗๕ ครูน้อย-ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่-ครูใหญ่แผนกสามัญ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
มิถุนายน ๒๔๗๕ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มิถุนายน ๒๔๗๗ รักษาการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนการเรือน
พฤษภาคม ๒๔๘๐ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
พฤษภาคม ๒๔๘๖ ผู้ช่วยหัวหน้า-ผู้ช่วยประธาน สานักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง
กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ อาจารย์ประจากรมสามัญศึกษา
๔ ตุลาคม ๒๔๘๙-๓๐ กันยายน ๒๔๙๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ท่านเลือกกลับมาปฏิบัติราชการที่นี่อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นความรักผูกพันที่บุคลากรทุกฝ่าย
ตระหนักและซาบซึ้งมาตลอดเวลา
พ.ศ. ๒๔๙๗ ท่านเป็นข้าราชการสตรีคนแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์
ช้างเผือก
๑ ตุลาคม ๒๔๙๗ ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ คือ ครูของครูที่มีชื่อเสียงเก่งกล้ามากที่ สุดคนหนึ่งของไทยในยุค
นั้น มีความสามารถครบถ้วนทั้งด้านความรู้วิชาการหลากหลายสาขา และด้านการบริหารงานราชการ จึงได้รับ
ความไว้วางใจคัดเลือกให้เป็นผู้บุกเบิกโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีของไทยถึง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ และโรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัย ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาด้านการศึกษาแก่สตรีไทยโดยตรง ยังประโยชน์ใน
วงกว้างแก่ชาติบ้านเมือง ดังที่ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง
ท่านไว้ในบทกลอน ชื่อ “สุนันทา” เมื่อท่านรับปฏิบัติภารกิจบุกเบิก “สวนสุนันทา” สถาบันฝึกหัดครูสตรีขนาด
ใหญ่ครบวงจร รวมทั้งเป็นโรงเรียนด้านอาชีวศึกษาด้วย ความตอนหนึ่งว่า…

๒๙

สุนันทำ
รกเหมือนป่าสิ้นงามคือความหลัง
เมื่อได้ทราบว่าสภาพของเวียงวัง
จะเปลี่ยนเป็นที่ตั้งสถาบัน
ก็รีบรัดมาดูให้รู้แจ้ง
ว่าใครแกล้งยกให้เหมือนในฝัน
กาลังคิดคานึงถึงตอนนั้น
หญิงคนหนึ่งผลุนผลันบุกออกมา
ไฉนมีสตรีในป่าชัฏ
อ้อ คุณครูนิลรัตน์เพื่อนของข้า
กระทรวงช่างทาได้ใช้ให้มา
สารวจที่ดูว่าเป็นอย่างไร
แล้วให้เลยเบิกบุกสนุกดี
คุณครูก็ขมันขมีทาจนได้.
ผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ อาจารย์นิลรัตน์ทุกคนทุกสถานะ ต่างยกย่องชื่นชมในความรู้ความสามารถที่
เพียบพร้อม น่าเคารพ น่าศรัทธาของปรมาจารย์แห่ง “ครูของครู ” ท่านนี้ตลอดมา ท่านเขียนหนังสือและ
บทความจานวนมาก อันแสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีงามทุกบทบาท
ของชีวิต ท่านเขียนบทความเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ซึ่งมีเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ เช่น เรื่อง หัวใจครู ฐานะครู
คนมีประโยชน์ การฝึกนิสัยเด็ก คุณสมบัติของแม่เรือน หน้าที่ของผู้หญิง การจัดและแต่งบ้าน การรับแขก จงรัก
ลูกให้เท่ากัน และประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในทัศนะของข้าพเจ้า นอกจากนี้ ท่านยังแบ่งเวลาไปจัดรายการ
วิทยุ ชื่อ “สนทนากับเด็กทางวิทยุ ” เรื่อง อุดมคติ ณ สถานีวิทยุพญาไท และเรื่อง หลักแห่งการศึกษา ๔
ประการ กับ บันทึกการสอนศีลธรรม ณ สถานีวิทยุศาลาแดง เป็นต้น
ผู้เขียนมีโอกาสได้พบกับบรรดาศิษย์เก่า “เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ” รุ่นเข้าเรียน พ.ศ. ๒๔๙๐ ความ
ประทับใจตลอดกาลที่ศิษย์มีต่ออาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ซึ่งท่านเลือกกลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์อีกครั้งก่อนการเกษียณอายุราชการ คื อความเป็นปูชนียาจารย์ผู้เปี่ยม
เมตตา ขยันขันแข็ง พูดจาสั่งสอนอบรมศิษย์อย่างนุ่มนวลไพเราะ ฯลฯ อาจารย์อานวย วัชรกิตติธาดา อดีต
ข้าราชการกรมสามัญศึกษา อดีตประธานมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และอดีตประธานมูลนิธิอาจารย์
อวยพร เปล่งวานิช เล่าว่า “อาจารย์ใหญ่ อาจารย์นิล ท่านสอนวิชาศีลธรรมด้วยตนเอง เวลาสอนท่านนั่งพับ
เพียบหน้าห้อง ให้นักเรียนได้ดู เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้อง” ครั้งหนึ่งในวันหยุดเรียนของนักเรียนที่อยู่ในหอพักของ
โรงเรียน นักเรียน (วัยรุ่นตอนปลายในวัยคะนอง) นั่งหรือนอนเล่นใกล้หน้าต่าง ใช้เท้าพาดที่ขอบหน้ าต่างยื่น
ออกไป อาจารย์ใหญ่ท่านมาพบ แต่แทนการกล่าวตาหนิตรงๆ ท่านกล่าวด้วยน้าเสียงนุ่มนวลว่า “โรงเรียนของ
เรามีบ้านของชาวบ้านอยู่ใกล้ๆ หากเขาเห็นหนูๆ กระทาเช่นนี้ เขาจะคิดว่า ลูกศิษย์ของครูหน้าตาแบบนี้”
อาจารย์สมมารถ เนตรพุกกณะ เล่าถึงการสอนลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่ท่านแรก อาจารย์นิลรัตน์
บรรณสิทธิ์วรสาสน์ เรื่องกิริยามารยาทงดงามต่างๆ จะมีคาสอนเป็นกลอนที่ศิษย์จดจาขึ้นใจมาจนทุกวันนี้ และ
บอกต่อด้วยด้วยน้าเสียงเปี่ยมศรัทธา ไม่มีตกหล่น ดังนี้
๓๐

เวลาโกรธโปรดมองส่องกระจก
ช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตา

จะตื่นตกใจเต้นเห็นเงาหน้า
เหมือนยักษาราศีไม่มีเลย

ผู้เขียนขออนุญาตนาบทความแสดงความอาลัยต่อการมรณกรรมของอาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์
วรสาสน์ จากหนังสือ “อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ณ เมรุวัด
มกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕” มาพิมพ์ซ้าในที่นี้ ด้วยเห็นว่า มีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุก
บทบาทของอาจารย์นิลรัตน์ ที่ผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมควร
รับทราบถึงคุณความดีมหาศาลที่อาจารย์ใหญ่ท่านแรกของสถานศึกษาแห่งนี้ได้ทุ่มเทพากเพียรมาตลอดชีวิต
ของท่าน เพื่อปั้นลูกหลานไทยให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ความเป็น “ครูของครูควรคู่การบูชา” ของท่าน จัก
ยังคงเป็นต้นแบบที่เคารพกราบไหว้ได้ชั่วนิรันดร์ และปัจจุบันทายาทของท่านยังคงสืบสานคุณธรรมความดีงาม
น่าเคารพยกย่องเช่นนี้อยู่คู่บ้านเมืองของเราอีกด้วย
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียนบทความที่เลื อกมา ๔ ท่านไว้ ณ ที่นี้ งานเขียนของท่านจะยังคง
ประโยชน์ต่อๆ ไปอีกนาน
๑. ไว้อาลัยอาจารย์นิล เขียนโดย นายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓๑

๓๒

๒. จดหมายจากอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (นายบุญถิ่น อัตถากร)

๓๓

๓. อาจารย์นิลฯ – ครูของครู เขียนโดย นายจรูญ วงศ์สายัณห์

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๔. ด้วยความเคารพรักอาจารย์ผู้เป็นดวงประทีปแห่งศิษย์
เขียนโดย คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๒. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๓๕)

ด้านครอบครัว
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ นามเดิม ไสว บุณยรัตพันธุ์ เกิดที่บ้านริมคลองด่าน จังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นบุตรคนสุดท้องของ นายจ่าง บุณยรัตพันธุ์ ราชินิกุล และนางวร บุณยรัต
พันธุ์ มีพี่ ๗ คน คือ ๑) นางสาวระวิง ๒) นางวรรณ บุนนาค ๓) ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์) ๔) นายจานงราชกิจ
(จรัญ) ๕) พันตรี นายแพทย์เจริญ ๖) นางสาวรวีวรรณ และ ๗) หลวงดิษฐการภักดี (จรูญ)
คุณหญิงไสววงศ์ สมรสกับนายพงษ์ทอง ทองเจือ ข้า ราชการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๗ ได้รับประทานน้าสังข์จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีบุตรธิดารวม
๓ คน คือ นายศุภกิจ ทองเจือ นายทองน้อย ทองเจือ และนางเสาวนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (สมรสกับนาย
นัดดา อิศรเสนา)
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด คือ ทุติยจุลจอมเกล้า
ขอลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สิริรวมอายุ ๘๔ ปี ๕
เดือน ๒๑ วัน และได้อุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไป
การศึกษาใต้ร่มพระบารมี
เมื่อเยาว์วัย เริ่มเรียนหนังสือกับผู้ใหญ่ในบ้าน ครั้นอายุประมาณ ๗ ขวบ ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นที่
๓ ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วังพญาไท ขณะนั้นพี่สาวของคุณหญิงไสววงศ์ ๒ คน คือ ท้าว
ศรีสัจจา (สังวาลย์) และนางสาวรวีวรรณ ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงรุ่นที่ ๒ อยู่ก่อนแล้ว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านได้เข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนราชินี เลขประจาตัว ๗๖๑ ในสมัยนั้นนักเรียน
ยังนุ่งโจงกระเบน สวมรองเท้าแตะไปโรงเรียน ครั้นขึ้นมัธยมปีที่หนึ่ง ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จฯ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ซึ่งมีพระดาริที่จะส่งเด็กหญิงไปศึกษายังประเทศ
๔๒

