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วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ นับเปนระยะเวลาครบ ๑๐๐ ป ของการฝกหัดครูไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โปรดเกลาฯ
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครูพระนคร”
ดวยเหตุนี้ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ของทุกป จึงเปนที่ทราบกันดีวา “วันราชภัฏ”

โรงเรียนฝกหัดอาจารย
ฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๕๖๒)
________________
โรงเรียนฝกหัดอาจารย (Royal Normal College) เกิดขึ้นที่ “โรงเลี้ยงเด็ก” โดยใชตึกปนหยาเปน
โรงเรียน ตั้งอยูที่ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕ (ตรงกับวันพุธ แรม ๖ ค่ํา
เดือน ๑๑ ปมะโรง รัตนโกสินทรศก ๑๑๑) ในการดําเนินการครั้งแรกมี Mr. G. H. Grindrod เปนอาจารย
ใหญ โรงเรียนฝกหัดอาจารย ที่โรงเลี้ยงเด็ก ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๓๘ Mr. Ernest Young พ.ศ. ๒๔๓๘๒๔๓๙ Mr. W. G. Johnson พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ และ Mr. F. G. Trayes อาจารยใหญโรงเรียนฝกหัด
อาจารย ฯลฯ และอาจารยใหญ โรงเรียนฝกหัดอาจารย แผนกคุรุศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๔๔๐-๒๔๖๑
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โรงเลี้ยงเด็กนั้นเปนสถานที่สงเคราะหเด็กกําพราอนาถา ตั้งขึ้นโดย พระอัครชายาเธอพระองคเจาสายสวลี
ภิรมย กรมขุนสุทธาสินีนาฏ (พระวิมาดา) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ พระผูทรง
สถาปนาและเปนบิดาแหงการฝกหัดครูไทย (The Father of Thai Teacher Education) ผูทรงมีวิสัยทัศนอัน
ยาวไกล พัฒนาระบบการศึกษาไทยตั้งแตฐานราก โดยเริ่มจากการพัฒนาครู อันเปนการพัฒนาตอยอดจากการ
ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง กลาวคือ หลังจากมีการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ (ตรงกับวันพุธ แรม ๑๒ ค่ํา เดือน ๑๒ ป มะโรง) ไดเพียง ๓ ป พระองคได

ทรงประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งถือไดวาเปนนิมิตหมายแหงความเจริญรุงเรืองและเปนรุงอรุณแหง
การศึกษาไทย เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๑๔ โรงเรียนแหงแรกนี้อยูในพรบรมมหาราชวัง คือในวัดพระศรีรตั น
ศาสดาราม หรือวัดพระแกว ไดชื่อวาเปน “โรงเรียนหลวง” หรือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ตอมาไดเปลี่ยน
ชื่อเปน โรงเรียนสวนกุหลาบ เปดสอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร และขนบธรรมเนียมสําหรับราชการ
ตั้งอยูในโรงทหารมหาดเล็กในสนามตอจากระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางทิศตะวันตก มอบหมายให
หลวงสารประเสริฐ หรือ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) มีสมญาวา “ศาลฎีกาภาษาไทย” เปน
ผูแตงตําราเรียนชุดแรกของไทย เรียกวา “แบบเรียนหลวง” (อดีตเปนพระภิกษุที่วัดสระเกศวรวิหาร เปรียญ
ธรรม ๗ ประโยค มีสมณศักดิ์ที่ “พระประสิทธิสุตคุณ” ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔) เปนอาจารยใหญโรงเรียน
หลวง

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
อาจารยใหญโรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง (พ.ศ. ๒๔๑๔)
เปดสอนใหแกลูกหลานเจานาย ขุนนาง และขาราชการ ถือไดวาเปนคนไทยคนแรกที่ดํารงตําแหนงนี้ มีการ
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง จะเห็นไดวาโรงเรียนหลวงรุนบุกเบิกนั้นมีพัฒนาการ
ที่ดีมาก เพราะใหความสําคัญในการเรียนการสอนแบบสองภาษาแลว
ป พ.ศ. ๒๔๒๒ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอีกแหงหนึ่งที่พระราชวังนันทอุทยาน
มอบให Dr.Mcfarland เปนอาจารยใหญ
ป พ.ศ. ๒๔๒๓ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ “ปากคลองตลาด” เพื่อเปนอนุสรณแดสมเด็จ
พระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน แลวพระราชทานนามวา “โรงเรียนสุนันทาลัย”
ป พ.ศ. ๒๔๒๔ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ” หรือ “โรงเรียนทหาร
มหาดเล็ก” และกลายมาเปน “โรงเรียนขาราชการพลเรือน” เพื่อฝกคนเขารับราชการ และในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ ๖ ไดตั้งขึ้นเปน “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ในป พ.ศ. ๒๔๕๙
ป พ.ศ. ๒๔๒๕ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “โรงเรียนแผนที”่
ป พ.ศ. ๒๔๒๗ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎร” เปนแหงแรกที่ “วัดมหรรณพาราม” ถนนตะนาว แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร
และในปตอ ๆ มาไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอีก
หลายตอหลายแหง ทําใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดปญหาเรื่องไมมีครูสอน ซึ่งขณะนั้นผูที่รูหนังสือ
และเปนครูสอนสวนใหญจะเปนพระภิกษุหรือผูที่เคยบวชเรียนมากอน
เชนเดียวกับพระยาศรีสุนทรโวหาร
(นอย อาจารยางกูร) จะเห็นไดวาในสมัยกอนโนน พอแมที่มีลูกหลานเปนผูชายจึงมักจะพาไปฝากบวชเปน

