
โรงเรียนฝกหัดอาจารย
ฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“วิชาหนังสือเปนวิชาที่นับถือ แลเปนที่สรรเสริญมาแตโบราณวา
เปนวิชาอยางประเสริฐ ซึ่งผูที่เปนใหญยิ่งนับแตพระมหากษัตริยเปนตน

ตลอดจนราษฎรพลเมือง สมควรแลจําเปนจะตองรู 
เพราะเปนวิชาที่อาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จไปไดทุกสิ่งทุกอยาง...”

“วิชาความรูที่บัณฑิตไดศึกษามา 
แมจะเป็นปัจจัยอยางสําคัญในการสรางสรรคความเจริญมั่นคง

ใหแกตนแกสวนรวมก็จริง แตบุคคลผูสามารถสรางสรรคประโยชนดังกลาวใหสําเร็จไดนั้น 
นอกจากตองมีความรูในหลักวิชาดีแลวยังตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก

ที่จะขาดเสียไมไดก็คือ ความจริงใจ...”

“ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี
คือดวยความเมตตาตอผูที่เป็นลูกศิษย

และดวยความหวังดีตอสวนรวม 
เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด....”
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ค�านิยม

 หนังสือเรื่อง “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติ

ความเป็นมาของ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ซึ่งสถาปนาโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

พระปฐมกษัตริย์การฝึกหัดครูไทย หรือพระบิดาแห่งการฝึกหัดครูไทย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕ และประวัติ

ความเปน็มาของ สถาบนัราชภฏั เมือ่วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๓๕ มหาวทิยาลยัราชภฏั เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๔๗

ซึง่พระราชทานนามโดย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร รชักาลที ่๙ พระผูท้รงเปน็ครู

ของแผ่นดิน และสืบพระราชปณิธานโดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

ซึง่นับเป็นมหามงคลอยา่งยิง่ของมหาวทิยาลยัในกลุ่มราชภฏัทัง้ประเทศ ทีไ่ดท้�าหนา้ที่ตอบแทนพระคณุของแผน่ดิน 

เป็นคนของพระราชา เป็นข้าของแผ่นดิน และเป็นพลังของแผ่นดินได้อย่างสมภาคภูมิ มาจนถึงปัจจุบัน

 เอกสารประวัติความเป็นมาเล่มนี้ ได้มอบหมายให้ ดร.สุธี แก้วเขียว อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสังคมศึกษา 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท�าการ

รวบรวมเนื้อหาประวัติความเป็นมาและเชื่อมโยงอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการศึกษาของนักศึกษา

และผู้สนใจโดยทั่วไป อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในสถาบันของตน และจักได้ท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

ของประเทศชาติสืบต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



ค�าน�า

 บทความเรื่อง “โรงเรยีนฝกึหดัอาจารย ์ฐานรากมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร” นี้ เดมิทีเดยีวนัน้ ไดศ้กึษา

หาขอ้มลูเพือ่ใชบ้รรยายในฐานะพธิกีรใหแ้กผู่บ้รหิาร และคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศกึษาไดฟ้งั ในชว่งเวลาเลก็นอ้ย

ในพิธีส�าคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเฉพาะในวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือวันที่ ๑๒ ตุลาคม และ

พิธีจัดงานร�าลึกในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจจาก พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 

ฉลองพระองค์กาวน์ หรือทรงครุย Doctor of Law ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ที่ตั้งประดิษฐาน

อยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทราบข้อมูลจากท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย คือท่าน ดร.ถนอม 

อินทรก�าเนิด เกี่ยวกับประวัติของรัชกาลที่ ๕ ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องทรงได้รับปริญญาบัตร ข้อมูลจาก

ทา่นอธกิารบด ีรองศาสตราจารย ์ดร.เปรือ่ง กจิรตันภ์ร วา่ท�าไมถงึสรา้งพระบรมราชานสุาวรยี ์และอกีหลายเรือ่งราว

ได้ทราบข้อมูลจากท่าน อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คนปัจจุบัน 

ในอดตีคอืรองอธกิารบดหีลายสมยัตอ่เนือ่งกนั ถงึความเปน็มาของการสรา้งพระบรมราชานสุาวรยี ์จากนัน้กพ็ยายาม

เสาะหาหนงัสอืตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยัแหง่นี ้มาไดห้นงัสอืเลม่ใหญเ่ลม่หนึง่ ชือ่วา่ “ราชภฏัพระนคร ยอ้นอดตี..