สหรัฐอเมริกาแต่ยังเยาว์ เพื่อจะได้เรียนรู้ภ าษาอังกฤษอย่างแตกฉาน สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรง
พิจารณาเห็นว่าคุณหญิงไสววงศ์ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร เฉลียวฉลาด มีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถ
ส่งไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กได้ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้า พระราชทานทุนให้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หากสาเร็จชั้นมัธยมศึกษาแล้ว มีพระประสงค์ให้
เรียนวิชาพยาบาลในขั้นมหาวิทยาลั ย เพื่อจะได้กลับมาบาเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอนต่อไป เมื่อ
คุณหญิงไสววงศ์สาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จึงได้ลาออกจากโรงเรียนราชินีใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ขณะนั้นมีอายุ
เพียง ๑๑ ปี นับเป็นนักเรียนหญิงที่อายุน้อยที่สุดในการเดินทางไกลไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ทรงพระกรุณาเป็นผู้ปกครอง โปรดให้พักอยู่กับ Mrs. Strong แม่บ้าน
ชาวอเมริกัน ผู้รับหน้าที่อบรมดูแลนักเรียนสตรีจากประเทศไทยมาหลายคนแล้ว Mrs. Strong มีความรู้สูง
ฐานะดี เพราะมีพระประสงค์ให้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาได้ตลอดเวลา และรวดเร็ว รวมทั้งเข้าสังคมเป็น และ
ประสานจัดหาที่เรียนที่สหรัฐอเมริกา และทรงแจ้งข่าวถวายสมเด็จแม่และพระพี่นางเธอด้วย คุณหญิงไสววงศ์
เ รี ย น ที่ Northwest School, Hartford, Connecticut แ ล ะ Waltham School for Girls, Waltham,
Massachusetts ส่วนระดับอุดมศึกษาที่ Boston University ศึกษาวิชาการพยาบาล แต่ประสบปัญหาเป็น
โรคแพ้อากาศอย่างรุนแรง (ท่านประสบปัญหาอาการหอบหืดมาจนถึงบั้นปลายชีวิต – ผู้เขียน) จึงโปรดให้ย้าย
ไปเรียนวิชาสังคมศาสตร์ที่ Simmons University จบการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๔๗๔ (ค.ศ. ๑๙๓๑)
ระหว่างที่เรียนสหรัฐอเมริกานั้น สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงเอาพระทัยใส่ติดตาม โปรดให้
หม่อมเจ้าหญิงพิจิ ตรจิ ราภา เทวกุล มีจดหมายไปฝากฝังและไต่ ถามเกี่ยวกับการศึกษา สุขภาพและความ
ประพฤติ ทาให้คุณหญิงไสววงศ์เกิดความซาบซึ้งในพระเมตตาคุณและตั้ งใจสนองพระกรุณาธิคุณพระองค์ด้วย
ความกตัญญูตลอดไป
ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ คุณหญิงไสววงศ์สาเร็จการศึกษาปริญญาวิ ทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและสั ง คม
สงเคราะห์ นับเป็นหญิงไทยคนแรกที่ไ ด้รับปริญญาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นอายุ ๒๔ ปี เมื่อสาเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาตรีแล้ว คุณหญิงไสววงศ์ได้เดินทางกลับประเทศไทย และได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชปิตุจฉา
พระองค์โปรดให้คุณหญิงไสววงศ์ไปสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนราชินี และพักประจาอยู่ที่โรงเรียนด้วย ในปี
นั้นเอง ได้สมัครเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกของประเทศ
ไทย คือ โรงเรียนเบญจมราชาลัย สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ การปฏิบัติงานรับใช้เบื้องพระยุคล
บาท รวมทั้งการปฏิบัติราชการในด้านการศึกษาและสังคมของท่านในเวลาต่อมา
การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ได้ประทานบ้านพร้อมที่ดินบนถนนประแจจีน (ปัจจุบันคือถนน
เพชรบุรี) ให้แก่กระทรวงธรรมการ โดยมีพระประสงค์ให้จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสาหรั บสตรี และได้นาม
โรงเรียนตามพระอิสริยยศทรงกรมของพระองค์ (กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร) ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์” ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงธรรมการจึงสั่งให้ย้ายนักเรียนฝึกหัดครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย
๔๓

ทั้งหมดมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ คุณหญิงไสววงศ์จึงย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรีย นแห่งนี้
ด้วย (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๗)
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔ รวมเวลา ๘ ปี ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายที่ตั้ง เปลี่ยนชื่อ แต่จัด
การศึกษาด้านการเรือนสาหรับสตรีไทย ในตาแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนเพื่อ
การศึกษาของกุลสตรี ณ วังกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ถนนพิษณุโลก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) และโรงเรียนการเรือนวังจันทรเกษม ต่อมาโรงเรียนการเรือน
ย้ายไปอยู่ที่วังสวนสุนันทา และได้จัดหลักสูตรฝึกหัดครูการเรือนขึ้น เรียกว่า “โรงเรียนการเรือนพระนคร”
เปลี่ยนชื่อและสถานะมาจนถึงปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘) เมื่อย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ตั้งสุดท้ายนี้ สภาพอาคารสถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นพระตาหนัก ที่
ประทับ และเรือนเจ้าจอม ถูกทอดทิ้งทรุดโทรมมานานภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ท่านต้องมีภาระหนัก
ในการบุกเบิกซ่อมแซม รวมทั้งสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมด้วย
พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๕ ย้ายไปประจากรมสามัญศึกษา และเป็นช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ปี ๒๔๘๕
กรุงเทพฯ ประสบภัยน้าท่วมใหญ่ หลังน้าลดต้องผจญภัยทางอากาศ จาเป็นต้องอพยพโรงเรียนไปอยู่ในที่
ปลอดภัยหลายครั้ง
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๙ ท่านย้ายกลับมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้ ขณะที่ท่านมาเป็นผู้บริหาร
เป็นช่วงภัยสงครามกับน้าท่วมใหญ่ ทาให้ต้องอพยพนักเรียนฝึกหัดครูสตรีไปเรียนต่างจังหวัด เช่น ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น และระหว่างนั้นกองทหารญี่ปุ่นยึดสถานที่ของโรงเรียนที่ถนนเพชรบุรีเป็นที่บัญชาการด้วย
ท่านได้เลื่อนสถานะเป็นข้าราชการชั้นเอก ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ของข้าราชการสตรีชั้นเอกรุ่นแรกของไทย
พ.ศ. ๒๔๘๙ ย้ายไปเป็นหัวหน้ากองอนุสภากาชาด กรมพลศึกษา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อกองเป็นกอง
อนุกาชาด ในปี ๒๔๙๖ ท่านต้องฟื้นฟูกิจการอนุกาชาดในโรงเรียนมากมาย เนื่องจากหยุดชะงักไปในช่ว ง
สงคราม และริเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เคยทากันมาก่อน ชี้แจงและชักชวนให้แสดงออก เช่น พูดหรืออภิปราย
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาชาดและอนุกาชาด ได้จัดกิจกรรมหมุนเวียนไปตามโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ธนบุรี ภายหลังได้ขยายออกไปตามต่างจังหวัดด้วย ท่านปฏิบัติหน้าที่ประสบผลดียิ่งต่อสภากาชาดไทย จึงได้รับ
พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น ๒
ครั้นปี ๒๔๙๗ ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากติดตามสามีซึ่ง
เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปรับราชการที่นั่น
งานราชการพิเศษ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย และยังคงเป็น
อาจารย์พิเศษสอนที่โรงเรียนราชินีทั้งสองแห่งตามโอกาสอันควร
๔๔

๒. สภาวัฒนธรรมแห่งชาติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสานักวัฒนธรรมหญิง สอนวิชา Case Work ใน
โ ร ง เ รี ย น สั ง ค ม ส ง เ ค รา ะ ห์ ที่ ส ภ า สั ง ค ม ส ง เ ค รา ะ ห์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ มี ก า ร ส อ น วิ ช า นี้ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา และได้ยกค่าสอนวิชานี้ทั้งหมดให้แก่สานักงานวัฒนธรรมหญิงเพื่อใช้ใน
การกุศล
Case Work คื อ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของผู้ ใ หญ่ ใ นสั ง คมโดยนั ก สั ง คมสงเคราะห์ เพื่ อ ท า
แผนปฏิบัติการช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการตัดสินใจอื่นๆ ทั้งนี้โดย
อาศัยทฤษฎีกรณีตัวอย่าง (Case Method)
งานอุทิศตนเพื่อสังคม
- เป็ น กรรมการองค์ ก ารวิ ง วอนสงเคราะห์ เ ด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Appeal for
Children : UNAC)
- เป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนฟุลไบรท์ของมูลนิธิฟุลไบรท์ (Fulbright Foundation)
- เมื่อครอบครัวกลับมาปฏิบัติราชการในประเทศไทย คุณหญิงไสววงศ์ได้เข้าทางานเป็นผู้ ช่วยเลขาธิการ
องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง ชาติ (Food and Agriculture Organization National Committee of
Thailand) ที่กระทรวงเกษตรอยู่ ร ะยะหนึ่ง หลั งจากนั้นติดตามสามีซึ่งไปรับราชการ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ สามีเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านจึง กลับมาอยู่ประเทศไทย พร้อมกับเข้าทางานใน
สภากาชาดไทย ตาแหน่งรองผู้อานวยการกิตติมศักดิ์ กองหารายได้ สภากาชาดไทย ซึ่งได้ปฏิบัติงานอยู่จนถึง
พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยไม่ขอรับเงินเดือนตอบแทน ได้อุทิศเงินจานวนนี้เป็นการกุศลให้สภากาชาดไทยใช้สอยตาม
ความจาเป็น จากการปฏิบัติงานเป็นผลดีแก่สภากาชาดไทย จึงได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น
๑ นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ คุณหญิงไสววงศ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลางอนุกาชาด
และเป็นกรรมการอานวยการจัดงานกาชาดทุกปี

