ประวัติ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม*
“เหตุการณที่ขาพเจาไดจดไว”
28 กันยายน 2508
คณะรัฐมนตรีไดประชุมลงมติมอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูดวย เปนผูจัดทําโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย ทั้งดานอาคารสถานที่ วิชาการ และระบบการปกครอง
3 ตุลาคม 2508 (วันอาทิตย)
เดินทางไปพบผูวาราชการจังหวัดนครปฐมที่จวน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอใชสถานที่พระราชวัง
สนามจันทร
27 ตุลาคม 2508
เดินทางไปหารือกับผูวาราชการจังหวัดนครปฐมอีก ตรวจดูบริเวณพระราชวังสนามจันทร แลวเดินทางไป
ราชการ ณ ปกษใต
28 ตุลาคม 2508
เริ่มรางโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จังหวัดสงขลา
28 พฤศจิกายน 2508 (วันอาทิตย)
พานาย เรเน มาเออ ผูอํานวยการใหญขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุงเทพฯ และพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และหารือเกี่ยว
กับการปรับปรุงขยายงาน
18 มกราคม 2509
คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณา “โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509” (สมุดปกเขียว) ที่
เสนอไปเปนโครงการ 6 ป (2510- 2515) มีหลักการทีจ่ ะขยายวงงานใหสอดคลองกับหลักสากล คือ ใหการ
ศึกษาวิชาตางๆ ไดทุกวิชา ไมจํากัดเฉพาะศิลปและโบราณคดี ขยายปริมาณรับนักศึกษาใหมากขึ้นตามความตอง
การของประเทศ ขอใชบริเวณพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เปดคณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะดุริยางคศิลป และคณะครุศาสตร ใชระบบวิทยาลัย และของบประมาณกอสราง 71 ลานบาท (ใน 6 ป ตาม
โครงการ) เหตุที่ขอใชพระราชวังสนามจันทร คือ
1. จังหวัดนครปฐมมีพระปฐมเจดียประดิษฐานอยู จึงนับไดวาเปนศูนยกลางของโบราณคดีและศิลป
สําคัญในประเทศ เหมาะที่จะเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรแหงหนึ่ง
2. พระราชวังสนามจันทร เคยเปนพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว พระมหา
กษัตริยผูสนพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปทั้งปวง ทรงเปนนักโบราณคดี และศิลปนชั้น
เยี่ยม โดยเฉพาะทางวรรณศิลป ทรงสนับสนุนนาฏศิลปตลอดรัชสมัยของพระองค

3. ที่พระราชวังสนามจันทรนี้ ไดทรงสรางอนุสาวรียพระพิฆเนศวร (เทวาลัยคเณศวร) ไวที่สนามหนา
พระที่นั่ง ซึ่งเปนศูนยกลางของพระราชวัง พระพิฆเนศวรเปนเทพเจาแหงศิลป และเปนตราของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูแลว บริเวณพระราชวังสนามจันทร จึงเหมาะที่จะเปนที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปากรอีกแหงหนึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับหลักการโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่เสนอไป ใหดําเนินการแกไขกฎหมาย
วาดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร และโอนเงินงบประมาณกอสรางให 29,000,000 บาท (งบประมาณ พ.ศ. 2509)
ถือวาเริ่มตนโครงการในวันนี้
25 กุมภาพันธ 2509
มีการประชุมทีพ่ ระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย เพือ่ พิจารณาแผนผัง และหาที่สาํ หรับกอสรางวิทยาลัยแหงแรก
27 มีนาคม 2509 (วันอาทิตย)
พาผูอํานวยการสํานักงานภูมิภาค ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ไปเยี่ยมพระราชวังสนามจันทร และใหวิศวกรสํารวจที่ดินที่คิดวาเหมาะที่จะกอสรางวิทยาลัยแหงแรก
23 เมษายน 2509
เดินทางไปอูทอง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนินเปดพิพิธภัณฑอูทอง ไดแวะที่พระราชวังสนาม
จันทร เพื่อใหวิศวกรดูที่ที่ขอใหสํารวจใหม (เพราะที่เดิมไมเหมาะ) ที่นี้อยูหลัง “ทับแกว” ถาการสํารวจแสดงวา
เปน ที่ที่ควรจะสรา งวิท ยาลัย ได ก็สมควรจะตั้ง ชื่อวิ ท ยาลัย แห งแรกนี้ วา “วิท ยาลั ยทั บแก ว” เพื่อ เชิ ดชูน ามที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานแกอาคารซึ่งอยูชิดบริเวณวิทยาลัย
27 เมษายน 2509
อธิการบดีประกอบพิธีสรงน้ําองคพระปฐมเจดียนมัสการพระรวงโรจนฤทธิ์ สดับปกรณพระบรมราช
สรีรังคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่พระปฐมเจดีย แลวไปบวงสรวงสังเวยพระพิฆเนศวรและพระ
ภูมิที่พระราชวังสนามจันทร
30 พฤษภาคม 2509
วิศวกรสํารวจที่ดินหลัง “ทับแกว” เรียบรอยแลว จึงหาทางเขาไปดูจนถึงที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม
จึงไดตกลงจะสรางวิทยาลัยแหงแรก ณ ที่นั้น และจะเรียกวา “วิทยาลัยทับแกว” ขณะที่กําลังอยู ณ ที่นั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งกลับ
จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ผานไป เพื่อกลับพระนคร (ถือวาเปนมงคลแกวิทยาลัยที่จะตั้งขึ้น)
16 มิถุนายน 2509
เริ่มวางผังวิทยาลัยทับแกว เพื่อการกอสรางใน พ.ศ. 2509 และเพื่อการที่สถาปนิกจะเขียนแบบแปลน
สําหรับกอสรางใน พ.ศ. 2510