สู่..อนาคต” มหาวิทยาลัยไทย เพื่อความเป็นไท ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปี ของสถาบันราชภัฏพระนคร 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ จัดท�าโดย ดร.น้อย สีปอ ได้พบเอกสารสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับร่องรอยการเสด็จมา

ทรงหว่านข้าว ของสองกษัตริย์ ณ บางเขน ของทีมงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ช�านาญดี ต่อมา

ได้มีโอกาสจัดท�าหนังสือเรื่อง “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่” และจัดท�าหนังสือ 

“ศิษย์เก่าดีเด่น ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”

 โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๒ ได้มีโอกาสจัดท�า 

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาเห็นว่าประวัติสถาบัน

การศึกษาแห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้สรุปย่อลงในวารสารวิชาการฉบับปฐมฤกษ์ และยังมีความคิด

ติดอยู่เสมอมาว่าสักวันหนึ่งจะสรุปประวัติความเป็นมาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อจักได้เผยแพร่

ให้นักศึกษาของสถาบันแห่งนี้ และรวมถึงสถาบันการศึกษาในสังคมไทยได้ศึกษาเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป 

 ด้วยเหตุนี้ ประวัติความเป็นมาจากเดิมที่คิดว่าจะท�าให้รวบรัด ชัดเจน และไม่ยาวมากเกินไป สุดท้ายแล้ว

ใส่ภาพประกอบบ้าง เพื่อให้มองเห็นเรื่องราวในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ท�าให้บทความกลายเป็นหนังสือไปในที่สุด 

กระผมขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ไว้ใจให้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา

อันทรงคุณค่าแห่งนี้ หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

(ดร.สุธี แก้วเขียว)
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ (Royal Normal College) เกิดขึ้นที่ “โรงเลี้ยงเด็ก” โดยใช้ตึกปั ้นหยา
เป็นโรงเรยีน ตัง้อยูท่ีต่�าบลสวนมะลิ ถนนบ�ารงุเมอืง เมือ่วนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๔๓๕ (ตรงกับวนัพธุ แรม ๖ ค�า่ เดอืน ๑๑ 
ปีมะโรง รัตนโกสินทรศก ๑๑๑) ในการด�าเนินการครั้งแรกมี Mr. G. H. Grindrod เป็นอาจารย์ใหญ่ ที่โรงเลี้ยงเด็ก 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๘ Mr. Ernest Young พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๓๙ Mr. W. G. Johnson ๒๔๓๙ - ๒๔๔๐ 
และมี Mr. F. G. Trayes เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ฯลฯ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ 
แผนกคุรุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๔๔๐ - ๒๔๖๑

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
ฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Mr. G. H. Grindrod Mr. Ernest Young

Mr. W. G. Johnson Mr. F. G. Trayes

 โรงเลี้ยงเด็กนั้นเป็นสถานที่สงเคราะห์เด็กก�าพร้าอนาถา ตั้งขึ้นโดย พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ (พระวิมาดา) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
พระผูท้รงสถาปนาและเป็นบดิาแห่งการฝึกหดัครไูทย (The Father of Thai Teacher Education) ผูท้รงมวีสิยัทศัน์
อันยาวไกล พัฒนาระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ฐานราก โดยเริ่มจากการพัฒนาครู อันเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการ
ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง กล่าวคือ หลังจากมีการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่ 
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ (ตรงกับวันพุธ แรม ๑๒ ค�่า เดือน ๑๒ ปี มะโรง) ได้เพียง ๓ ปี พระองค์ได้ทรงประกาศ 
ตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นรุ่งอรุณแห่งการศึกษาไทย  
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๔ โรงเรียนแห่งแรกนี้อยู่ในพรบรมมหาราชวัง คือในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ 
วัดพระแก้ว ได้ชื่อว่าเป็น “โรงเรียนหลวง” หรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน 
สวนกุหลาบ เปิดสอนวชิาภาษาไทย วชิาคณติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมส�าหรบัราชการ ตัง้อยูใ่นโรงทหารมหาดเลก็
ในสนามต่อจากระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางทิศตะวันตก มอบหมายให้ หลวงสารประเสริฐ หรือ พระยา
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) มีสมญาว่า “ศาลฎีกาภาษาไทย” เป็นผู้แต่งต�าราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า 
“แบบเรยีนหลวง” (อดีตเป็นพระภิกษท่ีุวดัสระเกศวรวหิาร เปรยีญธรรม ๗ ประโยค มสีมณศกัดิท์ี ่“พระประสทิธสิตุคณุ” 
ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔) เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวง 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง คนแรก (พ.ศ. ๒๔๑๔)