๔๕

ข้อมูลส่วนตัวที่คณ
ุ หญิงไสววงศ์ ทองเจือ เขียนด้วยตนเอง

ครูของครู: ต้นแบบปูชนียบุคคลเยาวชนไทย
นางเสนาะจิตร สุวรรณโพธิ์ศรี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามและอดีตหัวหน้ากอง
อนุกาชาด กรมพลศึกษา ได้สดุดีคุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ไว้ใน “หนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๓๘”
ดังนี้
“...คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ เป็นผู้มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ กอปรด้วยความเมตตากรุณา เห็นใจผู้มี
ทุกข์ และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ เป็นผู้มีบุคลิกดี วาจาไพเราะโอภาปราศรัยด้วยเสียงที่มเี สน่ห์
และมีอัธยาศัยอันดีงาม จึงเป็นที่รักนับถือ เลื่อมใสศรัทธาของผู้ได้พบเห็น และติดต่อด้วยทั่วไป ท่านทา
ตนเสมอต้นเสมอปลาย จึงมีเพื่อนฝูงและเป็นที่รักของศิษยานุศิษย์มากมาย ดังจะเห็นได้ว่า เมื่ออายุอยู่
ในขั้นปัจฉิมวัยแล้วยังมีการพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกันในกลุ่มต่างๆ อยู่สม่าเสมอ อาทิ
เช่น กลุ่มนักเรียนเก่าอเมริกาอาวุโส เพื่อนกลุ่ม ๗ (นอกจากคุณหญิงไสววงศ์เองแล้วก็มีพันตารวจเอก
เลื่อน และคุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ นายโชติและนางเสนาะจิตรสุวรรณโพธิ์ กับนายเริ่มและนาง
อาไพ บูรณฤกษ์) และกลุ่มศิษย์เก่าที่เรียนสาเร็จจากอเมริกา
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก แม้จะห่างวัดเนื่องจากไปศึกษาใน
ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยก็ดี แต่ท่านก็สนใจศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หัด
อ่านคาสวดมนต์ และฝึกสมาธิเป็นประจาท่านบริจาคเงินกองทุนบารุงพระพุทธศาสนาให้แก่มูลนิธิมหา
มกุฎราชวิทยาลัยส่วนที่เกี่ยวกับเยาวชน ท่านได้บริจาคเงินก้อน เพื่อเก็บดอกผลเป็นทุนการ ศึ กษา
ช่วยเด็กขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนในละแวกบ้านบรรพบุรุษของท่าน ทั้งระดับประถมและมัธยม ส่วน
ชั้นอุดมศึกษานั้น ได้บริจาคร่วมกองทุน “ทูลกระหม่อมวไลยฯ” ให้แก่คณะครุศาสตร์ ซึ่งท่านผู้หญิงพูน
ทรัพย์ นพวงศ์ ได้ริเริ่มไว้

๔๖

๓. อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช (พ.ศ. ๒๔๕๕-๒๕๔๖)

ด้านครอบครัว
อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช เป็นบุตรีคนสุดท้องของรองอามาตย์โทขุนพร้อมพิทยคุณ (พร้อม เผื่อน
พงศ์) กับนางคล้อย พร้อมพิทยคุณ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ปีชวด ณ ตาบลหมากแข้ง
อาเภอหมากแข้ง มณฑลอุดรธานี เดิมชื่อ “อัมพร” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “อวยพร” ตามรัฐนิยมสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ท่านมีพี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน คือ
๑. อาจารย์พิรุณพรรณ ภัทรเลาหะ (เดิมชื่อ พิรุณ เผื่อนพงศ์)
๒. อาจารย์เอื้องพันธุ์ คุ้มหล้า (เดิมชื่อ อาพัน เผื่อนพงศ์)
อาจารย์อวยพรสมรสกับนายแพทย์สงัด เปล่งวานิช (ขุนสงัดโรคกิตติ) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๗๖ ซึ่งต่อมาเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีธิดาคนเดียว คือ นางสุชาดา
แสงสิงแก้ว (คู่สมรส คือ พล.ร.ต. นายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ซึ่งรับราชการก้าวหน้าดารงตาแหน่ง อธิบ ดี
กรมการแพทย์ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกัน) มีหลานชายเพียงคนเดี ยว ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วสุ
แสงสิงแก้ว ที่มีความสามารถพิเศษ มีชื่อเสียงด้านการร้องเพลง ในชื่อ “จิ๊บ ร.ด.”
อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริรวมอายุได้ ๙๑ ปี ๘
เดือน ๖ วัน
การศึกษา
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ จบชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลอุดรธานี
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๒-๗๓ จบวิชาครูมัธยม (ป.ม.) และชั้นมัธยมปีที่ ๘ จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย
- ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
๔๘

- พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐ ได้รับทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปศึกษาดูงานด้านโรงเรียนสาธิตที่ Peabody
College, Nashville รัฐเทนเนสซีและอีกหลายรัฐ เมื่อกลับมา ได้จัดการเรียนการสอนชั้นสามัญ
ในรูปแบบโรงเรียนสาธิต
การรับราชการ
พ.ศ. ๒๔๗๔ เริ่มรับราชการเป็นครูใหญ่ โรงเรียนสตรีประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มจัดการ
เรียนการสอนชั้นมัธยมปีที่ ๕ และ ๖ ขึ้นที่โรงเรียนนี้
พ.ศ. ๒๔๗๖ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนสตรีโชติเวช พระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๗ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ และปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้โดยไม่ได้ย้ายไปที่อื่น จนเกษียณอายุราชการ ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมเวลาปฏิบัติงาน
ที่นี่ ๓๘ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่บริหารงานอยู่กว่า ๑๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ริเริ่มประสานงานทุกขั้นตอนเพื่อเตรียมการย้ายวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จาก
ที่ตั้งในกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่แห่งใหม่ย่านประตูน้าพระอินทร์ ปทุมธานี เนื่องจากมีจานวนนักศึกษาครูเพิ่มมากขึ้น
และเริ่มเปิดทาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๑๕ ซึ่งในช่วงเวลานั้นยังคงจัดการสอน ๓ ภาคเรียน
ส่วนที่ตั้ง ณ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมสาธิตเพียงอย่างเดียว
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการคนแรกของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เกษียณอายุราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด คือ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช เป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้เพียงท่านเดียว ที่ใช้เวลาอยู่กับสถานที่และ
บุคลากรทุกระดับยาวนานกว่าผู้บริหารท่านอื่นๆ ด้วยความรู้ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งอุปนิสัย
สุขุมรอบคอบ อ่อนโยน (แต่ไ ม่อ่อนแอ) น้าใจกว้างขวางเปี่ยมด้วยความเมตตา มีไมตรีต่อผู้คนทุกระดับ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษด้านงานเขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเมื่อผู้เขียน
มาปฏิบัติราชการที่นี่ แม้ไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน เนื่องจากท่านเกษียณฯ ไปแล้ว แต่ท่าน
ยังคงมาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยู่เนืองๆ ปลูกความเคารพศรัทธาให้เกิดกับผู้เขียนได้และได้ติดตามอ่าน
งานเขียนของท่านจากหนังสื อรุ่น ที่บรรดาศิษย์จัดทาขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ ทาให้ทราบเกร็ดประวัติของ
มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด การเขียนบอกเล่าเรื่องที่ทาให้ผู้อ่านต้องการติดตามอ่านต่อๆ ไปนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่ทา
ได้ แต่งานเขียนของท่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมีเสน่ห์ชวนอ่าน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลายาวนานของ
ท่านที่มีต่อสถานศึกษาแห่งนี้ มีมากมายเหลือคณานับ ที่นามาเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงเรื่องราวน้อยนิด
เกีย่ วกับชีวประวัติอันงดงามของท่าน

๔๙

ช่วงเวลาหลังจากเกษียณอายุราชการมานับ ๓๑ ปี ท่านอุทิศเวลาประสานการทางานเพื่อสังคมมา
ตลอดเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
จัดกิจกรรมบารุงขวัญกาลังใจแก่ตารวจตระเวนชายแดนและ นปข.
ทุกปี ท่านชักชวนญาติมิตรและบรรดาศิษย์ ให้ร่วมกันจัดทาถุงของขวัญปีใหม่ส่งให้ ตารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิติหน้าที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งในภาคเหนือ อีสาน เช่น จังหวัดเลย
หนองคาย และเชียงราย ครั้งสุดท้ายที่ท่านเดินทางไปด้วยตนเอง คือ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ท่านมีอายุ
เกือบ ๙๑ ปี ขาไปโดยสารรถบัส แต่คณะผู้ร่วมทางขอร้องให้ท่านเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน

ประธานชมรมผู้สูงอายุฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒
เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๓๔ ท่านอายุ ๗๙ ปี ได้สมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุกับโครงการของ
ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒ โดยการชักชวนของญาติ ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นนี้มี
ประมาณ ๔๐ คน อายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป จนถึงใกล้ ๘๐ ปี เป็นผู้สูงอายุที่เคยประกอบอาชีพต่างๆ กัน
ภายหลังการอบรม บรรดาสมาชิกมีมติเห็นชอบเลือกอาจารย์อวยพรเป็นประธานรุ่น นอกเหนือจาก
กิจกรรมพบปะสังสรรค์กันแล้ว ได้จัดทัศนศึกษาไปยังสถานที่ที่น่าสนใจในต่างจังหวัด จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ บริจาคอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ทาบุญไหว้พระ ทอดผ้าป่าตาม
วัดต่างๆ ทอดผ้าป่าช่วยชาติที่จัดโดยหลวงตามหาบัว วัด ป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี บริจาคเงินสมทบทุน
๕๐