4 กรกฎาคม 2509
เขียน “โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509 ฉบับที่สอง” เสร็จ (สมุดปกเหลือง) เปน
ภาคผนวกของฉบับแรก วาดวยเรื่องการดําเนินงาน ณ สถานที่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทรโดยเฉพาะ กําหนด
หลักการใหญๆ ไวเชน
1. รักษาพระที่นั่งตางๆ และบริเวณพระที่นั่ง ตลอดจนสนามทางดานตะวันออกของบริเวณพระที่นั่งไป
จนสุดอาณาเขตดานตะวันออกใหคงอยูในสภาพเหมือนเมื่อครั้งเปนพระราชวังมากที่สุดที่จะทําได ทั้งนี้เพื่อรักษา
สมบัติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
2. สองขางถนนสายใหญจากบริเวณพระที่นั่งไปทางทิศใต (ถนนราชมรรคาใน) กําหนดใหมีวิทยาลัย
หญิงขางละวิทยาลัย ดานตะวันตกใหเรียกวา “วิทยาลัยทับแกว” ดานตะวันออกใหเรียกวา “วิทยาลัยทับขวัญ”
3. วิทยาลัยแหงแรกที่กําหนดจะสรางคือ “วิทยาลัยทับแกว” ซึ่งจะเปนวิทยาลัยหญิงเปดดําเนินการในตน
ปการศึกษา พ.ศ. 2511 มุงหมายที่จะรับนักศึกษาหญิงที่จะศึกษาวิชาตางๆ ของคณะตางๆ แตเนื่องจากมีวิทยาลัยเดียวในบริเวณพระราชวังสนามจันทรในระยะเริ่มแรก และเปดดําเนินการพรอมกับจัดตั้งคณะอักษรศาสตร จึง
มีบทเฉพาะกาลสําหรับปการศึกษา พ.ศ. 2511 ใหรับเฉพาะผูที่จะศึกษาวิชาอักษรศาสตร ทั้งหญิงและชาย
หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ มาชวยงานตั้งแต 1 กรกฎาคม 2509 จึงไดมอบหมายใหรางหลัก
สูตรอักษรศาสตร
14 สิงหาคม 2509 (วันอาทิตย)
เนื่องจากไดเรียกประกวดราคากอสรางอาคาร A1 แลว จะชี้ที่ใหผูเขาประกวดทราบในวันที่ 17 สิงหาคม
2509 จึงไปปกผังพรอมดวยสถาปนิก ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมทําเตนทสนามใหเปนที่ทํางาน
9 กันยายน 2509
เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติชวยตรวจแกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหมเสร็จ
สมบูรณ ในวันนี้คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยที่พระราชวัง
สนามจันทรดวย
16 กันยายน 2509
ไดเขาเฝาสมเด็จพระราชชนนี ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐานและไดกราบ
ทูลเรื่องการขยายงาน ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระราชวังสนามจันทรดวย
23 กันยายน 2509
มีการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทําเนียบรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่
ประชุมรับทราบโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย และเรื่องที่จะขยายงานไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม
30 กันยายน 2509
(วันสุดทายของปงบประมาณ 2509) เซ็นสัญญากอสรางอาคาร A1 กับ หางหุนสวน ศิวกร คากอสราง
2,887,500 บาท

1 ตุลาคม 2509
เริ่มปงบประมาณ 2510 ไดงบประมาณ 8,200,000 บาท
13 ตุลาคม 2509
คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ซึ่งรวมถึงการขยาย
งานของมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย
2 ธันวาคม 2509
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ 5 ป ระยะที่สองของรัฐบาล ตองชี้แจงเรื่องการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบคําถามตางๆ
ดวย
7 ธันวาคม 2509
แสดงปาฐกถาที่วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ไดกลาวถึงการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรไปยัง
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ดวย
16 ธันวาคม 2509
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ อาคาร A1 ของวิทยาลัยทับแกว เชิญขาราชการพอคาคหบดีมารวมงานเปน
ครั้งแรก ไดแจกเอกสารและกลาวคําปราศรัยชี้แจงเรื่องระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยดวย
18 มกราคม 2510
ประชุมบรรณารักษเรื่องหองสมุดวิทยาลัยทับแกว แลวประชุมสถาปนิกเรื่องการกอสรางโครงการมีอายุ
ครบ 1 ป ในวันนี้
กําหนดระบบใชตัวเลขและอักษรสําหรับสถานที่ และกําหนดการใชสอยอาคาร A1 A2 และ A3 จัดกลุม
หองนอนนักศึกษา ฯลฯ
6 กุมภาพันธ 2510
หาแผนที่ทางอากาศของพระราชวังสนามจันทรมาได เพื่อใชวางผังใหถูกตองตอไป
7 กุมภาพันธ 2510
เวลากอนเที่ยง ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่พระตําหนักจิตรลดาระโหฐาน มีกระแสรพระราชดํารัส
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมวา
1. ถาจะเปดคณะดุริยางคศิลป ควรคัดเลือกผูที่มีแววเกงทางดนตรีไปศึกษาตอที่กรุงเวียนนา
2. ถาจะเปดคณะครุศาสตรก็นาจะมีโครงการแลกเปลีย่ นอาจารยกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาได
3. เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะสถาปตยกรรมไทยอยูแลว ก็นาจะลองพิจารณาเปดคณะวิศวกรรม ศาสตรบาง
ทั้งนี้เปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ

10 กุมภาพันธ 2510
สํานักงบประมาณสงผูแทนมาพิจารณารายละเอียดงบประมาณ 2511 ไดชี้แจงเรื่องวิทยาลัยในมหา วิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
19 กุมภาพันธ 2510
ไปประชุม “ซีเมส” ที่กัวลาลัมเปอรในมาเลเซีย ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ ในวันนี้ไดพบ ดร. อุทิศ นาค
สวัสดิ์ จึงไดขอรองใหชวยรางหลักสูตรดุริยางคศิลป
13 เมษายน 2510
ไดเฝาพระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากรรับสั่งถึงพระราชวังสนามจันทร และชื่อพระที่นั่งซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวพระราชทานไว แตยังไมไดสราง
24 เมษายน 2510
ประชุมอาจารยครั้งแรก 18 คน พรอมดวยเจาหนาที่อื่นอีก 11 คน ที่กระทรวงศึกษาธิการ แลวขึ้น
รถยนตไปนมัสการพระรวงโรจนฤทธิ์ที่ประปฐมเจดีย เยี่ยมคณะกรรมการจังหวัดนครปฐม และวิทยาลัยทับแกว
26 เมษายน 2510
ไดเชิญผูแทนบริติชเคานซิลในกรุงเทพฯ มาพบ เพื่อขอรองใหบริติชเคานซิลชวยคัดเลือกหาครูสอน
ภาษาอังกฤษใหสองคน สําหรับวิทยาลัยทับแกว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณเงินเดือนไวใหแลว
29 พฤษภาคม 2510
ไปโรงเรี ย นราชิ นี บู ร ณะ และได เ ข า พบนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4-5 ในห อ งประชุ ม ชี้ แ จงเรื่ อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยทับแกว
5 กรกฎาคม 2510
เดินทางไปตางประเทศตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2510 ขณะนี้อยูที่ลอนดอน จึงไดแวะไปเจรจากับเซอร
พอลซิ้งเคอร ประธานบริติชเคานซิล เรื่องการขยายงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอใหบริติชเคานซิลคัด
เลือกหาครูภาษาอังกฤษใหวิทยาลัยทับแกวสองคน ไดใหรายละเอียดความตองการแกเจาหนาที่เรื่องนี้โดยตรง
ดวย
28 สิงหาคม 2510
ประชุมอาจารยวิทยาลัยทับแกวครั้งใหญอีกวันหนึ่ง ชี้แจงเรือ่ งงบประมาณ หลักสูตร และงานทั่วไป
1 กันยายน 2510
ประชุมสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึง
กระแสรพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2510

20 กันยายน 2510
ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทําเนียบรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่ประชุม
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม และใหดําเนินการตอไป
28 กันยายน 2510
จัดการเลี้ยงสงนายพล วงศาโรจน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะยายไปเปนผูวาราชการจังหวัดธนบุรี
เลี้ยงที่อาคาร A1 วิทยาลัยทับแกว
1 ตุลาคม 2510
เริ่มปงบประมาณ 2511 ไดงบประมาณ 7,153,800 บาท สํานักงบประมาณเริ่ม เรียกวา “งานโครงการ
วิทยาลัยทับแกว”
12 ตุลาคม 2510
เสด็จพระราชดําเนินไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพระราชทานปริญญาแกนักศึกษาคณะตางๆ ที่จบ
การศึกษา ทานนายกรัฐมนตรีในตําแหนงประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร กราบบังคมทูลรายงานและ
กลาวถึงโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยวาขอใชพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐมจัดใหนักศึกษาอยูประจํา
โดยใชระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย ไดลงมือกอสรางอาคารหลังแรกแลว มีพระราชดํารัสตอบวา “มีความพอใจ
ที่ไดทราบรายงานวา... มีการวางโครงการปรับปรุงขยายงานซึ่งจะเปนประโยชนแกการศึกษาของชาติโดยสวนรวม
อยางมาก”
16 ตุลาคม 2510
ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ สงรางหลักสูตรดุริยางคศาสตรมาใหจากกัวลาลัมเปอร
19 ตุลาคม 2510
เชิญเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติมาหารือรายละเอียดการดําเนินงานของวิทยาลัยทับแกว และคณะ
อักษรศาสตร
21 ตุลาคม 2510
ไปยังวิทยาลัยทับแกว และพิจารณาแกไขแผนผังอาคาร A2
9 พฤศจิกายน 2510
ไดพบกับผูวาราชการจังหวัดนครปฐมที่ยายมาใหม และหารือเรื่องจัดตั้งวิทยาลัยทับแกว
5 ธันวาคม 2510
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในนามของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อตั้งเปน “ทุนภูมิพล” สงเสริมการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 ธันวาคม 2510
คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม ลงมติสงให
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดตอไป
3-8 มกราคม 2511
ประชุมสัมมนาอาจารยวิทยาลัยทับแกวที่อาคาร A1 ของวิทยาลัยทับแกวเพื่อเตรียมงานเปดวิทยาลัย มี
ผูเขาประชุมคือ อาจารยวิทยาลัยทับแกว 18 คน ผูอื่นที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนจังหวัด 10 คน ผูสังเกตการณ 22 คน รวมเปน 50 คน ผูเขาประชุมทั้งหมดและผูสังเกตการณบางคนอยูประจํากินนอน มีพิธีสงฆ ประชุม
ใหญ ประชุมกลุม เชิญผูทรงคุณวุฒิสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว อภิปรายเรื่องพระราชวัง
สนามจันทรสมัยรัชกาลที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จัดรถเคลื่อนที่ใหบริการอาหารวาง คณะผูเขาประชุมเดินทาง
ไปศึกษาภูมิประเทศทุกอําเภอในจังหวัดนครปฐม
11 มกราคม 2511
เริ่มพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยทรงพล และมอบหมายใหเจาหนาที่ทํารายละเอียด
18 มกราคม 2511
ออกวารสารรายปกษ “ขาว ท.ก.” เปนปฐมฤกษในวันนี้ โครงการมีอายุครบ 2 ปในวันนี้
21 มกราคม 2511
เชิญผูที่เกี่ยวของไปยังพระราชวังสนามจันทรเพื่อพิจารณาเรื่องการใชสถานที่ กําหนดที่สําหรับสราง
บานพักอาจารย วิทยาลัยทรงพลและสนามกีฬาใหญ ไดแวะเยี่ยม “ทับขวัญ” ดวย
25 กุมภาพันธ 2511
พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี (กับคณะซึ่งมีองคมนตรีอีกบางคน และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรวมอยูดวย) เสด็จกลับจากงานฉลองพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยครบ 200 ป ที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงแวะเยี่ยมวิทยาลัยทับแกวเวลาเย็นและเสวย
เครื่องวาง
29 กุมภาพันธ 2511 (วันพฤหัสบดี)
เจาหนาที่เตรียมงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมทุกฝาย คือ ฝาย
บริหาร ธุรการ และฝายกอสราง มาประชุมประสานงานที่กระทรวงศึกษาธิการ และตกลงวาจะประชุมเชนนี้ทุกวัน
พฤหัสบดี (เรียกวา “ประชุมวันพฤหัส”) จนกวาจะถึงวันเปดวิทยาลัยทับแกว
6 มีนาคม 2511
เริ่มประชุมเรื่องการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร

9 มีนาคม 2511
รองอธิบดีกรมชลประทานมาที่พระราชวังสนามจันทรเพื่อพิจารณาชวยเหลือเรื่องขุดสระถมดินและระบบ
การระบายน้ําในพระราชวังสนามจันทร
15 มีนาคม 2511
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกนักเรียนจังหวัดนครปฐมที่ประสงคจะเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร
21 มีนาคม 2511
เซ็นสัญญากอสรางอาคาร A3 กับหางหุนสวนจํากัดบางกอกซินดิเกท คากอสราง 1,500,000 บาท
26 - 28 มีนาคม 2511
ประชุมทางวิชาการ ณ ศูนยวัสดุการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปดคณะอักษรศาสตร
11 เมษายน 2511
“ที่ประชุมวันพฤหัส” ตกลงเลือกแบบ ท.ก. อักษรไขวเปนตรารองของวิทยาลัยทับแกว
15 เมษายน 2511
นักเรียนเริ่มสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
23 เมษายน 2511
เอกอัครราชทูตออสเตรียมาเยีย่ ม จึงไดหารือกันเรื่องสงเสริมการศึกษาดุรยิ างคศิลป
29 เมษายน 2511
ไดรับจดหมายจากเซอรพอลซิ้งเคอร ประธานบริติชเคานซิลวาครูอังกฤษคนแรกจะมาทันเปดวิทยาลัยทับ
แกว
30 เมษายน 2511
ไปที่วิทยาลัยทับแกว เชิญผูจัดการธนาคารในนครปฐม 3 ธนาคาร และผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
มาพบเพื่อขอความรวมมือในการที่จะเปดวิทยาลัยทับแกว
1 พฤษภาคม 2511
เปดสํานักงานวิทยาลัยทับแกวที่ A1
2 พฤษภาคม 2511
“ประชุ ม วั น พฤหั ส ” ครั้ ง พิ เ ศษ เชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต า งมหาวิ ท ยาลั ย มาให ค วามคิ ด เห็ น (จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน)

3 พฤษภาคม 2511
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติหลักสูตรคณะอักษรศาสตร ลงมติใหเสนอคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยตอไป
26 พฤษภาคม 2511 (วันอาทิตย)
สภาการศึกษาแหงชาติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ไดบัญชีชื่อนักเรียนที่สอบเขาวิทยาลัยทับแกวผาน
ขอเขียน จํานวน 105 คน
29 - 30 พฤษภาคม 2511
กรรมการสัมภาษณนักเรียนที่สอบขอเขียนไดแลว ณ วังทาพระ ผาน 103 คน เปนหญิง 85 คน ชาย 18
คน
6 มิถุนายน 2511
ยาย “ประชุมวันพฤหัส” ไปประชุมที่วิทยาลัยทับแกวตั้งแตวันนี้เปนตนไป
9 มิถุนายน 2511
คณะอาจารยวิทยาลัยทับแกวเขาอยูประจําในวิทยาลัย 18 คน เริ่มจัดบริการกินอยูตั้งแต 12.00 น. มีพิธี
ประดิษฐานแผนศิลาฤกษที่ A1130
10 มิถุนายน 2511
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยทับแกวและคณะอักษรศาสตร
รับทราบชื่อวิทยาลัยทรงพล และวิทยาลัยทับขวัญ รวมทั้งเห็นชอบตัวบุคคล แตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงอธิการ
และรองอธิการวิทยาลัยทับแกว และคณบดีคณะอักษรศาสตร ลงมติใหเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัยตอไป
10 - 16 มิถุนายน 2511
ผูที่สอบคัดเลือกเขาวิทยาลัยทับแกวได มาลงทะเบียนเขาเปนนักศึกษา
11 มิถุนายน 2511
มิสเอส เอม ฮิวส ครูสอนภาษาอังกฤษที่บริติชเคานซิลคัดเลือกหาใหเพื่อบรรจุเปนอาจารยวิทยาลัยทับ
แกวเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ
16 มิถุนายน 2511
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาวิทยาลัยทับแกวไดเขาอยูประจําในวิทยาลัยตั้งแตวันนี้ (ในจํานวน 103 คน
สละสิทธิ์ 4 คน ลาตลอดปเพื่อเขารับราชการทหาร 1 คน คงเขาศึกษา 98 คน หญิง 84 คน ชาย 14 คน แตยัง
ปวยอยูที่จังหวัดเชียงใหม 1 คน) มีอาจารยรวมทั้งสิ้น 24 คน คือ
1. กฤษณา คชเสนี
2. จิราวรรณ คงคลาย
3. เจตนา นาควัชระ