 เปิดสอนให้แก่ลูกหลานเจ้านาย ขุนนาง และข้าราชการ ถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ด�ารงต�าแหน่งนี้  
มกีารสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในพระบรมมหาราชวงั จะเหน็ได้ว่าโรงเรยีนหลวงรุน่บกุเบกิน้ันมพีฒันาการ 
ที่ดีมาก เพราะให้ความส�าคัญในการเรียนการสอนแบบสองภาษาแล้ว 
 ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีกแห่งหน่ึงที่พระราชวังนันทอุทยาน  
มอบให้ Dr.Mcfarland เป็นอาจารย์ใหญ่ 
  ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ โปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้โรงเรยีนขึน้ที ่“ปากคลองตลาด” เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่สมเดจ็พระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ แล้วพระราชทานนามว่า “โรงเรียนสุนันทาลัย” 
  ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้ “โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ” หรอื “โรงเรยีนทหารมหาดเลก็” 
และกลายมาเป็น “โรงเรยีนข้าราชการพลเรอืน” เพือ่ฝึกคนเข้ารบัราชการ และในรชัสมยัของรชักาลที ่๖ ได้ตัง้ขึน้เป็น 
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 
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  ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงเรียนแผนที่” 
 ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงเรียนหลวงส�าหรับราษฎร” เป็นแห่งแรกที่ “วัดมหรรณพาราม” 
ถนนตะนาว แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 

  และในปีต่อ ๆ  มาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนหลวงส�าหรับราษฎรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกหลายต่อ
หลายแห่ง ท�าให้มีจ�านวนเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  ท�าให้เกิดปัญหาเรือ่งไม่มคีรสูอน ซ่ึงขณะน้ันผูท้ีรู่ห้นังสอืและเป็นครสูอน
ส่วนใหญ่จะเป็นพระภิกษุหรือผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อน เช่นเดียวกับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
จะเห็นได้ว่าในสมยัก่อนโน้น พ่อแม่ทีม่ลูีกหลานเป็นผูช้ายจึงมกัจะพาไปฝากบวชเป็นสามเณร หรอืเป็นศษิย์วดั ศึกษา
เล่าเรียนวิชาหนังสือ รวมถึงพุทธาคมและไสยเวทย์ต่าง ๆ จากวัด พร้อมกับการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งสายปริยัติ
และปฏิบัติไปพร้อมกัน เมื่อมีวิชาความรู้แล้วจึงถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านั้นต่อ ๆ กันมา

 ขอสรปุกาลเวลาส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาไทย ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
พอคร่าว ๆ ดังนี้
  วันที่ ๖ เมษายน ๒๔๓๐ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศึกษาธิการ” เพื่อด�าเนินการจัดการด้านการศึกษา
ของไทย 
 ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน “กรมศึกษาธิการ” เป็น “กรมธรรมการ” 
 ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน “กรมธรรมการ” เป็น “กระทรวงธรรมการ” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๔๓๕ 

กระทรวงธรรมการและตราสัญลักษณ์

 จะเหน็ได้ว่าในช่วงต้นเดอืนเมษายน จะมกีารตัง้กรมกองต่าง ๆ  ด้วยเหตวุ่า ในระยะปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ประเทศไทย
จะถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ หรือช่วงตรุษ - สงกรานต์ ราวเดือนมีนาคมและเมษายน เป็นฤกษ์ดี
ส�าหรับคนไทย ช่วงเวลานี้จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูผู้สอน เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ซึ่งดูแลเรื่องการศึกษาของไทยในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูล
ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ เพื่อของบประมาณในการจัดอบรมผู้ที่จะเป็นครูอาจารย์ อันเป็นที่มาของ “โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์” (Royal Normal College) โดยในปีแรกนั้น มีผู้มาสมัครเรียนเพียง ๓ คน คือ ๑. นายนกยูง วิเศษกุล 
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ต่อมาได้ยศที่ พระยาสุรินทราชา ๒. นายบุญรอด เศรษฐบุตร ต่อมาได้ยศที่ พระยาภิรมย์ภักดี หรือในปัจจุบันเราจะ
รู้จักธุรกิจของท่านคือ “บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด” และ ๓. นายสุ่ม การเรียนจะมีฝ่ายสอนภาษาไทย และ 
ฝ่ายสอนภาษาอังกฤษ ในสมัยนี้นักเรียนจะได้รับทุนหลวง เดือนละ ๑๒-๒๕ บาท และเมื่อเรียนจบแล้วจะเข้ารับ
ราชการเป็นครู จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓๐ บาท จนถึง ๑๐๐ บาท เป็นอย่างสูง 

  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซ่ึงเป็นพระน้องยาเธอ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระด�าริจัดตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นภายใน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะ
แตกต่างจากการเล่าเรียนภาษาบาลีตามประเพณีแบบเดิม ในขณะเดียวกันก็ได้น�าเอาวิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย 