ความสุขสดชื่นมาก เมื่อมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับคณะอาจารย์และศิษย์เก่า และที่ขาดไม่ได้ คือ การจัดงานปี
ใหม่ทุกปีที่บ้านของท่าน เพื่อจะได้สังสรรค์กับบุคคลที่ท่านเมตตาให้ความรักและผูกพันเสมอมา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เมื่อเสด็จเปิดอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดงานฉลองครบ ๗๐ ปีแห่งการก่อตั้ง
และได้ก่อสร้างสระว่ายน้า โดยใช้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านว่า “สระว่ายน้าอวยพร เปล่งวานิช” และเรียนเชิญ
ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดสระว่ายน้า ในโอกาสนี้ท่านร่วมกับคณะอาจารย์และศิษย์เก่าได้บริจาคเงินจานวน
สองแสนบาทแก่สถาบันด้วย

๕๒

พระคุณอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะบรรยายได้ทั้งหมดของ ๓ ปูชนียาจารย์ : ครูของครูควรคู่การบูชา
ยังมีให้ศึกษาค้นคว้าอีกมาก ชาวเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และวไลยอลงกรณ์ทั้งที่ได้ใกล้ชิด หรือเป็นชนรุ่นหลัง
สมควรตระหนั กในคุณค่าแห่ งการดาเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรมเช่นบุพการีทั้งสามท่านของ
มหาวิทยาลัย “ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” แห่งนี้ บุคคลที่แม้ชีวิตล่วงลับ ไปแล้ว แต่คุณงามความดียังคงมีอยู่ให้
เคารพบูชาได้ตลอดไป

“อาคาร 60 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ที่ปทุมธานี ก่อสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งการก่อตั้งครบ 60 ปี พ.ศ. 2535
โดยความร่วมมือของสถาบันกับสมาคมศิษย์เก่าฯ และผูม้ ีกุศลจิต
ใช้แบบแปลนเดียวกับอาคารหลักที่กรุงเทพมหานคร

๕๓

“ในพระบรมราชูปถัมภ์” : เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์
กว่าสี่สิบปีที่ปทุมธานี (พ.ศ. ๒๕๑๕-ปัจจุบัน)
ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒๐ ถนนพหลโยธิน กม. ๔๘ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐ มีทะเบียนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลข อย. ๕๙๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๙๔ ไร่ ๓ งาน
๗๒ ตารางวา พื้ น ที่ ด้ า นหน้ า ติ ด ถนนพหลโยธิ น เป็ น เขตต าบลเชี ย งรากน้ อ ย อ าเภอบางปะ อิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านหลัง (ขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า) จึงเป็นเขตจังหวัดปทุมธานี อนึ่ง มีข้อความหมายเหตุใน
ทะเบียนที่ดินราชพัสดุนี้ว่า “ที่ดินแปลงนี้ถูกตัดเนื้อที่ตามคาสั่งที่ ๑๘๐/๑๖๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗/๖/๖๘
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓
ข้อ ๔
ข้อ ๕

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใช้ ๒๗๐-๒-๗๒
ที่ทาการตารวจทางหลวง ใช้ ๓-๒-๐๐
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข เช่า ๓-๐-๐๐
จัดให้เอกชนเช่าอยู่อาศัย ๗-๒-๐๐
นอกนั้นถูกถนนพหลโยธินตัดผ่าน”

ดังนั้น ที่ตั้งของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้พื้นที่ของราชพัสดุ
จานวน ๒๗๐ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา เท่านั้น
๕๔

(ซ้าย) แท็งก์น้าบาดาลกับอาคารหัตถศึกษา ช่วงทศวรรษแรกที่ย้ายมา

(ขวา) ภายหลังการบูรณะ
ถ่ายภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

แท็งก์น้าบาดาล คือสิ่งก่อสร้างอย่างแรก ก่อนการก่อสร้างอาคารเรียน หอพักนักศึกษา บ้านพัก
และอาคารประกอบอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และย้ายนักศึกษาพร้อมบุคลากรมาเปิดดาเนินการเรียนการ
สอน ในภาคเรี ย นที่ ๒ ของปี การศึก ษา ๒๕๑๕ ณ วิทยาลั ยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ที่จังหวัดปทุม ธานี
แท็งก์น้านี้อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่โดยรวมเป็นที่ลุ่มต่า สภาพเป็นท้องนา เป็นแหล่งงูแมวเซา
ชุกชุม การบุกเบิกปรับสภาพจาเป็นต้องถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ดินที่ขุดสระน้าขนาดใหญ่
แนวกลางพื้นที่ จานวน ๓ สระ และประสบปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนน้าหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหอพัก
นักศึกษาและบ้านพักด้านหลังของพื้นที่ (จากด้านหน้า ติดถนนพหลโยธิน มีบ้านพักครูจานวน ๑๑ หลัง สร้าง
เรียงแถวจากทิศตะวันออกไปทางตะวั นตก หลังแรกเป็นบ้านพักหัวหน้าสถานศึกษา) ในภาพขวามือคืออาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งย้ายจากอาคาร ๔ มาอยู่บริเวณนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนอาคารหัตถ
ศึกษาซึ่งเดิมใช้เรียนวิชาออกแบบเขียนแบบกับวิชาที่เกี่ยวข้องและวิชาศิลปศึกษา ได้แยกไปสังกัดคณะที่ก่อ ตั้ง
ใหม่ อาคารจึงถูกรื้อถอนไปแล้ว คงเหลือแท็งก์น้าบาดาลเป็นตานานคู่สถาบันต่อไป

นักศึกษายุคบุกเบิกสถาบันร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา
บริเวณริมถนนพหลโยธิน

ร่วมแรงร่วมใจปรับพื้นที่
เพื่อก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ ปี ๒๕๑๘

๕๕

บริเวณด้านหน้าต่อจากสระน้าใหญ่ เป็นที่ลุ่มต่า สภาพน้าท่วมสนามกีฬาในฤดูฝนเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๘
ในฤดูน้าหลาก น้าท่วม ยามแล้งใช้เป็นสนามกีฬา
< ณ ที่เดียวกัน ปี ๒๕๔๐ กาลังก่อสร้างอาคาร ๑๕ ชั้น การพัฒนา
บริการจัดการศึกษาขยายขอบเขตมากขึ้นตามลาดับ เช่นเดียวกับ
การพัฒนาด้านอาคารสถานที่จากพื้นที่ลุ่มต่าเดิม แต่ใช้เทคโนโลยี
การก่อสร้างสมัยใหม่จึงสร้างอาคาร ๑๕ ชั้นได้ (รวมทั้งอาคารอื่นๆ
ในเวลาต่อมา) เริ่มทาการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วเสร็จ สมบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า“อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์”

“อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” อาคาร ๑๕ ชั้น ด้านหน้ามหาวิทยาลัย

อาคาร ๗๕ ปี วไลยอลงกรณ์

อาคาร ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์

๕๖

“ชมพูพันธุ์ทิพย์” ขณะนี้มีปลูกใกล้หอพักนักศึกษา

รำชพ กษ์ หรือ คูน (Golden Shower ) ต้นไม้
ประจำมหำวิทยำลัย ต้นไม้นี้เคยมีอยู่ใกล้อาคาร
อานวยการ หรือ “นิทราสนิท” ที่ กทม. และมีปลูกเป็น
แถวที่ถนนหน้าหอประชุม โรงอาหารและอาคารพลศึกษา
(โรงยิม) ณ ที่ตั้งปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ มาแล้ว
ส่วนต้น “ชมพูพันธุ์ทิพย์” หน้าอาคารเรียน ๑-๒-๓-๔ นั้น
นามาปลูกปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จานวนมาก จนนักศึกษารุ่น
ต่อจากนั้น เข้าใจว่าเป็นต้นไม้ประจาสถานศึกษา
เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดต้นไม้ประจาสถาบัน ต่อมาจึง
มี การประชุมตกลงเลือก “ต้นราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้
ประจาสถาบัน ในช่วงเวลาที่ฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ
๖๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๕)

๕๗

มหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ในช่วงเดือนกันยายนและต้นตุลาคมปีนั้น พื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาค
กลางของไทยต้องประสบอุทกภัยรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆ เมื่อรัฐบาลจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดังกล่าว ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น
จิตอาสาไปช่วยปฏิบัติงานด้วย และนามาซึ่งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นสมควร
มอบหมายให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ รรเทาความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ป ระสบภั ย จากอุ ท กภั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือและเป็นแหล่งพักพิงแก่ผู้ประสบภัย จาก
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งบุคลากรทุกส่วนของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจานวนมากที่มีกุศลจิต และจิตอาสา ร่วมมือ
ร่วมใจกันช่วยให้การบรรเทาทุกข์ภัยครั้งนี้เบาบางลงได้

๕๘

แต่แล้ววันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. มวลน้าขนาดใหญ่ก็ไหลทะลักเข้าท่ว ม
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมถึงชั้นล่างของอาคาร ๘๐ ปี วไลยอลงกรณ์ ที่ใช้เป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบภัย
และถนนพหลโยธินด้านหน้าด้วย ทาให้ต้องขนย้ายทั้งทรัพย์สินและบุคคลเป็นโกลาหล

มหาอุทกภัยครั้งนี้ยาวนานกว่าเดือน ระดับน้าจึงลดลงสู่สภาวะปกติ นาความเสียหายใหญ่หลวงทั้งด้าน
ทรัพย์สิน ทางกายภาพและสภาพจิตมาสู่ผู้ประสบภัยทุกหมู่เหล่า จาเป็นต้องฟื้นฟูสภาพต่างๆ ภายหลังน้าลด
แต่บุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ตั้งมั่นแน่วแน่ในการดาเนินพันธกิจต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ด้วยมีพระมิ่งขวัญประจา
สถาบันทรงสถิตอยู่ในดวงใจของทุกคน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ได้แก่
๕๙