4. ฉะออน วิสุทธิมรรค
5. ชุบบุญ ชวยประสิทธิ์
6. ชูสริ ิ จามรมาน
7. ดรุณ รพิพนั ธุ
8. เดนดวง พุมศิริ
9. นวลผจง เศวตเวช
10. นิตยา พีรานนท
11. ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
12. วาที่ ร.ต. ประยูร ดาศรี
13. ปรีดเิ์ ปรม ชาติยานนท
14. ละเมียด ลิมอักษร
15. วิภา เสนานาญ
16. ศิรริ ักษ รังสิกลัส
17. สมศักดิ์ เฆษะปกุล
18. สมัยสวาท พงศทัต
19. เอี่ยม ฉายางาม
20. เอื้อน เลงเจริญ
21. ธานี ทักษะอุดม
22. วรรณดี สุทัศน ณ อยุธยา
23. มิส เอส เอม ฮิวส
และ 24. ขาพเจา ผูบ ันทึก
อาจารยและนักศึกษาไดรับประทานอาหารรวมกันเปนครั้งแรก ไดกลาวตอนรับและแนะนําใหนักศึกษา
รูจักอาจารย
17 มิถุนายน 2511
เปดวิทยาลัยทับแกว ปฐมนิเทศนํานักศึกษาไปที่พระปฐมเจดีย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทําบุญถวาย
สังฆทาน และสดับปกรณพระบรมราชสริรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว กลับมาสักการะพระ
พิฆเนศวร อธิการแสดงปาฐกถาเปนปฐมฤกษ ณ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย ตอนค่ํา เชิญผูวาราชการจังหวัดและ
ภริยา ปลัดจังหวัดและภริยามารวมรับประทานอาหารเพื่อเปนเกียรติและใหนักศึกษาไดรูจัก
19 มิถุนายน 2511
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ที่ประชุม
ลงมติดังนี้
1. อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาหญิ ง เรี ย กชื่ อ ว า “วิ ท ยาลั ย ทั บ แก ว ” แต ข ณะที่ ยั ง ไม มี
วิทยาลัยชาย ใหรับนักศึกษาชายไดดวย
2. เพื่อประโยชนในการเตรียมงานและเสนอขอตั้งงบประมาณ อนุมัติใหใชชื่อวิทยาลัยทีส่ อง ซึ่งจะเปน
วิทยาลัยชายวา “วิทยาลัยทรงพล” และวิทยาลัยทีส่ ามที่จะเปนวิทยาลัยหญิงวา “วิทยาลัยทับขวัญ”

3. อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง คณะอั ก ษรศาสตร ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ฉบั บ เดิ ม
(พระราชบัญญัติฉบับใหมยังไมออก)
4. อนุมัติการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร
5. อนุมัติ “ระเบียบการวิทยาลัยทับแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2511”
6. อนุมัติหลักสูตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเสนอสภาการศึกษาแหงชาติตอไป
20 มิถุนายน 2511
ทําบุญตักบาตรรวมกันระหวางอาจารย นักศึกษา ขาราชการ พอคา คหบดี และเปดคณะอักษรศาสตร
(ตรงกับวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)
21 มิถุนายน 2511
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานเลี้ยงรับรองที่อาคาร A1 เนื่องในการเปดวิทยาลัยทับแกวและ
คณะอักษรศาสตร
23 มิถุนายน 2511
เจาชายโลเวนสไตน แหงเยอรมนีมาเยี่ยม และแสดงปาฐกถาพิเศษ ที่วิทยาลัยทับแกว (เปนกิจกรรม
พิเศษครั้งแรก)
1 สิงหาคม 2511
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาและพระนางสุวัทนาพระวรราชเทวี เสด็จเยี่ยมวิทยาลัย
ทับแกว
3 สิงหาคม 2511
ตกลงวาประชุมอาจารยเดือนละครั้ง เริ่มในวันนี้
5 สิงหาคม 2511
นายสโลแมน อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เอ็ ส เซ็ ก ส ในสหราชอาณาจั ก ร มาเยี่ ย มวิ ท ยาลั ย ทั บ แก ว พบ
นักศึกษาและเขาประชุมสัมมนาอาจารย เชิญผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ เขารวมดวยสัมมนาเรื่อง “มหาวิทยาลัยใหมๆ”
8 สิงหาคม 2511
พิธีไหวครูที่วังทาพระ
23 สิงหาคม 2511
พิธีลงเสาเอก อาคาร A2
16 กันยายน 2511
มีพิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา

29 กันยายน 2511
วิทยาลัยทับแกวจัดกิจกรรมพิเศษ เรียกวา “การศึกษาสุดสัปดาหเ รื่องอินโดนีเซีย” เอกอัครราชทูต
อิ น โดนี เ ซี ย มาเป ด นิ ท รรศการ มี ร าชงานการค น คว า การสอนภาษาอิ น โดนี เ ซี ย อภิ ป ราย การแสดงบนเวที
รับประทานอาหารอินโดนีเซีย ฯลฯ ปลัดกระทรวงการตางประเทศมารวมดวย
1 ตุลาคม 2511
เริ่มปงบประมาณ 2512 ไดงบประมาณ 15,419,100 บาท
8 ตุลาคม 2511
คณะรัฐมนตรีลงมติสงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยไปยังสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาในฐานะ
สภานิติบัญญัติ
11 ตุลาคม 2511
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมายังวัง
ทาพระ เพื่อพระราชทานปริญญาแกนักศึกษาที่ศึกษาจบหลักสูตรของคณะตางๆ เปนการฉลองอายุครบ 25 ป
ของมหาวิทยาลัยดวย (ครบในวันรุงขึ้น) นักศึกษาวิทยาลัยทับแกวมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเปนครั้งแรก ทาน
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร เฝารับเสด็จที่รถพระที่นั่ง และกราบบังคมทูลวา
วิทยาลัยทับแกวเปดแลว มีนักศึกษาอักษรศาสตร 98 คน มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทดวย มีกระแสรพระราช
ดํารัสวา “นับวาเปนการกาวหนาอีกขั้นหนึ่ง”
ทานนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร อานคํากราบบังคมทูล มีความตอน
หนึ่งวา
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2509 ซึ่งตามโครงการนั้น มหาวิทยาลัยจะขยายออกไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยใชระบบ
วิทยาลัย (College System) และบัดนี้ มหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินงานตามโครงการแลว โดยจัดตั้งวิทยาลัยทับ
แกวและคณะอักษรศาสตรขึ้น ณ พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในปการศึกษา 2511 และรับนักศึกษา
เขาศึกษาในคณะอักษรศาสตรแลว จํานวน 98 คน
อนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรใชนามที่ตั้งขึ้นใหมนี้วา “วิทยาลัยทับแกว” นั้น ก็เ พื่อเชิดชูนามซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกอาคารหลังหนึ่ง ซึ่งอยูชิดกับอาคารหลังแรกของวิทยาลัย
นี้
มีพระราชดํารัสตอบตอนหนึ่ง ความวา
“การดําเนินการตามโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เชื่อวาจะเปนประโยชนแกการศึกษาของ
ชาติโดยสวนรวมอยางกวางขวางในกาลตอไป”
อนึ่ง ในการฉลองอายุครบ 25 ป ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น อธิการบดีไดพูดทางวิทยุโทรทัศน (ชอง
4) ในวันนี้ กลาวถึงมหาวิทยาลัย การปรับปรุงมหาวิทยาลัยการขยายงานไปยังพระราชวังสนามจันทร การเปด
วิทยาลัยทับแกวและคณะอักษรศาสตร และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
12 ตุลาคม 2511
นักศึกษาวิทยาลัยทับแกวไปรวมฉลองที่วังทาพระดวยทั้งตอนเชาและตอนกลางคืน

24 ตุลาคม 2511
สภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่สภานิติบัญญัติพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม
วาระที่ 1 มีผูซักถามถึงเหตุผลในการใชชื่อ “วิทยาลัยทับแกว” สภาลงมติรับหลักการ
26 ตุลาคม 2511
มหาวิทยาลัยศิลปากรนําผาพระกฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
18 พฤศจิกายน 2511
เริ่มพิจารณาการจัดตั้งคณะครุศาสตร
25 พฤศจิกายน 2511
บําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในวันวชิราวุธ ณ อาคาร A3 เปนการ
เปดอาคารไปดวย
27 พฤศจิกายน 2511
เซ็นสัญญากอสราง อาคาร A2 กับหางหุนสวนจํากัดบางกอกซินดิเกท คากอสราง 5,700,000 บาท
7 ธันวาคม 2511
สํารวจที่โดยรอบทับขวัญ เพื่อพิจารณาการจัดตั้ง “วิทยาลัยทับขวัญ”
12 - 19 ธันวาคม 2511
อธิการบดีไดรับแตงตั้งใหเปนผูแทนรัฐบาลไปชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม เรื่องที่ตองชี้แจงคือ ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
17 ธันวาคม 2511
ทําพิธีวางศิลาฤกษ อาคาร A2 เมื่อเวลา 15.15 น.
26 ธันวาคม 2511
สภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่สภานิติบัญญัติผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหมในวาระที่ 2
และ 3 ใหประกาศใชเปนกฎหมายได
31 ธันวาคม 2511
ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2511 ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
ตั้งแต 1 มกราคม 2512 มีสาระสําคัญบางประการดังนี้
1. ใหมีสภามหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
2. ใหการศึกษาวิชาใดๆ ก็ได
3. ใหมีวิทยาลัย และกรรมการประจําวิทยาลัยได