  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาครบ ๑๐๐ ปี  
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เกิดจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดให้จัดตั้ง 
คณะกรรมการเพือ่ด�าเนนิการ มเีจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดกีระทรวงธรรมการเป็นประธาน ทีป่ระชมุเหน็ว่าจวนของ 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ  
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นที่กว้างขวางใหญ่โต เห็นสมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียนให้ชื่อว่า “โรงเรียน
ราชวิทยาลัย” เปิดเรียนต้ังแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “โรงเรียนฟากขะโน้น” หรือ 
“โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ตราของโรงเรียนเป็นรูป จุฬามงกุฏ การแต่งกายนุ่งผ้าสีครามเสื้อขาว มีนาย เอ ซี 
คาร์เตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ครัน้ต่อมาการศึกษาขยายตัวขึน้เปน็ล�าดับ ท�าให้สถานที่คบัแคบลง โรงเรียนราชวทิยาลยั
จึงย้ายไปอยู่ที่ต�าบลไผ่สิงโต ปทุมวัน ข้างวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ก็ว่างลง ในขณะนั้นการศึกษา 
ระหว่างหัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล�้ากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกต่างกัน กระทรวงธรรมการจึงได้ 
จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” ส�าหรับผลิตคร ู
ที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ มีหลวงบ�าเน็จวรญาณ เป็นอาจารย์ใหญ่ 

  วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือก�าเนิดจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” 
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อป ี
พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยเริม่ท�าการสอนตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมาได้พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย” 
เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ 

 วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จทรงเปิด “โรงเรียน
สุขุมาลลัย” ซึ่ง สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เป็นผู้สร้าง และเป็นโรงเรียนในฝั่งธนบุรี  
โดยใช้อาคารทรงป้ันหยา ๒ ชัน้ เป็นสถานทีศ่กึษาเล่าเรยีน ต้ังอยูใ่นวัดพชิยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นักเรียนรุ่นแรกที่มีชื่อเสียงคือ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายก
รัฐมนตรี คนที่ ๒ ของประเทศไทย 
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  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๔๕ โปรดเกล้าฯ ให้ พระยาวุฒิการบดี ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่โรงเลี้ยงเด็กไป
ที่ตึกแม้นนฤมิตรวัดเทพศิรินทร์ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” เปิดท�าการสอนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  
มี ๒ แผนก คือ แผนกโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ และแผนกโรงเรียนประถมศึกษา ส�าหรับนักเรียนอาจารย์ได้ท�าการ
ฝึกหัดสอน ผู้เรียนมีทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ปนกัน 
  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ เปิด “โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก” อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวิทยาลัย 
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก 
ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” 

 หลังจากปี พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้ว เข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ม ี
การพัฒนาต่อยอดระบบการศึกษาไทย ดังนี้
 ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ไปรวมกับโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และ
เม่ือประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ จึงกลายเป็น 
“แผนกคุรุศึกษา” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดกรมศึกษาธิการ ภายใต้สังกัดกระทรวงธรรมการ 
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” 
 ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูบวรนิเวศ 
 ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูประถม” พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ปีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย) 
 ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนฝึกหัดครู ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” 

นักเรียนฝึกหัดครูประถม (พ.ศ. ๒๔๘๒ / ๒๔๘๔)
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  ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครวังจันทรเกษม 
  ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” 

 วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปิด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในก�ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 วนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๔๙๗ วันสถาปนา “กรมการฝึกหดัคร”ู ซึ่งมีก�าหนดจัดในวันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปี  
และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้จัดงานครบรอบ ๖๔ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณพุทธวิชชาลัย ช้ัน ๑  
และชั้น ๒ โดยมีบุคคลส�าคัญในแวดวงการครู เป็นต้นว่าท่าน ดร.พะนอม แก้วก�าเนิด อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู 
เป็นประธาน พร้อมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นแม่งานดูแลความเรียบร้อย

 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษม (วังจันทรเกษม หลังกระทรวง
ศึกษาธิการ ปัจจุบันรื้อแล้วสร้างเป็นส�านักงานคุรุสภาแทน) มาอยู่ที่เลขที่ ๓ หมู่ ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลอนุสาวรีย์ 
อ�าเภอบางเขน จังหวัดพระนคร 
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 จะเห็นได้ว่าเส้นทางพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบันนั้น ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
จากเส้นทางการพัฒนาการศึกษา และสถานที่ศึกษา ท�าให้ “ศิษย์เก่า” ที่จบการศึกษาในแต่ละสถานที่นั้นขาดความ
เชือ่มโยงผกูพนักบัสถานที ่รวมถงึครอูาจารย์ของแต่ละแห่งด้วย และกว่าจะมาตัง้อยูท่ีทุ่ง่บางเขนแห่งน้ี เป็นระยะเวลา 
ถึง ๖๐ ปี ดังนั้น จึงหาคนเก่าที่จะเล่าเรื่องราวทางการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษารุ่นใหม่ได้เข้าใจนั้น ค่อนข้าง
จะหายาก 

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖ นางประเยาว์ ศักดิ์ศรี เป็นอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงคนแรก ของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนคร 