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ที่ตั้ง ณ ถนนสุวรรณศร
หลัก กม. ๒๕๐-๒๖๐ ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ มีเนื้อที่ ๖๑๕ ไร่ ๑ งาน ๕๑
ตารางวา เริ่มเปิดบริการการศึกษาแก่ท้องถิ่นทั้งระดับปริญญา บัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรเฉพาะทาง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นมา
๒. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกันด้านทิศเหนือ โฉนดที่ดิน เลขที่
๓๙๖๖ ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) เนื้อที่ดิน ๘๖ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวา
จดทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๖๐

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ และจานวนนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ดังตารางข้างล่างนี้

๖๒

พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน

ตั้งแต่ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๗๕

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘

ไม่ทราบปีที่เริ่มใช้
แต่ศิษย์ ๒๔๙๐ มีใช้

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗

ตั้งแต่ พ.ศ. 2๕๔๗-ปัจจุบัน

๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
(พระอิสริยยศขณะนั้น) ประทานกาเนิด “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ที่ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ
ในวาระต่างๆ
พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ทอดพระเนตรละครที่นักเรียน
แสดงที่สวนมิสกวัน อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
ผู้อานวยการ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้อานวยการ (อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช) ทูลเกล้าฯ ถวายงานฝีมือนักเรียน แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานกาชาดที่สวนอัมพร ในปีเดียวกันนี้ ผู้อานวยการได้ทูลเกล้าฯ
ถวายการฝีมือนักเรียนแด่สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ด้วย
๖๓

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ไว้ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” คุณหญิงประภา
พรรณ วิจิตรวาทการ ศิษย์เก่ารุ่น ๑ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ”
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจาทุกปี และนารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายตลอดมา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระ
ราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิ ทยาลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ทั้ ง นี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว กั บ สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์แก่วิทยาลัย จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมเด็จฯ เจ้าฟ้าสิรินธร ทูลเกล้าฯ ถวายด้วย
๓,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) และได้นามาก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกปี รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอาจารย์

๖๔

๒๗ มีนาคม ๒๕๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดและทรงวาง
พวงมาลา พระอนุสาวรีย์ (ครึ่งพระองค์) สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราช
สิรินธร ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๗ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัวจานวน ๔ ตัวให้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาสัตวบาล ต่อมามีจานวนเพิ่มขึ้นและมีผู้บริจาคสมทบ ยอดสูงสุดคือ ๒๖ ตัว ครั้นน้า
ท่วมใหญ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงประสบปัญหาวัวล้มตาย
พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดให้
อธิการและคณะกรรมการจัดทาหนังสือเทิดพระเกียรติ เรื่อง “สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร” เข้าเฝ้าฯ ประทานสัมภาษณ์และทรงให้ยืมพระฉายาลักษณ์อันมีค่ายิ่งจานวน
มาก เพื่อใช้ประกอบการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ภาพต่อไปนี้ด้านขวามือคือภาพปกหนังสือ ดังกล่าวที่พิมพ์
เสร็จแล้ว เผยแพร่ในโอกาสก่อตั้งสถาบันมาครบ ๖๐ ปี
๖๕

กันยายน ๒๕๓๗ คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึ กแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ และทรงเปิด “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ” ซึ่งเป็นอาคารฝึกประสบการณ์วิช าชี พ
สาหรับนักศึกษา

๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๔ สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าส
ราชนครินทร์ เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ และทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์”
กับ “ห้องราชนครินทร์”

๖๖

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ภาพยุคแรกเริ่มก่อสร้างที่ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๘ ช่างปั้นพระอนุสาวรีย์ คือ อาจารย์
กนก บุ ญโพธิ์แก้ว โรงเรี ย นช่างศิล ป์ ต่อมาเป็ นผู้ อานวยการกองหั ตถศิล ป์ กรมศิล ปากร บริเวณฐานพระ
อนุสาวรีย์ออกแบบเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย มีคูน้าขุดรอบ ๓ ด้าน โดยเชื่อมต่อจากสระน้าใหญ่ด้านหน้า

ปี ๒๕๒๐ พระอนุสาวรีย์แบบครึ่ง
พระองค์สร้างเสร็จโดยช่างปั้นคนเดิม
ประดิษฐานที่วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดเมื่อ
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๐

พระอนุสาวรีย์ที่ปทุมธานี
ก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี ๒๕๔๐

๖๘

ที่ 15 กุมสภาพั
ทุก่ทปีี่หมีน้พาิธอาคาร
ีวางพวงมาลาฯ
วันคล้
้นพระชนม์
ย้วัานยพระอนุ
าวรียนม์ ธ์าอยู
4 (ชั่วคราว)
เพืา่อยวั
ปรันบสิปรุ
งพื้นที่เดิม

ภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๙

“ในพระบรมราชูปถัมภ์” น้อมนาสู่การเรียนรู้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
ในช่วงทศวรรษที่ ๘ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้กาหนด “อัตลักษณ์” คือ บัณฑิตจิตอาสา พัฒนา
ท้องถิ่น และกาหนด “เอกลักษณ์ ” เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” และเป็นมหาวิทยาลัยของไทยเพียงแห่งเดียวที่อยู่
“ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อแสดงความ
จงรักภักดี ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและดาเนิน
ชีวิตตามรอยพระยุคลบาทได้ทั้งส่วนตน และเผยแพร่สู่ชุมชนได้ จึงได้จัดรายวิชาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนนานารูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ นับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๑๓ รายวิชา โดยกาหนดให้มีรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
๓(๓–๐–๖) รหัสวิชา ๙๐๐๐๒๐๓ ชื่อภาษาอังกฤษ คือ To Follow in the Royal Footsteps of His
Majesty the King (คาอธิบายรายวิชา) พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราช
นิพนธ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท และพระราชดาริ จัดอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นรายวิชาบังคับเรียน สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก สาขาวิชา เพื่อถวายเป็นราชสดุดีในปีมหามงคล
โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเปิดสอนรายวิชาตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ต่อมา มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายวิชาตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท เป็น GE ๑๐๒ อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ VRU Identities ๖(๓-๖-๙) คาอธิบาย
รายวิชา คือ ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์” สร้างเสริมเอกลักษณ์
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์การมีจิตอาสา เพื่อให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี เข้าใจ
ตนเอง มหาวิทยาลัยและสังคม มีทักษะชีวิต ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความเป็นผู้นา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม และมีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลั ง จากจั ด การเรี ย นการสอนมาได้ ร ะยะหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์โลกและสังคมปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษา
ทั่วไป คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความเห็นชอบให้จัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มใช้ปีการศึกษา
๒๕๕๙ กล่าวเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กับการแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี โดยจัดให้เรียน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. VGE๑๐๑ ตามรอยพระยุ ค ลบาท To Follow in the Royal Footsteps of His Majesty
the King ๓(๒-๒-๕) คาอธิบายรายวิชา คือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ
และสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
๗๐

๒. VGE๑๐๙ อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ VRU Identities ๔(๒-๔-๖) คาอธิบายรายวิชา
คือ ส่ งเสริ ม และพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์ ” มีจิตอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์
ที่ ส มบู ร ณ์ มี บ ทบาทความเป็ น ผู้ น า และผู้ ต าม มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา พั ฒ นาสั ง คม และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นับตั้งแด่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายหลักให้บัณฑิตระดับสูงนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา ได้เรียนเป็นวิชาบังคับ คือ รายวิชา
ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๓(๓-๐-๖) รหัสวิชา ๒๕๓๕๓๐๑ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
คื อ National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) ทั้งสองสาขาดังกล่าวแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยจัดรายวิชาสัมมนา
การจั ด การศึ ก ษาและภู มิ พ ลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น Seminar on Education and Royal Wisdom
๓(๒-๒-๕) รหัสวิชา ๑๐๑๘๖๐๔ เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนเรียนเช่นเดียวกัน มีคาอธิบายรายวิชา คือ
สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา กระบวนทัศน์ เรื่องภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน โดย
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มี
รายวิชาบังคับ คือ สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจพอเพียง Seminar on
Global and Sufficiency Economy Policy Management ๓(๓-๐-๖) รหั ส วิ ช า ๒๕๕๗๓๐๘ มี
คาอธิบายรายวิชาดังนี้ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค กรอบแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานของนโยบายการเงิ นการคลัง วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรี ตลอดจนปัญหา
และแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้ การค้าระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาค การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับจุลภาค การผลิตในระดับครัวเรือน ชุมชน วิสาหกิจ ธุรกิจและอุตสาหกรรม สัมมนาหัวข้อและ
ประเด็น เกี่ย วกับ แนวทางการน าหลั กเศรษฐกิจ พอเพียงและหลั กเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้งเพื่อเขียนดุษฎีนิพนธ์
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รหัสวิชา ๔๐๐๗๖๐๓ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งกั บ การพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ Concepts of Sufficiency Economy Philosophy for
Science Development ๓(๒-๒-๕) มีคาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาศึกษาวิจัย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกสู่วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
นอกจากการจัดรายวิชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สาหรับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย แล้ว
มหาวิทยาลัยยังจัดทาโครงการอบรมบุคลากรภายใน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อเป็นเอกลักษณ์
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย “ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
รวมถึงโครงการจัดอบรมบริการทางวิชาการแก่บุคคลขององค์กรภายนอก หรือประชาชนทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้
สานักส่งเสริม การเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการและประสานงานมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ แล้ว โดยบางครั้งได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้านวิทยากร แหล่งเรียนรู้ดูงาน สาธิตหรือ
ฝีกปฏิบัติ เช่น สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน
กปร.) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ
สำนักส่งเสริ มกำรเรียนรู้ และบริกำรวิชำกำร มีห น้าที่ประ การหนึ่ง คือการสื บสานแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นเรื่องการเผยแพร่ปรัชญาและองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้สู่วิถีพอเพียง ด้วยวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ นอกจากนี้ สานักฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการให้องค์กรและบุคลากร
น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอีก
ด้วย นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน มีโครงการจัดอบรมแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไปตลอดมา
ตัวอย่างภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเรียนรู้และดูงาน
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การสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาแก่ปวงประชาและสืบสานงานศิลป์ของไทย
โลกปั จ จุ บั น มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากมายตามยุคของการสื่อสารระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องทันการณ์กับยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีพ ดังภาษาอังกฤษว่า Education is for life. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และมีประสบการณ์
ในสาขาวิช าที่ตนเลือกเรี ยน เมื่อส าเร็ จ การศึกษาพร้อมออกไปสู่ ตลาดแรงงานได้ดี ขณะเดียวกัน ยังคงจัด
การศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อผลิตบัณฑิตที่สืบสานและรังสรรค์ผลงานจากหนึ่งสมองผ่านมือทั้งสองข้างได้อย่างงดงาม
แสดงเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันทากิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงดีงามแก่มหาวิทยาลัย ดาเนินรอยตามพระปณิธานใน
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ องค์ประทานกาเนิดมหาวิทยาลัย
และศิษย์รุ่นบุพการีในอดีตที่สืบสานต่อกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน
ในห้วงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดฉลองการก่อตั้งมาครบ ๘ ทศวรรษ (๘๐ ปี) ต่อมาจนถึงการฉลองครบ ๗
รอบ (๘๔ ปี) ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทั่งถึงปัจจุบันแห่งการบันทึกเกร็ดประวัติ ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมใจสามัคคีกันรังสรรค์ผ ลงานให้ประจักษ์แก่ชุมชน และ
สังคมยอมรับ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน การฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพสาขา
ต่างๆ สร้างชื่อเสียง ได้รับคาชมเชยหรือรางวัล ขอยกตัวอย่างผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาบางหลักสูตรหรือ
โครงการ ดังนี้
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โครงการเข้าร่วมแข่งขันประกวดการตกแต่งบายศรี ในงานเย็บร้อยค่อยจีบ
ดอกไม้สดและใบตอง ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และโครงการวิทยากรให้ความรู้การบริการ “กิจกรรมยามว่าง” การทาพิมเสนและยา
หม่องน้า แด่ผู้สูงอายุจานวน ๔๐ คน ณ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด ณ ศูนย์ศิลาปาชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลการดาเนินงาน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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โครงการเข้าร่ว มแข่งขันเย็บ ร้ อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ได้ร่วมประกวดชนิ ด
พวงมาลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการเข้าร่วมแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ได้
ร่วมประกวดบายศรี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โครงการประกวดแข่งขันกระทงลอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาปี ๒๕๕๘ ได้ร่วมประกวดกระทงลอย
และประกวดโคมแขวน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ผลการดาเนินงาน การประกวดโคมแขวนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

