
 

 ปีที่ 27 ฉบับที ่27 วันที่ 20 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  
 

องค์การนักศึกษา  สภานักศึกษา   ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  (มจพ.)  จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ 
หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  ซึ่งจัดเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้
ตระหนักถึงพระคุณของครูบำอำจำรย์ ผู้ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้และได้แสดงถึงควำมกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็น
กำรปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐำนอันดีงำมคือ ควำมเคำรพ ควำมมีวินัย และควำมอดทน ให้แก่นักศึกษำภำยในสถำบัน 
อันจะเป็นกำรสร้ำงบัณฑิตที่มีควำมรู้ทั้งทำงโลกและทำงธรรมต่อไป  กิจกรรมในวันไหว้ครู ประกอบด้วย ฉำยสไลด์
ชุด “แด่คุณครูด้วยดวงใจ”  พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่ให้กับนักศึกษำดีเด่น กำรประกวดพำนไหว้ครู  เป็นประจ ำ
ทุกปี เพ่ือให้นักศึกษำได้แสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และเป็นสิ่งจูงใจในกำรจัดพำนไหว้ครู รำงวัลมี 2 ประเภท 
คือ รำงวัลประเภทสวยงำม  รำงวัลประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ และรำงวัลประเภทเกียรติยศ สำมำรถติดตำมผลได้
ในวันที่ 23 สิงหำคม 2561    

เช่นเคยค่ะ กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ มจพ. ก็ลงพ้ืนที่รอบๆ มจพ. เป็นแมวมอง มองหำกลุ่มนักศึกษำเพ่ือ
พูดคุยกับน้องศึกษำในประเด็นที่ว่ำ คิดอย่ำงไรกับครูที่เป็น “ปูชนียบุคคล”  “แม่พิมพ์ของชำติ” มำฟังน้องเยำวชน
เขำกล่ำวถึงครู-อำจำรย์ ในทัศนะต่ำง ๆ เริ่มจำกคนแรก 

1.นายเขตต์  คงนคร  ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (CED) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ. จบ
กำรศึกษำวิทยำลัยเทคนิคแพร่ (ได้โควต้ำ)  “ผมคิดว่าการจัดงานวันไหว้ครู เป็นดีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่าง
ยาวนานซึ่งเป็นประเพณีให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูครู”  ถึงแม้บำงอย่ำงมีกำรปรับเปลี่ยน
ตำมยุคตำมสมัย แต่ยังคงสืบทอดรุ่นสู่รุ่นในกำรไหว้ครู เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงครู – อำจำรย์ (ลูกศิษย์-ครู)  และกำรที่
เรำย่ำงก้ำวเข้ำมำสถำบันกำรศึกษำก็เท่ำกับมำฝำกเนื้อ ฝำกตัว เป็นศิษย์และผมมองว่ำเป็น กำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันในรั้ว มจพ.  ผมฝำกข้อคิดไว้ว่ำ “ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายของการเดินทาง แต่อยู่ที่
เส้นทางท่ีเราก าลังมุ่งหน้าไป”  ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมงำนนะครับ 

2. นายภาณุวชิญ์  ขวัญนู   ชั้นปีที่ 1 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ (CED) คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  
มจพ.   จบกำรศึกษำจำกวิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชำนี (ได้โควต้ำ) “ประเพณีกำรไหว้ครูเป็นเครื่องย้ ำเตือนว่ำ เรำเข้ำ
มำศึกษำในฐำนะนักเรียน”  ส่วนครูก็ย้ ำเตือนให้เรำรู้ว่ำ เรำเข้ำมำเป็นศิษย์แล้ว เรำต้องท ำให้ดีที่สุดในบทบำทที่เรำ
ก ำลังด ำเนินชีวิตอยู่  วันไหว้ครูท ำให้ผมนึกถึง “พระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้กับลูกศิษย์ และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที”  รุ่นแล้วรุ่นเล่ำ เพรำะครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่ง
เด็กข้ามฝั่งอย่างปลอดภัย ขึ้นฝั่งถึงที่หมาย และเฝ้ามองความส าเร็จของลูกศิษย์ ฝำกเพ่ือนๆ มำร่วมงำนกันทุกคน  
เพ่ือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง และร่วมเปิดโลกทัศน์ไปด้วยกันครับ 

3. นางสาวปนัดดา ค าสุขุม (น้ ำตำล) ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำสถิติธุรกิจและกำร
ประกันภัย มจพ. จบกำรศึกษำจำก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำนนทบุรี  “วันไหว้ครูเป็นวันที่ระลึกถึง