28 กุมภาพันธ 2512
ไปวิทยาลัยทับแกว และปกผังอาคาร A4 ขางอาคาร A1
19 มีนาคม 2512
มีป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ ง แรกตามพระราชบัญ ญัติ ที่อ อกใหมที่ ทํา เนี ย บรัฐ บาล อธิ การบดีเ ป น
ประธานแทนทานนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมอนุมัติ “ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2512” ซึ่งจะใชแทน “ระเบียบการวิทยาลัยทับแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม พ.ศ. 2511” ระเบียบนี้กําหนดใหใช “ระบบวิทยาลัย” และกําหนดใหมีการศึกษาปละ 2 ภาค ภาคละ
18 สั ป ดาห นอกจากนั้ น ที่ ป ระชุ ม แต ง ตั้ ง ม.จ. ยาใจ จิ ต รพงศ เป น รองอธิ ก ารบดี และอนุ มั ติ “ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการประเมินผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร”
20 มีนาคม 2512
นักศึกษารุนแรกของคณะอักษรศาสตรเริ่มสอบปลายป
27 มีนาคม 2512
มีการประชุมกรรมการประจําวิทยาลัยทับแกวครั้งแรก
30 มีนาคม 2512
สิ้นปการศึกษาของวิทยาลัยทับแกว แตนักศึกษาไดรับอนุญาตใหอยูตอเพื่อจัดงานรื่นเริงสิ้นปการศึกษา
ในวันนี้
4 เมษายน 2512
เชิญผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการศึกษามาประชุมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหารือในการจัดบุคลากรสําหรับ
คณะครุศาสตร
10 เมษายน 2512
คณะอักษรศาสตร รายงานผลการสอบประจําปของนักศึกษา ปที่ 1
30 เมษายน 2512
เริ่มงานปที่ 2 นักศึกษาที่สอบไดขึ้นเปนชั้นปที่ 2 กลับเขาอยูประจําตั้งแตวันนี้ เพื่อศึกษาภาคตนตอน
แรก ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน แลวหยุดสองเดือนเพื่อสับเปลี่ยนใหนักศึกษาปที่ 1 มาศึกษา ทั้งนี้
เพราะอาคาร A2 ยังสรางไมเสร็จ
1 พฤษภาคม 2512
วิทยาลัยทับแกวเปดภาคตนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เจาหนาทีส่ ภาการศึกษาแหงชาติมาสํารวจ
โครงการตางๆ เพื่อใหความเห็นตอสํานักงบประมาณ

29 พฤษภาคม 2512
ไดบัญชีชื่อนักเรียนที่สอบขอเขียนไดมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณเขาเปนนักศึกษารุนที่ 2 จากสภาการศึกษา
แหงชาติ จํานวน 126 คน เปนหญิง 108 คน ชาย 18 คน
2 - 4 มิถุนายน 2512
กรรมการสัมภาษณนักเรียนที่สอบขอเขียนได รับ 120 คน เปนหญิง 104 คน ชาย 16 คน
6 มิถุนายน 2512
กรรมการบริ ห ารสภาการศึ ก ษาแห ง ชาติ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รคณะอั ก ษรศาสตร และให ค วาม
เห็นชอบวิธีจัดการศึกษาแบบมีวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย (College System)
10 มิถุนายน 2512
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นครปฐม ปรารภเรื่ อ งจะขอให วิ ท ยาลั ย ทั บ แก ว เป ด สอนเป น พิ เ ศษสํ า หรั บ ครู
ประจําการในจังหวัดนครปฐม
13 มิถุนายน 2512
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ป วิทยาลัยทับแกวจัดชุด
“ศกุนตลา” ไปแสดงบนเวที รวมในการฉลอง
27 มิถุนายน 2512
ชุมนุมกาพยกลอนของวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู ที่ A3 จัดนิทรรศการที่หองชั้นลาง และมีการประกวด
และการแสดงที่หองชั้นบน
28 มิถุนายน 2512
สิ้นภาคตนตอนแรกสําหรับนักศึกษาปที่ 2
2 กรกฎาคม 2512
นักศึกษาปที่ 1 เขาประจําในวิทยาลัย จะใชอาคาร A1 เปนที่อยูไปสองเดือน (ขณะที่นักศึกษาปที่ 2
หยุด) ในจํานวนที่สอบได 120 คน มาเพียง 117 คน นอกนั้นสละสิทธิ์ รับประทานอาหารเย็นรวมกัน ผูวา
ราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดมาเปนเกียรติดวย
3 - 5 กรกฎาคม 2512
เปดภาคตนสําหรับนักศึกษาปที่ 1 ปฐมนิเทศอธิการวิทยาลัยแสดงปาฐากถาในวันที่ 4 และ 5 ในวันที่ 4
กรกฎาคม บริษัทฟลิปสสงเจาหนาที่มาเตรียมการติดตั้งหองปฏิบัติการภาษาและหองสงเสียงจาก “เทป”
21 กรกฎาคม 2512
เจาหนาที่โทรทัศนกองทัพบก สงเครื่องรับโทรทัศนไปใหนักศึกษา ดูมนุษยอวกาศไปยังดวงจันทร

24 กรกฎาคม 2512
ม.จ. สุภัทรดิศ ดิสกุล ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นครปฐมแหงนี้ สําคัญ” ที่วิทยาลัยทับแกว
7 สิงหาคม 2512
มีพิธีไหวครูที่วังทาพระ
14 สิงหาคม 2512
พระมหาเทพกษัตรสมุห แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครั้งเมื่อสนามจันทรเจิดจา” ที่วิทยาลัยทับแกว
20 สิงหาคม 2512
พบคุณหญิงอุบล หุวะนันทน รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษากับคณะ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุม
วันเพื่อดูโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรที่ไดวานใหชวยทํา
21 สิงหาคม 2512
พบนายแพทยฝน แสงสิงแกว กรรมการบริหารสภาการศึกษาแหงชาติ กับทานคณบดี คณะโบราณคดี
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องหลักสูตรคณะโบราณคดี ซึ่งพาดพิงมาถึงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร และการศึกษาที่
วิทยาลัยทับแกว
22 สิงหาคม 2512
กรรมการบริ ห ารสภาการศึก ษาแหง ชาติ พิจ ารณางบประมาณ เสนอการแปรญั ตติ ให ห นว ยงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
28 สิงหาคม 2512
ลงนามสัญญาวาจางบริษัทฟลิปสทําอุปกรณหองปฏิบัติการภาษา และหองสงเสียงจาก “เทป”
ที่วิทยาลัยทับแกว มีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ประชุมสถาปนิกและเจาหนาที่ เรื่องการใช
อาคาร A2 และประชุมอาจารย เรื่องการใชอาคารสถานที่และกําหนดหนาที่ สืบเนื่องจากการที่นักศึกษาปที่ 1
และปที่ 2 จะมาอยูพรอมกันตั้งแตวันสิ้นเดือน
29 สิงหาคม 2512
นักศึกษาปที่ 1 เริ่มขนของจากอาคาร A1 ไป A2
30 สิงหาคม 2512
นักศึกษาปที่ 1 ยายไปอยูอาคาร A2
31 สิงหาคม 2512
นักศึกษาปที่ 2 กลับเขาประจําในวิทยาลัย หญิงอยูที่อาคาร A1 ชายอยูที่อาคาร A2

ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จแวะที่พระปฐม
เจดีย มีอาจารยและนักศึกษาจํานวนหนึ่ง ไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มี
พระราชปฏิสันฐาน ทรงกลาวถึงวิทยาลัยทับแกว
ใชหองอาหารในอาคาร A2 เปนครั้งแรก ติดตั้งเครื่องขยายเสียงเสร็จในวันนี้ดวย อธิการวิทยาลัยกลาว
คําปราศรับแกนักศึกษาปที่ 1 และป 2 ที่เพิ่งจะไดมาพบกันเปนครั้งแรก และแจกบทละคร “ลูกสาวเจาของบาน”
และประกาศใหมีการประกวดการแสดงเรื่องนี้
5 กันยายน 2512
วิทยาลัยทับแกวนําอาหารและสิ่งของไปชวยผูประสงอุทกภัยที่อําเภอกําแพงแสน
8 กันยายน 2512
มีประชุมกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัยที่ทําเนียบรัฐบาล นายพจน สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานแทนทานนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมลงมติแตงตั้งอาจารยวิทยาลัยทับแกวเปนขาราชการพลเรือนสามัญชั้น
พิเศษ 3 ราย เปนรองศาสตราจารย 2 ราย และเปนผูชวยศาสตราจารย 2 ราย Monsieur Lean Marc
Astrukc มาประจําอยูที่วิทยาลัยตั้งแตวันนี้
9 กันยายน 2512
เจาหนาทีม่ าตรวจสถานที่เพื่อติดตั้งโทรศัพทภายใน 10 จุด
10 กันยายน 2512
อาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยทับแกวบริจาคโลหิต ใหแกธนาคารโลหิต 20,000 ลบ.ซม.
11 กันยายน 2512
ประชุมสถาปนิกกับเจาหนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรดูรางแบบแปลนกอสรางวิทยาลัยทรงพล และตกลงวา
จะตองสรางวิทยาลัยที่ 4 กอนวิทยาลัยทับขวัญ เพราะการสรางวิทยาลัยทับขวัญยังมีอุปสรรคอยู ไดไปดูที่ควร
สรางวิทยาลัยแหงที่ 4 ดวย ตอนค่ํา คุณหญิงดุษฎี มาลากุล แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทองอิจิปต”
15 กันยายน 2512
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขาเฝาสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณ
วดีที่วังรื่นฤดี สมเด็จเจาฟาฯ ประทานชื่อวิทยาลัยแหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปนวิทยาลัยหญิงวา “วิทยาลัยเพชรรัตน”
ในวันนี้ตอนค่ํามีการฉายภาพยนตรเนื่อง Oxford University อธิการวิทยาลัยบรรยายประกอบกอน
ฉายภาพยนตร
19 กันยายน 2512
อธิการวิทยาลัยทับแกวไปเยี่ยมโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช เพื่อดูเครื่องพิมพที่บริษัทไทยวัฒนาพานิชจะ
มอบใหวิทยาลัยทับแกว
ฝนตกหนัก น้ําเต็มสระ ทวมสนามและบริเวณหนาและหลังอาคาร A2

23 กันยายน 2512
เริ่มอนุญาตใหนักศึกษาอาสาสมัครจัดดอกไมสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่หนา
พระบรมรูปในหอง A2115
2 ตุลาคม 2512
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี ผูทรงคุณวุฒิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและปทุมวัน และอาจารยวิทยาลัยทับแกว ประชุมกัน
ครั้งแรกที่อาคาร A2
12 ตุลาคม 2512
มีพิธีสงฆที่วังทาพระ วันที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยวิทยาลัยทับแกวจํานวนหนึ่งรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
14 ตุลาคม 2512
วันปริญญา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดําเนิน ณ วังทาพระ นักศึกษาวิทยาลัยทับแกวไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
19 ตุลาคม 2512
มีการประกวดการแสดงละครเรื่อง “ลูกสาวเจาของบาน” ที่วิทยาลัยทับแกว มีนักศึกษา 3 คณะ เขา
ประกวด
30 ตุลาคม 2512
ปรึกษากับสถาปนิกและวิศวกรเรื่องสถานที่ตั้งอาคาร A5
ตอนบายมีประชุมคณบดี ไดแจงใหทราบเรื่องความจําเปนที่จะตองกอสรางวิทยาลัยที่ 4 กอนวิทยาลัยทับ
ขวัญ และเรื่องที่เรียกชื่อวิทยาลัยที่ 4 วา “วิทยาลัยเพชรรัตน”
1 พฤศจิกายน 2512
วันสุดทายของภาคตนปการศึกษา 2512 ซึ่งยาวถึง 6 เดือน
12 พฤศจิกายน 2512
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาและพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงทอดพระ
กฐินพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย แลวเสด็จเยี่ยมและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่วิทยาลัยทับแกว เวลา
12.00 น.
20 พฤศจิกายน 2512
วิทยาลัยทับแกวจัดนิทรรศการพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แสดงในบริเวณ
งานนมัสการพระปฐมเจดีย
โครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร พรอมดวยหลักสูตรเสร็จเรียบรอยในวันนี้