โครงการประกวดแข่งขัน “น้าพริกลงเรือ ตารับสานักพระวิมาดาเธอฯ” ได้ร่วมประกวด ณ ห้อง
ภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โครงการประกวดอาหาร Makro Horeca Challenge ๒๐๑๖ ที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ ในวันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลการดาเนินงาน ประกวดอาหารยุโรปโดยมีการสุ่มเนื้อสัตว์และต้องมีวิธีการประกอบอาหาร
อย่างน้อย ๖ ชนิด ได้รับคัดเลือกเข้ารอบระดับภูมิภาค ทั้งนี้ นักศึกษาได้ร่วมงานกับแม็คโครอีกครั้ง ในวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๖๑ หัวเรื่อง อาหารสตรีทฟู้ด (Street Food) ชื่อเมนูอาหาร “ลาซานญ่าผัดไทย”
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ร่วมจัดแสดงผลงานของนักศึกษา (การแกะสลักผักและผล ม้) “โครงการการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
Productive Learning” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมว ลยอลงกรณ์ นพระบรมราชูป ัมภ์

การบริการทางวิชาการ “ประดิษฐ์บายศรีจากผ้า” ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) จ.ปทุมธานี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือนฯ ประดิษฐ์ บตอง ระดับชาติครั้งที่ ๘
“กรองร้อยมวลมาลี วิ ี ทยวิ พี ุทธ” วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
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รางวัลชนะเลิศประกวดกระทง บตองดอก ม้สด
ประจาปี ๒๕๖๐ เมือ่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ เรือน ทย มรว.

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื่องจากอาจารย์ด้านศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในฐานะศิลปินมีผลงานในสังคมมานาน
และเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็น “ครูศิลปะเปี่ยมคุณธรรม” ยังผลให้ในแต่ละปีนักศึกษามีผลงานแสดง
เป็นที่ประจักษ์ในสังคมตลอดมา

นายศรณรงค์ เบาสันเทียะ ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจาปี ๒๕๕๙

๗๗

น.ส. ณัฐพร เติมเพชร ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๖๑

เมื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมต้อนรับบัณฑิตที่จะมาซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่าง
วันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ดาเนินการรังสรรค์สถานที่ นาโดยประธานสาขา
ผศ.นเรศ ยะมะหาร และทีมงาน จึงบังเกิดผลงานน่าชื่นชม “ภาพ ๔ มิติ Realistic” ดังนี้

๗๘

หลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบริการวิชาการแก่สังคม
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
จ.ปทุมธานี ให้เข้าร่วมแสดงในงาน “ในหลวงรักเรา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิ ธาน” โดยวงดนตรี
VRU Big Band ได้บ รรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ร่ว มกับอาจารย์ธ นิส ร์ ศรีกลิ่ นดี ศิล ปินแห่ ง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง ประจาปี ๒๕๕๙

๗๙

มหาวิทยาลัยของไทยและระดับโลกในระยะเวลาดาเนินงานอันสั้น และในการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศ แชมป์
โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจาปี ๒๕๖๐ (World Robot Olympiad 2017) รุ่นมหาวิทยาลัย (Advanced
Robotics Challenge) ณ ประเทศคอสตาริกา ทีมงานใช้ชื่อ Valaya Alongkorn Team นาความชื่น
ชมยินดีใหญ่หลวงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งเดียวนี้ สมควรแก่การบันทึก
ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

“ผลงานของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประเทศไทย ๔ สมัยซ้อน
(World Robot Olympiad Thailand)
แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประจาปี ๒๕๕๗ รุ่นมหาวิทยาลัย
แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประจาปี ๒๕๕๘ รุ่นมหาวิทยาลัย
แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประจาปี ๒๕๕๙ รุ่นมหาวิทยาลัย
แชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประจาปี ๒๕๖๐ รุ่นมหาวิทยาลัย

แชมป์โลกโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจาปี ๒๕๖๐
(World Robot Olympiad 2017)
รุ่นมหาวิทยาลัย (Advanced Robotics Challenge)
ปีที่เข้าแข่งขัน
ปี ๒๕๕๗
(รอบภูมิภาค)

รายละเอียด

ผลงาน

เริ่มส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันรายการโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจาปี ๒๕๕๗ รอบภูมิภาค
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.1 ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง
รุ่นมหาวิทยาลัย

๘๑

ปีที่เข้าแข่งขัน
ปี ๒๕๕๘
(ชิงแชมป์โลก ที่
ประเทศกาตาร์)

รายละเอียด

ผลงาน

ทั้ง ๒ ทีมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยใน
การแข่งขัน ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์
ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

เข้ารอบ ๑๖ ทีมสุดท้ายทั้ง ๒ ทีม

รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:
ทีมทิ้งทวน gen.2 : อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด / นายดิลก พินิจศักดิ์ / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว /
นายอภิวัฒน์ จูฑะสุวรรณ์
ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.2 : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายคณบดี รีเรืองชัย / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน /
นายอภินันทน์ ศรีโสภา
รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศกาตาร์:
ทีมทิ้งทวน gen.2 : อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด / นายดิลก พินิจศักดิ์ / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.2 : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน / นายอภินันทน์ ศรีโสภา
การไปแข่งขันที่ประเทศกาตาร์มีบริษัท เจ ปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด ร่วมสนับสนุน
งบประมาณ จานวนเงิน ๓๐๘,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)
ปีที่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด

ผลงาน

ปี ๒๕๕๙
(ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย)

ส่งทีมเข้าแข่งขันรายการโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจาปี 2559 ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

ทีมทิ้งทวน 2.5 รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง (แชมป์ประเทศไทย
รุ่นมหาวิทยาลัย)
ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.3 ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
(รองแชมป์ประเทศไทย
รุ่นมหาวิทยาลัย)

ปี ๒๕๕๙
(ชิงแชมป์โลก ที่
ประเทศกาตาร์)

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก ประจาปี ๒๕๕๙
(World Robot Olympiad 2016) ทีจ่ ัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ได้อันดับที่ ๑๐ ของโลก
จากตัวแทนระดับประเทศทั้งหมด
๕๒ ทีม

๘๓

รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยทีห่ ้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น:
ทีมทิ้งทวน 2.5 : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน /
นายอภินันทน์ ศรีโสภา / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.3 : อาจารย์วิชวุธ บุญญานุกูล / นายกิตติพงษ์ กลิ่นพยอม /
นายสถาพร สุขหลง/ นายวีราทร บุญโกศล
รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดีย
ทีมทิ้งทวน 2.5 : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน /
นายอภินันทน์ ศรีโสภา / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
การไปแข่งขันที่ประเทศกาตาร์มีบริษัทเจปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด ร่วมสนับสนุน
งบประมาณ จานวนเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ปีที่เข้าแข่งขัน

รายละเอียด

ผลงาน

ปี ๒๕๖๐
(ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย)

ส่งทีมเข้าแข่งขันรายการโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจาปี ๒๕๖๐ ชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมทิ้งทวน gen.3 รางวัล
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง (แชมป์
ประเทศไทย รุ่นมหาวิทยาลัย)
ทีมลูกเจ้าฟ้า gen.2 ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
(รองแชมป์ประเทศไทย
รุ่นมหาวิทยาลัย)

ปี ๒๕๖๐
(ชิงแชมป์โลก ที่
ประเทศกาตาร์)

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก ประจาปี ๒๕๖๐ (World
Robot Olympiad 2017) ทีจ่ ัดขึ้นระหว่าง
ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ประเทศคอสตาริกา

