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องค์การนักศึกษา  ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) 
ก าหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  
2562  มจพ. กรุงเทพ ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และ มจพ. วิทยาเขตระยอง  ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึง
ความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน 
ให้แก่นักศึกษา วันนี้พูดคุยกับน้องศึกษาในประเด็นที่ว่า คิดอย่างไรกับ “วันไหว้ครู” ครูที่เป็นปูชนียบุคคล และเป็น
แม่พิมพ์ของชาติ มาฟังเสียงน้องเยาวชนเขากล่าวถึงครู-อาจารย์ เริ่มจากคนแรก 

1. นายคริษฐ์  แตงร่ม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา (CE)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ. จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  “ในวันครู ผมจะนึกถึงค าสอนต่าง ๆ ของครู ไม่ว่าจะเป็นค าสอนใน
เรื่องเรียนหรือค าสอนในเรื่องการใช้ชีวิต เพราะครู-อาจารย์ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรา ท่าน 
“ไม่ได้สอนแต่วิชาความรู้  แต่ยังสอน อบรมให้เราเป็นคนดี ใช้ชีวิตไปในทางที่ดี” อยากชวนเพ่ือนมาร่วม
งาน เพราะคร-ูอาจารย์ ท่านถือเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เราควรมาแสดงความเคารพต่อท่าน 

2. นายพัสวี  จงเขตการณ์  (เวฟ) ชั้นปี 1  สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มจพ. จบการศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) 4   ในวันครูผมจะนึกถึงค าสอน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเก่าของผมเพราะอาจารย์ “จะคอยส่ังสอน และตามงานทุกครั้ง บางครั้งที่ผมออก
นอกลู่นอกทาง อาจารย์จะคอยเตือนว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี” ถือเป็นครูที่เคารพรักที่สุดแล้วครับ 
“อยากฝากให้เพ่ือน ๆ พ่ีเข้าร่วมงานวันไหว้ครูกันมาก ๆ  นะครับ” เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-
อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรา 

3. นางสาวศุภลักษณ์ เอ่ียมสุภาษิต (เนย) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 
(TDET)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.  จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์  จังหวัดชลบุรี  ในวันครูหนูจะคิดถึงอาจารย์ที่ได้สอนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน “เพราะ
อาจารย์ทุกคนเป็นผู้สอนและให้ความรู้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องเรียน ทั้งเรื่องในชีวิตประจ าวัน” และ
ท่านจะห่วงใยและดูแลเอาใจใส่เราเหมือนลูกคนหนึ่งหนูอยากให้อาจารย์มาในวันไหว้ครู “เพราะอาจารย์
เป็นผู้มีพระคุณของหนู รักและเคารพท่านเสมอค่ะ”  

4. นางสาวลภัสรดา ชัยนอก (กิ๊ฟ)  ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ  (TP) คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา  “ทุก ๆ ปีที่มี
กิจกรรมไหว้ครูจะท าให้หนูคิดถึงคุณครูที่สอนมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะนึกถึงครูที่เคยท า โทษ ตอนที่ไม่ตั้งใจ
เรียน ในตอนนั้นไม่เข้าใจ ก็คิดว่าท าไมจะต้องว่าในเรื่องแค่นี้ เรื่องเล็ก  ๆ น้อย ๆ แต่พอมาเรียนใน
มหาวิทยาลัย ท าให้รู้ว่าที่ท่านว่ากล่าว ตักเตือน และอบรมเราก็เพ่ือให้เรามีชีวิตที่ดี  ได้เข้ามาเรียนที่ดี  
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ท างานที่ดี มีอาชีพที่ดีเพ่ืออนาคต  ในปีนี้ “หนูคิดถึงครูทุกคนมาก ถ้ามีโอกาสอยากกลับไป และบอก
ขอบคุณที่ให้ความรู้และสอนทุกเรื่องจะจ าคุณครูทุกคนไม่มีวันลืมเลยคะ” สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวน
ทุกท่านมาร่วมงานไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ อยากให้มาให้ได้เพ่ือแสดงความกัตญญู
เพราะ “ศิษย์มีครู  ย่อมเจริญ” 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการแสดงความคิดเห็นของน้อง ๆ  นักศึกษาจากรั้ว  มจพ.  ในพิธีไหว้ครูระหว่างครูกับ
ลูกศิษย์เป็นการได้สื่อสารถึงกันผ่านพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้โบราณท่าน
กล่าวว่า "ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ" มีความหมายนัยตัวอย่าง
ชัดเจน  อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สร้างโลก ครูเป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคม
ประชาชาติ ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึงทั้งวิชาการทางโลก และวิชาอันเป็นปัญญาด้านในที่เกิด
จากการฝึกฝนเรียนรู้จากต ารา ครูอาจารย์ และเป็นประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ “ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เรา
ประสบความส าเร็จ” อาชีพครูถือว่าส าคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง เพราะครู คือ “ปูชนีย
บุคคล”  “แม่พิมพ์ของชาติ” ที่ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทุกคนร่วมแรง
ร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง 

 
 
 

1. มจพ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ประจ าปี 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2562 ไปทอด
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (ขึ้น 12 ค่ า เดือน 8)  
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดที่สร้างโดยเจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ 4  มจพ. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมท าบุญบริจาคปัจจัยได้ที่  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มจพ. โทรศัพท์ 
0-2555-2000 ต่อ 1601-1604, 0-2584-4343-4   

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The  
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE 
Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคั ดเลือกนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ชั้นปีที่ 3–4  และระดับปริญญาโท–เอก  อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค 
ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจ าปี 2563  นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือขอรับทุน
ฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ส านักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โทรศัพท์ 02-
555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 18  ตุลาคม 2562 ในวันและ
เวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ที่  www.iaeste.kmutnb.ac.th 

3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้จัดท าโครงการจัดเก็บคลิปปิ้งเพรส  
(Clipping Press) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตัดเก็บจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ มจพ. ที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นการจัดเก็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์สามารถใช้
บริการ สืบค้น กฤตภาคข่าว ออนไลน์ ข่าวจัดเป็นหมวดหมู่ สืบค้นเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถสืบค้น
ข่าวและใช้บริการผ่านเว็บไซต์กองกลาง http:pr.op.kmunb.ac.th คลิ๊กไปท่ี Clipping Press 
 4. ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดงาน “ICIT DAY” ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพฯ  กิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม 
คือ  การบรรยายเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  การจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้าทางด้าน
ไอที (IT Fair)  และการประกวดคลิปวิดีโอ  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.icit.kmutnb.ac.th 
 

 

  รอบรั้ว มจพ. 
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