 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” ข้ึนเป็น 
“วิทยาลัยครูพระนคร” จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงได้ และได้เปิดสอน
วชิาทางด้านอุตสาหกรรมศลิป์ วิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างป้ันดนิเผา ท�าให้เกดินวตักรรม  
“เซรามกิพระนคร” ทีม่ชีือ่เสยีง และในขณะน้ีสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ได้นึกย้อนถงึความส�าเรจ็ 
ดังกล่าวในอดตี จึงได้จัดท�าแก้วเซรามิก เพื่อเป็นของขวญัแกบ่ัณฑิตทีจ่บการศึกษา และจะมพีิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
ในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๒ เพือ่ให้บณัฑติของสถาบนัแห่งน้ีได้มคีวามรูส้กึเชือ่มโยงและความรกัผกูพนัในสถาบนัของตน 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ นางประเยาว์ ศักดิ์ศรี ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูพระนคร”  
เป็นคนแรก 



8

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๑๖ (ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๑๐ ปีฉลู) ได้ก่อตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู 
พระนคร” โดยมี ดร.มานะ พิทยาภรณ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก และในปัจจุบันมี นายปราโมทย์ เทพพัลลภ  
เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คนที่ ๑๐ 
  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และมีการประกาศพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๒๐ คณุหญงิพงึใจ สนิธวานนท์ ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
“อธิการวิทยาลัยครูพระนคร” เป็นคนแรก 

อาจารย์ประเยาว์ ศักดิ์ศรี 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๓) 
และผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖)

คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์
อธิการวิทยาลัยครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐)
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 วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นับเป็นระยะเวลาครบ ๑๐๐ ปี ของการฝึกหัดครูไทย พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวทิยาลยัครูพระนคร 
ด้วยเหตนุี ้วนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ของทกุปี จงึเป็นทีท่ราบกนัดว่ีา “วนัราชภฏั” ถอืได้ว่าเป็นวนัแห่งความรกัของชาวราชภฏั 
ทั่วประเทศก็ว่าได้

 สถาบันราชภัฏ เป็นนามที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่๙ กรมการฝึกหดัครใูนนามกระทรวงศกึษาธกิารได้น�าความกราบบงัคมทลูเปลีย่นชือ่วทิยาลยัคร ูและส�านกั 
เลขาธิการพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับใจความว่า... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้น�าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาว่า วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ  ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร- 
บณัฑติ และศลิปศาสตรบณัฑติ แต่ปัจจบุนัคนทัว่ไปยงัเข้าใจผดิว่า ผูท้ีจ่บจากวทิยาลยัครจูะต้องไปประกอบอาชพีครู
เท่านัน้ ท�าให้ผูท้ีจ่บการศกึษาในสาขาอืน่ขาดโอกาสในการหางานท�า และในบางครัง้เกิดความเข้าใจว่า “วทิยาลยัคร”ู 
มิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควร 
ขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แห่งว่า “สถาบันราชพัฒนา” หรือชื่ออื่นใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น...

 ได้น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาทราบฝ่าละอองธุลพีระบาทแล้ว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ช่ือสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏ”

 ค�าว่า “ราชภัฏ” เกิดจากค�าสองค�าน�ามารวมกัน คือค�าว่า “ราช” แปลว่า พระราชาหรือกษัตริย์ กับค�าว่า 
“ภัฏ” แปลว่า ชุบเลี้ยงหรืออุปถัมภ์ อีกนัยหนึ่งก็คือ ข้าราชการ ดังนั้น ค�าว่า “ราชภัฏ” ก็คือ “คนของพระราชา 
หรือ คนของแผ่นดิน” อันเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนั่นเอง 

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เป็นเหตุให้ 
วิทยาลัยครูพระนคร เป็น สถาบันราชภัฏพระนคร และมีภารกิจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ คือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ 
ชั้นสูง ท�าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นอธิการบดี คนแรก

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๓๘)
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 วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจ�าพระองค์ให้เป็น
ตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อก�าเนิดขึ้นโดยมีประกาศพระราชบัญญัติให้ “สถาบันราชภัฏ” ทุกแห่งทั่วประเทศ
มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ (ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค�่า เดือน ๗ ปีวอก) 
เป็นเหตุให้ สถาบันราชภัฏพระนคร เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร 
เป็นอธิการบดี คนแรก

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๔๗)

 ในปัจจุบัน ได้แบ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�านวน ๓๘ แห่ง เป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มรัตนโกสินทร์ ๕ แห่ง คือ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)

 กลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง คือ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง (มร.ลป.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร (มรภ.กพ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มรภ.พช.)