ได้อันดับที่ ๑ ของโลก
จากตัวแทนระดับประเทศ
ทั้งหมด ๒๒ ทีม
ใช้ชื่อทีม Valaya Alongkorn
Team

รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยรังสิต:
ทีมทิ้งทวน gen.3 : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน /
นายอภินันทน์ ศรีโสภา / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
ทีม The Last Automation : อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคา / นายนิคม เมืองโคตร /
นายสุบัณฑิตย์ โพธิ์อบ / นายาอาทิตย์ อุ่นใจ
รายชื่อทีมแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศคอสตาริกา
Valaya Alongkorn Team : ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ / นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน /
นายอภินันทน์ ศรีโสภา / นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
๘๔

การเดินทางไปแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายครั้งจนประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ นา
ชื่อเสียงดีเด่นระดับโลกมาสู่ตนเอง หมู่คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศไทยครั้งนี้ นอกจากได้รับงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ๒ บริษัทเอกชน ได้แก่
๑. บริษัทเจปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน ๕๕๐,๖๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่น
หกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีอุปการคุณ
๒. บริษัทสมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จากัด จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนับสนุนโครงการ: ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

๘๕

เบื้องหลังความสาเร็จ

๘๖

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ในอดีต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาหลายคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแทนพระองค์เป็นประจาทุกปี
หากกล่าวเฉพาะในช่วงทศวรรษ ๒๕๕๐ มานี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ดังนี้

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักศึกษารางวัลพระราชทาน คือ นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักศึกษารางวัลพระราชทาน คือ นายรัชรัตน์ สัตยเลขา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษารางวัลพระราชทาน นายกฤตนันท์ ในจิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้คัดเลือกให้นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือ นายศิริศักดิ์ ยีกา
๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ นายณัฐกรณ์ วิลัยลัก
๘๗

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากนักศึกษา
ในสถาบันได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๐, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

๘๘

ความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนา
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ กรุงเทพฯ ทั้งนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยดารงตาแหน่ง ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานอานวยการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ประสานงานโครงการฯ
๓. นางสาววราภรณ์ ไชยสุรยิ านันท์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจาโครงการฯ
โดยมีนักศึกษาในโครงการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย จานวน ๔ คน และหญิงจานวน ๔
คน ได้แก่
นักกีฬาชาย/สถาบันการศึกษา
๑. นายสราวุฒิ ขิดกุลเลาะ/มรภ.วไลยอลงกรณ์
๓. นายชัยพิชิต คงอินทร์/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

๒. นายชานนท์ เกตุเพ็ชร์/มรภ.วไลยอลงกรณ์
๔. นายวีรเทพ ชัยชนะ/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นักกีฬาหญิง/สถาบันการศึกษา
๑. นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์/มรภ.วไลยอลงกรณ์
๓. นางสาวเสาวรส ตั้งแก้ว/มรภ.วไลยอลงกรณ์

๒. นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์/มรภ.วไลยอลงกรณ์
๔. นางสาวพรสุดา กฤษณา/มรภ.วไลยอลงกรณ์

๘๙

ขอยกตัวอย่างการไปร่วมแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

*** สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง-ชาย) ***
ร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5
“5Th Asian Beach Games DA NANG VIET NEM 2016”
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)

ประเภททีมหญิง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จานวน 21 ทีม
1st THA 1
นางสาววรภัสสร รดารงค์ สังกัด มรภ.วไลยอลงกรณ์
นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี สังกัด มรภ.วไลยอลงกรณ์
2nd จีน 2
3rd จีน 1
4th คาซัคสถาน 1
5th THA 2
นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์ สังกัด มรภ.วไลยอลงกรณ์
นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์ สังกัด มรภ.วไลยอลงกรณ์

๙๐

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “กองเรือยุทธการ-ซีเล็คทูน่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2560
ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด กองเรือยุทธการ (อ่าวดงตาล) อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขัน
ทีมหญิง (ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 24 ทีม)
อันดับ 1 Beach volleyball Tour Club 1 (นางสาววรภัสสร รดารงค์,นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี)
อันดับ 2 Beach volleyball Tour Club 2 (นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์,นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์)
อันดับ 3 กาฬสินธุ์ 1 (นางสาวกิจจา ขันทรักษ์,นางสาวอริญา เหล่าแสงสา)
อันดับ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิยาสรรพ์ 1 (นางสาวภวรัญชน์ จันทรวิชัย,นางสาวทัศริดา สิงห์เชื้อ)
อันดับ 5 มรภ.วไลยอลงกรณ์-หนองเสือ 1 (นางสาวยศภัทร ปาคา,นางสาวพรสุดา กฤษณา) ,
อันดับ 5 มรภ.วไลยอลงกรณ์-หนองเสือ 2 (นางสาวเสารส ตั้งแก้ว,นางสาววริสรา นุสนทรา)
ทีมชาย (ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 24 ทีม)
อันดับ 1 ราชนาวี 1 (นายเศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์,นายรัฐนนท์ อินเขียว)
อันดับ 2 ลูกประดู่ 1 (นายมรุเดช บุญเต็ม,นายอดิศร เขวาลาธาร)
อันดับ 3 ราชนาวี 2 (นายสุรินทร์ จงกลาง,นายกิตติ ดวงจินดา)
อันดับ 4 กาฬสินธุ์ 1 (นายชัยรัตน์ หารอาษา,นายเกียรติศักดิ์ นาคส้มป่อย)
อันดับ 5 มรภ.วไลยอลงกรณ์-สกอ.1 (นายสราวุฒิ ขิดกุลเลาะ,นายชานนท์ เกตุเพ็ชร์)
อันดับ 9 มรภ.วไลยอลงกรณ์-สกอ. 2 (นายชัยพิชิต คงอินทร์,นายวีรเทพ ชัยชนะ)

***สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)***
รายการ “The 20th Anniversary of the Establishment of the HKSAR Celebration
Beach Volleyball Competition (International Division)”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศฮ่องกง

ประเภททีมหญิง
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จานวน 4 ทีม
1st จีน
2nd ทีมไทย (นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์ ,
นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์)
3rd ญี่ปุ่น
4th ฮ่องกง

๙๑

***รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง
รายการ FIVB Beach Volleyball World (เก็บคะแนนโอลิมปิค)
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่
1. พันจ่าอากาศเอกเพชรราช พุฒซ้อน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง สังกัดทหารอากาศและมรภ.วไลยอลงกรณ์
2. เรืออากาศเอกสมชาย พินิจวงศ์
ผู้ฝึกสอนทีมหญิง สังกัด ทหารอากาศ
นักกีฬาหญิง
1. นางสาววรภัสสร รดารงค์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมายเหตุ : ทีมหญิง ลาดับที่ 3, 4 นักกีฬาในโครงการความเป็นเลิศฯ ศูนย์ฝึกฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์
: ข้อมูลและตารางจากกองพัฒนานักศึกษา มรว.
***สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)
รายการ FIVB Beach Volleyball World (เก็บคะแนนโอลิมปิค)
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

1st
2nd
3rd
4th
5th
9th

ประเภททีมหญิง
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จานวน 16 ทีม
สหรัฐอเมริกา
ทีมไทย 1 (นางสาววรภัสสร รดารงค์ ,
นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี)
นิวซีแลนด์
ทีมไทย 2 (นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์ ,
นางสาวราไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์)
อังกฤษ , ญี่ปุ่น , นิวซีแลนด์ ,
สหรัฐอเมริกา
บราซิล , แคนนาดา , เซ็กเกีย ,
เดนมาร์ก , เยอรมนี , อิสราเอล ,
เกาหลีใต้ , เกาหลีใต้

๙๒

พุทธศักราช ๒๕๕๙ : ปีแห่ง ๓ มหามงคลยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑. ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
(วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๒. ปีครบรอบพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๓. ปีครบรอบ ๘๔ ปี ที่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ประทานกาเนิดสถานศึกษาแห่งนี้ (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแ ด่ทั้งสามพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่
อย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และวไลยอลงกรณ์ โดยสามัคคีรวมใจกันจัดกิจกรรมมากมาย ขอ
ยกตัวอย่าง ดังนี้
(๑) โครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ จานวน ๓ เล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับพระกรณียกิจและ
พระจริยวัตรอันงดงามขององค์ประทานกาเนิดสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระประวัติ เรื่อง สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งได้จัดพิมพ์
ขึ้นครั้งก่อตั้งสถาบันครบ ๖๐ ปี ได้แก่เรื่อง
 วไลยวรวิลาส ผู้เขียน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตยา สายเชื้อ
อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์ และอาจารย์นพรัตน์ พันธุ์แสง กล่าวถึงพระประวัติโดยย่อกับสาย
สัมพันธ์พระประยูรญาติ สถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ และพระปรีชาสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
พระองค์
 พระนิวาสราชปิตุจฉา ผู้เขียน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ เพชรช่อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภาศิริ พะหูชนม์ กล่าวถึงที่ประทับหรือพระตาหนักนับตั้งแต่ประสูติจนถึงสิ้นพระชนม์ รวมถึงพรรณ
ไม้ต่างๆ ที่มี ณ สถานที่นั้นๆ
 วิถีประพาสแห่งสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ผู้เขียน คือ รองศาสตราจารย์ยุพดี เสตพรรณ ซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะจัดพิมพ์ และมหาวิทยาลัยได้
ดาเนิ น การต่อมาจนเสร็ จ ผู้ เขียนรวบรวมการตามเสด็จฯ และการเสด็จไปยังสถานที่ ต่างๆ ด้ว ย
พระองค์เอง ประกอบข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว มีเนื้อหามาก