สกุ๊ปสัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูครู ปี’61 
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พระคุณของครูอำจำรย์ที่คอยอบรมสั่งสอนไม่ใช่แค่ควำมรู้ แต่รวมทั้งประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิต” อยำกขอบคุณคุณครู
ที่คอยแนะน ำสิ่งดีๆ ให้  ฝำกข้อคิดว่ำ “เป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์ เพราะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความกตัญญู
ต่อครู  เพราะท่านให้ความรัก ห่วงใยเหมือนลูก” ในช่วงพิธีอำจจะใช้เวลำนำน แต่อยำกให้อดทน ให้เห็น
ควำมส ำคัญ ส ำรวมและไม่พูดคุยระหว่ำงพิธี  อำจกล่ำวได้ว่ำ “ครูก็เหมือนคนเจียรไนเพชร แม้ว่าเพชรจะมีค่าในตัว
มันเอง แต่หากไม่มีคนเจียรไน เพชรมันย่อมไร้ประกายที่สดใสสวยงาม” และเพชรเม็ดนั้นจะหมดโอกำสเปล่ง
ประกำยตลอดไป 

4. นางสาวสุมดี  อาภาสกุลเดช (มิล) ชั้นปีที่ 1 คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ สำขำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรำมิกส์  มจพ.  จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนโพธิสำรพิทยำกร   ครู คือ ปูชนียบุคคล ที่ท า
หน้าที่สอนศิษย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ  ฉะนั้นวันไหว้ครูเป็นวันที่ให้ควำมส ำคัญกับครูผู้ให้วิชำ
ควำมรู้  เรำในฐำนะศิษย์ “ควรระลึกคุณของครู-อาจารย์ ซ่ึงท าให้เราได้ก้าวไปอีกขั้น  ท าให้เราเติบโตอย่าง
ภาคภูมิใจ ในการประกอบอาชีพ ผู้ให้ความรักเราดั่งลูกหลาน คอยดูแลห่วงใย” วันไหว้ครูจึงเป็นวันที่น่ำ
ประทับใจและควรจดจ ำ ครูเหมือนดั่งรอบครัว ชวนเชิญใหม้ำร่วมงำนกัน เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงพระคุณครู 

พิธีไหว้ครูระหว่ำงครูกับลูกศิษย์เป็นกำรได้สื่อสำรถึงกัน ผ่ำนพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติ
มำแต่สมัยโบรำณ แสดงถึงควำมระลึกถึงบุญคุณของครู  อำจกล่ำวได้ว่ำครูผู้สร้ำงโลก ครูเป็นผู้พัฒนำคนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ือให้คนเหล่ำนั้นไปพัฒนำสังคมประชำชำติ ครูคือผู้ให้แสงสว่ำง ให้ควำมรู้แก่ศิษย์อย่ำงทั่วถึง 
ทั้งวิชำกำรทำงโลก และวิชำอันเป็นปัญญำด้ำนในที่เกิดจำกกำรฝึกฝนเรียนรู้จำกต ำรำ ครูอำจำรย์ และ เป็น
ประสบกำรณ์จนถึงทุกวันนี้ “ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เราประสบความส าเร็จ” อำชีพครูถือว่ำส ำคัญและมี
บทบำทในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญมั่นคง เพรำะครู คือ “ปูชนียบุคคล”  “แม่พิมพ์ของชำติ” ที่ควรแก่กำรเคำรพ
บูชำเสมอ  

 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรี (มจธ.)  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงำนทอดผ้ำป่ำ
สำมัคคี 3 พระจอมเกล้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 18  ตุลาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม และน ำปัจจัยบริจำคร่วมสมทบทุนโครงกำรบูรณปฏิสังขรณ์  ดังนี้  1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดรำช
ประดิษฐสถิติมหำสีมำรำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์  2.  บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ  และ 3. บ ำเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3  พระจอมเกล้า ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 

2. IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษำโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติไปฝึกงำน ณ  
ต่ำงประเทศ โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติเพ่ือกำรฝึกงำนด้ำนเทคนิค (The International Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลำคม 2561  นักศึกษำที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน และสมัครได้ที่ 
ส ำนักงำน IAESTE Thailand ชั้น 10 อำคำรอเนกประสงค์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2177, 0-2555-2000 ต่อ 
1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org 
 
 

http://www.iaeste-thailand.org/