 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แห่ง คือ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)

 กลุ่มภาคกลาง ๙ แห่ง คือ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี (มร.รพ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)

 กลุ่มภาคใต้ ๕ แห่ง คือ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)
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 จะเห็นพัฒนาการของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน  
ใช้เวลาถึง ๑๑๒ ปี ดงันัน้ ความเป็นคร ูอาจารย์ นกัเรยีน นักศกึษา ของแต่ะละสถาบนัแห่งน้ีมคีวามเก่ียวข้องเชือ่มโยง 
กบัราชภฏั คอืคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน พลงัของแผ่นดนิ อย่างแน่นแฟ้น เป็นอัตลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและส�าคัญยิง่ 
ของสังคมไทย

 ขอสรปุล�าดับการเปล่ียนช่ือสถาบันคร่าว ๆ  ดงัน้ี โรงเรยีนฝึกหัดอาจารย์ (๑๒ ตลุาคม ๒๔๓๕) เปลีย่นชือ่เป็น 
โรงเรียนฝึกหัดครู (๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑) เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร (๒๔๗๗) เปลี่ยนช่ือ
เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร (๒๔๙๐) กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยครูพระนคร (๑ พฤษภาคม 
๒๕๐๙) รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันราชภัฏ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕) เป็นวาระครบ 
๑๐๐ ปี และโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร ตราประจ�าพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน
ราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ (๖ มีนาคม ๒๕๓๘) มีพระราชบัญญัติให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗) รวมแล้วมีการเปลี่ยนชื่อถึง ๖ คราวด้วยกัน

แผนผังการเปลี่ยนชื่อสถาบัน 

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
(๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕)

โรงเรียนฝึกหัดครู
(๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑)

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
(พ.ศ. ๒๔๙๐)

วิทยาลัยครูพระนคร
(๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙)

สถาบันราชภัฏ
(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗)

โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร
(พ.ศ. ๒๔๗๗)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(มหาวิทยาลัยไทย เพื่อความเป็นไท)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยวทิยาลัยและคณะต่าง ๆ  ดังนี ้วิทยาลยัการฝึกหดัคร ูพทุธวชิชาลยั วทิยาลยันานาชาตพิระนคร วทิยาลยั 
ชัยบาดาลพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ สีน�้าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิด 
และพระราชทาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งในแหล่ง 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรือง 
ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ ์
แห่งพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ สปีระจ�ามหาวทิยาลยั สเีขยีว ต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลยั ต้นปีบ หรอืกาสะลอง 
มีสถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส�านัก 
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูย์ภาษาและอาเซยีนศกึษา ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชพี ศนูย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏพระนคร ศูนย์ข้อมูลและการบริการ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ศนูย์การบรบิาลและพฒันาเด็กปฐมวยั และองค์การนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารพุทธวิชชาลัยอาคารทรงดอกบัวตูม ๕ ชั้น ๘ เหลี่ยม ภายใน
ประดิษฐาน สมเด็จพระศรีสุวรรณกาฬพุทธปฏิมา (พระพุทธเจ้าองค์ด�าทองอุไร) พุทธศิลป์แบบปาละ จ�าลองจาก
พระพุทธเจ้าองค์ด�าจากมหาวิทยาลัยนาลันทา
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พุทธวิชชาลัย (แหล่งบ่มเพาะความรู้และวิถีแห่งปัญญา) 

สมเด็จพระศรีสุวรรณกาฬพุทธปฏิมา
(พระพุทธเจ้าองค์ด�าทองอุไร)
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 มห้ีองประชมุขนาดใหญ่หลายห้อง มห้ีองปฏิบตัธิรรม “อานันทธรรมสถาน” และพพิธิภัณฑ์ การศกึษา ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของวงเวียนหลักสี่ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
รัชกาลที่ ๘ ทรงหว่านข้าว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ พร้อมด้วยพระอนุชา บริเวณอาคารพุทธวิชชาลัย ติดกับวัด
พระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ในภาคเช้า เวลาประมาณ ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) ทรงกราบพระประธานในพระอุโบสถ  
และสังเกตได้จากบางภาพจะมีภาพพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร ติดอยู่ด้วย ตามหมายก�าหนดการ 
ที่ หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล บันทึกไว้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
ทรงหว่านข้าว บริเวณด้านทิศเหนือวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

(วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙)



16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระอนุชา
ทรงกราบพระพุทธสิหิงค์ในพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ทอดพระเนตรการฝัดข้าว สีข้าว ซ้อมข้าว และทรงหว่านข้าว
สังเกตจากหลังเต้นท์จะเห็นพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ
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 บรเิวณด้านหน้ามหาวทิยาลยั มเีทวาลัยพระพฆิเนศ ประทบัน่ังบนกะโหลกศรีษะ อันเป็นตราสญัลกัษณ์ส�าคญั 
ของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง ด้านในสุดมีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ฉลองพระองค์กาวน์ (Doctor of Law) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