๙๓

นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนวิชา VGE๑๐๑ ตามรอยพระยุคลบาท ขึ้นใหม่
ภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร
(๒) โครงการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี
สมเด็ จ พระราชปิ ตุจ ฉา เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีร าชสิ ริ นธร ได้ ป ระทานก าเนิด
“โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งได้ปฏิบัติพันธกิจสนองพระปณิธานด้าน
จั ด การศึ ก ษาแก่ ส ตรี ไ ทยตลอดมา และพั ฒ นาจนเป็น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ครบ ๘๔ ปีแห่งการก่อตั้ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการเฉลิมฉลองใน
โอกาสพิเศษมากมายตลอดทั้งปี และพิเศษที่สุดคือโครงการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและกตัญญุตาต่อพระองค์ผู้ประทานกาเนิดสถานศึกษาแห่งนี้ และราชวงศ์จักรี รวมทั้งจะ
ได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในการจัดทา
ตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ๘๔ ปี โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ให้ใช้พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิริน ธร
เป็ น ภาพประธานแบบตราไปรษณี ย ากร และมี พิ ธี แ ถลงข่ า วเปิ ด ตั ว ตราไปรษณี ย ากรที่ ร ะลึ ก ดั ง กล่ า วที่
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ซึ่งเป็นวันที่สิ้นพระชนม์ เมื่อปี ๒๔๘๑)

ประวัติพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ศิลปินผู้เขียน คือ อาจารย์นิรันดร์ ไกรสรรัตน์ ผู้มีผลงานเขียนภาพเหมือนชั้นเยี่ยม ขณะเป็นอาจารย์ประจา
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง (ชื่อในขณะนั้น) ท่านได้รับ
การติดต่อจากสานักพระราชวัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้เขียนพระสาทิสลักษณ์พร้อมกัน จานวน ๓ องค์ ได้แก่
พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ซึ่ งอาจารย์ นิ รั น ดร์ใช้เวลาเขียนเสร็จทั้งหมดภายใน ๒ เดือน โดยไม่ขอรับค่า ตอบแทน
นับเป็นผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของท่าน
อาจารย์นิรันดร์กรุณาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อพบอธิการบดีและคณะด้วยตนเอง เมื่อวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๘ นอกจากการ “อนุญาต” ให้ใช้ภาพจากไฟล์ของท่านแล้ว อาจารย์ขอดูแลเรื่องสีของภาพ
ต้นแบบด้วยตนเอง ต่อมายังช่วยเหลืองานอีกหลายครั้ง โดยไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนใดๆ มีเพียงคากล่าวที่
๙๔

พ้องกันกับเรา ชาวเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ -วไลยอลงกรณ์ ว่า “เพื่อแสดงความจงรักภักดี ” ขอพระบารมีปก
เกล้าปกกระหม่อมตลอดไป

(ซ้าย) คุณปาริชาติ ทัศนเทพ ผู้ออกแบบตราไปรษณียากรถ่ายคู่กับอธิการบดี พร้อมแจกลายเซ็น

(๓) โครงการ “หอนิทัศน์ราชภัฏ”
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท า “หอนิ ทั ศ น์ ร าชภั ฏ ” เป็ น ห้ อ งนิ ท รรศการเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช รัช กาลที่ ๙ และสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกาเนิดมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ทั้งนี้ ได้เปิดให้
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร และชุ ม ชนที่ ส นใจเข้ า ชมนิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ อั น ทรงคุ ณ ค่ า ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับห้องพระประวัติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โดยมีวิทยากร
นาชม มีนักศึกษาและผู้ส นใจเข้าชม ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวน ๒,๐๓๑ คน และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยองคมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กรุณามาเป็นประธาน

๙๕

๙๖

(๔) กิจกรรมวิ่งเทิด พระเกียรติพระมหากษัตริ ย์รั ชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ คือความร่ว มมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีความหมายเจาะจงผูกพันกัน ดังนี้
วันที่ ๑๐ หมายถึง พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐
เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๐๕ คือ วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙)
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๓๖ คือ วันอภิเษกสมรสของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช
กับ นางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (พระอิสริยยศขณะนั้น)
(๕) โครงการแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดาริ
จากกาเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ด้วยพระเมตตาต่อการศึกษาของสตรีไทยขององค์ผู้
ประทานกาเนิด “สมเด็จป้าแท้ๆ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ จนนามาสู่
พระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่หลายวาระ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ใน
ปัจจุบันนี้ นับเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของไทย ที่มีชื่อต่อด้วยสร้อยคาว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์ ”
บุคลากรทุกหมู่เหล่าของมหาวิทยาลัยต่างพร้อมใจกันทากิจกรรมต่างๆ อันแสดงถึงความจงรักภักดีเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม การจัดทาแปลงสาธิตด้านเกษตรกรรมไร่นาสวนผสมในที่ดินด้านทิศเหนือ (ค่อนไปทางด้ านหลัง
ของพื้นที่) เพื่อสาธิตการทานาข้าว ปลูกกล้วย มะม่วง และพืชสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างการดาเนินชีวิตอย่าง
๙๗

พอเพียงตามแนวพระราชดาริ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเริ่มทานาหว่าน ต่อมา วันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงมีพิธีทาขวัญข้าว เป็นที่น่ายินดีที่พบกอบัวหลวงตามธรรมชาติ เมื่อมีการปรับพื้นที่ ทาให้
เกิดบึงบัวหลวงขนาดใหญ่ด้วย

ต่อมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ปลูกพันธุ์ไม้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นการเกษตรอินทรีย์ มีการทดลองปลูก
เมล่อน ๓ สายพันธุ์ใน ๔ โรงเรือน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และมีตัวอย่าง “บ้านชีววิถี” ๒ หลัง

๙๘

พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
พระเมตตามหาศาลบันดาลให้
สมเด็จย่า-ป้า-แม่แผ่พลัง
องค์กษัตริย์พระนัดดามาส่งเสริม
ทรงอุปถัมภ์ค้าจุนบุญประกาย
เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์
ด้วยพระองค์ทรงเป็น King of Kings
ธ เสด็จใกล้ไกลไปทุกที่
นาชาติไทยเร่งรัดพัฒน์ก้าวไกล
ภัยจากฟ้าถึงแผ่นดินถิ่นสมุทร
ทรงตรากตราพระองค์เพราะทรงงาน
สิบสามตุลาห้าเก้าสุดเศร้าโศก
ฝนจากฟ้าคือน้าตาประชาชี
พระมหากรุณาจารึกไว้
สักการะ ธ มั่นไม่สั่นคลอน
พระบารมีที่ปกเกล้าฯ เนานานนั้น
ชาววไลยอลงกรณ์จักปรองดอง
จักเดินตามรอยพระยุคลบาท
ในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมนาใจ

เหล่าหญิงไทยได้ศึกษามาแต่หลัง
พระคุณดังมหานทีมีมากมาย
โครงการเติมเพิ่มงานสราญหลาย
สานึกในพระคุณอดุลย์จริง
ไทยทั้งชาติล้วนจงรักภักดียิ่ง
สร้างทุกสิ่งเพื่อสุขลูกหลานไทย
ปัญหามีที่ใดได้แก้ไข
ทั่วโลกไซร้ซึมซับรับโครงการ
มิได้หยุดแม้ประชวรด่วนประสาน
พระราชทานศาสตร์ราชาคุณค่าดี
ดุจดั่งโลกสิ้นแสงสุรีย์ศรี
พระภูมีคืนสวรรค์นิรันดร
ทวยไทยได้น้อมนาทาตามสอน
พระบิดรของแผ่นดินถิ่นแหลมทอง
ขอกตัญญุตาพาสนอง
ตามครรลองปณิธานสืบสานไป
ช่วยสร้างชาติพันธกิจศิษย์น้อยใหญ่
ดีเด่นได้ด้วยมีศักดิ์ศรีเอย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางนพรัตน์ พันธุ์แสง...ผู้ประพันธ์
5 มกราคม 2560
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ให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี แห่งการ
สถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน). ๒๕๓๖.
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา. แม่เล่าให้ฟัง: พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๘๑. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. ๒๕๒๕.
สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”
พิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์
ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว). ๒๕๕๔.
ส่องสี ชุติวงศ์. “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง...ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕” ใน ๗๐ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์.
๒๕๔๖.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ท.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗.

๑๐๒

ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๐

อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์

พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๕

อาจารย์สุนทรี นิลกาแหง

พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๙

คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ

พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๗

อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์

พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๔

อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตานนท์

พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๕

อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช

พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗

อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์

พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙

ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๘

รศ.ลาพอง บุญช่วย

พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙

ดร.วิชัย แข่งขัน

พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๗

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร

พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑

รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์

ธ.ค. ๒๕๕๑ – มิ.ย. ๒๕๕๒ ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
มิ.ย. ๒๕๕๒ - ก.ย. ๒๕๕๒ ศ.พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
ก.ย. ๒๕๕๒ – ต.ค. ๒๕๕๒ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
(อธิการบดีรักษาการ)
พ.ย. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
๑๐๓

ผู้เขียน : อาจารย์นพรัตน์ พันธุ์แสง

ตาแหน่งปัจจุบัน
ข้าราชการรับบาเหน็จบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
กรรมการและปฏิคมสมาคมชาวตราด
การศึกษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยานิพนธ์: ทัศนะของตัวละครที่มีต่อสงครามในนวนิยายสงคราม
ของเออร์เนสต์ เฮ็มมิงเวย์
ประสบการณ์ทางาน
๒๕๑๔-๒๕๑๕ โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๖-๒๕๑๘ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี
๒๕๑๘-๒๕๒๐ ลาออกจากราชการไปสหรัฐอเมริกา
๒๕๒๐-๒๕๒๒ วิทยาลัยครูนครราชสีมา
๒๕๒๒
ปฏิบัติงานหน้าห้องรองอธิบดี กรมการฝึกหัดครู
๒๕๒๒-๒๕๕๑ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในตาแหน่งผู้ช่วย ผอ.สนอ.
และหัวหน้างานธุรการ (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘)
๒๕๕๑
เกษียณอายุราชการ
๒๕๕๙
บทความ “พระปรีชาสามารถด้านภาษาอังกฤษในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”
หนังสือ วไลยวรวิลาส. (๒๕๕๙) อยุธยา: เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง
๑๐๔