หอพระราชภัฏพระนครเฉลิมพระเกียรติ
ประดิษฐาน พระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ (พระพุทธชินราชจ�าลอง)

พระพิฆเนศ ประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ สถาบันราชภัฏพระนคร จัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย และสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐาน ณ ใจกลางสถาบัน 
การศึกษาแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวราชภัฏพระนคร 

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดพระบรม 
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระปฐมกษัตริย์การฝึกหัดครูไทย ด้วยเหตุน้ี  
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม และ ๒๓ ตุลาคม สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะมีก�าหนดพิธีจัดงานร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านเสมอมา 

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเปิดหอพระราชภัฏพระนครเฉลิมพระเกียรติ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อุทยานเฉลิม ๗๒ พระชนมพรรษามหาราช และทรงปลูกต้นปีบ 
(กาสะลอง) ไม้สัญลักษณ์ประจ�าสถาบัน 

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์กาวน์ (ทรงครุย)

(ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Law ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ)
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 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีโอกาสต้อนรับ สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จ
พระสังฆนายกะ นานาชาติ อันเป็นนิมิตหมายแห่งความสวัสดีมีชัย ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตราบชั่วกาลนาน 

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากนับจากการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ จนถึงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร นบัเป็นระยะเวลา ๑๒๖ ปี มหาวิทยาลยัแห่งน้ีได้ท�าหน้าทีพ่ฒันาคน ซ่ึงถอืว่าเป็นการพฒันาทีต่รงเป้าหมาย 
ทีส่ดุ เป็นการด�าเนนิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
ที่ได้รับรางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (Human Development 
Lifetime Achievement Award His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand 26 May 2006)  
เป็นรางวัลที่ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) จัดท�าขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบแด่บุคคลดีเด่น 
ที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต ค�าสอนของพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น “ศาสตร์พระราชา” มีบทเรียนสอนชีวิต 
ที่เรียกว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

 เช่นเดียวกับที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศถวายพระเกียรติยศ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลท่ี ๕ ให้ทรงเป็นบคุคลส�าคญัของโลก ทางด้านการศกึษา วฒันธรรม สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และการพฒันาสงัคม 
เม่ือพุทธศักราช ๒๕๔๖ องค์การยูเนสโกถวายพระเกียรติยศให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก และคณะกรรมการมรดก
ความทรงจ�าแห่งโลก ยกย่องเอกสารส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ความทรงจ�าแห่งโลก แม้จะเป็นคนละช่วงเวลา แต่ค�าสดุดีพระเกียรติคุณทั้งปวงน้ัน ล้วนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ในการเชิดชูพระเกียรติยศอย่างใหญ่หลวงทั้งสิ้น

  สาระโดยย่อแห่งค�าประกาศพระเกียรติคุณนั้นมีว่า ในรัชสมัยของพระองค์ประเทศชาติได้พัฒนาในทุกด้าน  
ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครอง ทรงปรับปรุงกฎหมายและการศาล การแพทย์และการสาธารณสุข การคมนาคม 



20

เศรษฐกจิ การคลงั การศกึษา การศาสนา ทรงปฏริปูสงัคม เปลีย่นแปลงขนบธรรมเนียมประเพณต่ีาง ๆ  ตลอดจนการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ เพือ่ให้ชาติตะวนัตกยอมรบั โดยเฉพาะทรงเลกิทาสให้ทกุคนเป็นไท ประชาชนชาว
ไทยจึงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ทรงน�าพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ทรง
ยอมเสยีดินแดนบางส่วนเพือ่แลกกบัอธิปไตยของชาต ิจนทรงได้รบัการถวายพระราชสมญัญาว่า “พระปิยมหาราช”  
และทรงเป็นคนไทยล�าดับที่ ๑๓ ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก ในโอกาสฉลองวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๖ และในพทุธศกัราช ๒๕๕๒ คณะกรรมการ 
มรดกความทรงจ�าแห่งโลก (Memory of the World) ขององค์การยูเนสโก ก็ได้ถวายพระเกียรติยศให้เป็นบุคคล 
ผู้เป็นความทรงจ�าของโลกด้วย

 ที่ควรค่าแก่การจดจ�าก็คือ การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัย
ชั้นน�าของโลก ในอังกฤษถึง ๒ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด เมื่อคราวเสด็จพระราชด�าเนิน 
เยอืนองักฤษครัง้แรก พทุธศกัราช ๒๔๔๐ ได้ทรงพบกับสมเดจ็พระนางเจ้าวกิตอเรยี และทรงเยีย่มชมสถานท่ีส�าคัญ ๆ   
รวมทั้งได้เสด็จพระราชด�าเนินไปเยือนมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๔๐ ได้ทอดพระเนตร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ (Divinity School) ห้องสมุดบอดเลียน (Bodleian Library) ซึ่งมีหนังสือไทยอยู่มาก และ 
อกี ๒ เดอืนต่อมา หลังจากเสดจ็พระราชด�าเนนิกลบัถงึประเทศไทยแล้ว มหาวทิยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ดได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวาย “ดกีรอีย่างสงู” (ปรญิญานติิศาสตรดุษฎีบณัฑติทางกฎหมายแพ่ง) โดยส่งผ่านสถานเอกอคัรราชทตูไทยประจ�า
กรุงลอนดอน ปรากฏในหนังสือของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) เอกอัครราชทูตไทย ลงวันที่  
๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ พุทธศักราช ๒๔๔๐

  และในการเสด็จพระราชด�าเนนิประพาสยโุรป ครัง้ที ่๒ พทุธศกัราช ๒๔๕๐ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประเทศอังกฤษ ทรงพบกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๗ และทอดพระเนตรสถานที่ส�าคัญ รวมทั้ง
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ (ตรงกับวันอังคาร 
แรม ๑ ค�่า เดือน ๘ - ๘ ปีมะแม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖) มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (LL.D) อย่างใหญ่โต พิธีจัดขึ้นในห้องบอลรูมที่เดวอนไซร์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นที่พ�านัก 
ของดยุคแห่งเดวอนไซร์ที่ ๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และไปฉายภาพที่ห้องภาพ “ดาวนีย์” กรุงลอนดอน 
(ฉลองพระองค์กาวน์นั้นตัดด้วยผ้าสักหลาดสีเลือดหมู ด้านหน้ามีแถบผ้าไหมสีแดงอ่อน ทรงพระมาลาแบบบอนเนต
ก�ามะหยี่สีด�า ปีกกว้าง สายรัดพระมาลาและพู่สีทอง) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในฉลองพระองค์กาวน์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เท่าที่พบเห็นกันบ่อยมี ๒ ภาพ คือ ภาพประทับยืนทรงพระมาลา 
ปีกกว้าง และภาพประทับยืนถือพระมาลาและปริญญาบัตร (รายละเอียดปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง ไกลบ้าน) 
ฉลองพระองค์กาวน์ (Academic Gown) จะเรียกว่า ฉลองพระองค์ครุย หรือทรงครุย ก็ได้ (ครุย คือเสื้อชนิดหน่ึง 
มีหลายแบบ ใช้สวมหรือคลุม เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ)

 ด้วยเหตนุี ้สองพระมหากษตัรย์ิมหาราช เป็นผูม้คีณุปูการต่อการพฒันาการศกึษาไทย ได้สบืสานการศกึษาไทย 
มาอย่างต่อเนือ่ง ควรทีช่าวราชภฏัทัว่ประเทศจะแสดงความกตญัญูกตเวทเีป็นอย่างยิง่ สมกับค�าพดูทีว่่า “รูจั้กบพุการี 
ท�าความดีตอบแทนท่าน ธรรมนี้เป็นพื้นฐาน ของคนดีศรีแผ่นดิน” 

  ปัจจุบันมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นอธิการบดี ท�าหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษา
ให้ด�าเนินตามพระราชปณิธานของสองพระมหากษัตริย์มหาราช 
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 ถึงปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสืบสาน 
การวางรากฐานสถาบนัการฝึกหัดคร ูและท�าหน้าทีแ่ทนพระองค์ในหลวงรชักาลที ่๙ พระราชบดิา ในพธิพีระราชทาน
ปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาแต่ละระดับของแต่ละสถาบัน 
ทั่วประเทศ ได้ชื่อว่าเป็น “พลังของแผ่นดิน” น�าพาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์กาวน์ (ทรงครุย)
(ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Law ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ)

(วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๕๐)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
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โรงเรียนฝกหัดอาจารย
ฐานราก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“วิชาหนังสือเปนวิชาที่นับถือ แลเปนที่สรรเสริญมาแตโบราณวา
เปนวิชาอยางประเสริฐ ซึ่งผูที่เปนใหญยิ่งนับแตพระมหากษัตริยเปนตน

ตลอดจนราษฎรพลเมือง สมควรแลจําเปนจะตองรู 
เพราะเปนวิชาที่อาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จไปไดทุกสิ่งทุกอยาง...”

“วิชาความรูที่บัณฑิตไดศึกษามา 
แมจะเป็นปัจจัยอยางสําคัญในการสรางสรรคความเจริญมั่นคง

ใหแกตนแกสวนรวมก็จริง แตบุคคลผูสามารถสรางสรรคประโยชนดังกลาวใหสําเร็จไดนั้น 
นอกจากตองมีความรูในหลักวิชาดีแลวยังตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก

ที่จะขาดเสียไมไดก็คือ ความจริงใจ...”

“ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี
คือดวยความเมตตาตอผูที่เป็นลูกศิษย

และดวยความหวังดีตอสวนรวม 
เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด....”
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