สามเณร หรือเปนศิษยวัด ศึกษาเลาเรียนวิชาหนังสือ รวมถึงพุทธาคมและไสยเวทยตาง ๆ จากวัด พรอมกับ
การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งสายปริยัติและปฏิบัติไปพรอมกัน เมื่อมีวิชาความรูแลวจึงถายทอดวิชาความรู
เหลานั้นตอ ๆ กันมา
ขอสรุปกาลเวลาสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พอคราว ๆ ดังนี้
วันที่ ๖ เมษายน ๒๔๓๐ โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “กรมศึกษาธิการ” เพื่อดําเนินการจัดการดาน
การศึกษาของไทย
ป พ.ศ. ๒๔๓๒ โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน “กรมศึกษาธิการ” เปน “กรมธรรมการ”
ป พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน “กรมธรรมการ” เปน “กระทรวงธรรมการ” เมื่อวันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕

กระทรวงธรรมการ
จะเห็นไดวาในชวงตนเดือนเมษายน จะมีการตั้งกรมกองตาง ๆ ดวยเหตุวา ในระยะป พ.ศ.๒๔๓๒
ประเทศไทยจะถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เปนวันขึ้นปใหม หรือชวงตรุษ-สงกรานต ราวเดือนมีนาคมและเมษายน
เปนฤกษดีสําหรับคนไทย ชวงเวลานี้จําเปนตองแกปญหาเรื่องการขาดแคลนครูผูสอน เพราะมีนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้นทุกขณะ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งดูแลเรื่องการศึกษาของไทยใน
ขณะนั้น ไดกราบบังคมทูลลนเกลา รัชกาลที่ ๕ เพื่อของบประมาณในการจัดอบรมผูที่จะเปนครูอาจารย อัน
เปนที่มาของ “โรงเรียนฝกหัดอาจารย” (Royal Normal College) โดยในปแรกนั้น มีผูมาสมัครเรียนเพียง ๓
คน คือ ๑. นายนกยูง วิเศษกุล ตอมาไดยศที่ พระยาสุรินทราชา ๒. นายบุญรอด เศรษฐบุตร ตอมาไดยศที่
พระยาภิรมยภักดี หรือในปจจุบันเราจะรูจักธุรกิจของทานคือ “บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด” และ ๓.
นายสุม การเรียนจะมีฝายสอนภาษาไทย และฝายสอนภาษาอังกฤษ ในสมัยนี้นักเรียนจะไดรับทุนหลวง เดือน
ละ ๑๒-๒๕ บาท และเมื่อเรียนจบแลวจะเขารับราชการเปนครู จะไดรับเงินเดือนตั้งแต ๓๐ บาท จนถึง ๑๐๐
บาท เปนอยางสูง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๖ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเปนพระนองยาเธอ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระดําริจัดตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นภายใน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม
มีลักษณะแตกตางจากการเลาเรียนภาษาบาลีตามประเพณีแบบเดิม ในขณะเดียวกันก็ไดนําเอาวิธีวัดผลแบบ
ขอเขียนมาใชเปนแหงแรกของประเทศไทยดวย
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถานศึกษาที่กอตั้งมาครบ ๑๐๐
ป ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ สถานศึกษาอันมีชื่อวา “บานสมเด็จเจาพระยา” เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ Public School ของอังกฤษ โดยโปรดใหจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ มีเจาพระยาภาสกรวงศ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเปนประธาน ที่ประชุมเห็น
วาจวนของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปูของสมเด็จ
เจาพระยาฯ ไดนอมเกลาฯ ถวายไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๓ เปนที่กวางขวางใหญโตเห็นสมควรจัดตั้งเปนโรงเรียน
ใหชื่อวา “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปดเรียนตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๙ แตชาวบานนิยมเรียกวา
“โรงเรียนฟากขะโนน” หรือ “โรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา” ตราของโรงเรียนเปนรูป จุฬามงกุฏ การแตง
กายนุงผาสีครามเสื้อขาว มีนาย เอ ซี คารเตอร เปนอาจารยใหญ ครั้นตอมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเปนลําดับ
ทําใหสถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัยจึงยายไปอยูที่ตําบลไผสิงโต ปทุมวัน ขางวังสระปทุมวัน จวน
ของสมเด็จเจาพระยาฯ ก็วางลง ในขณะนั้นการศึกษาระหวางหัวเมืองกับกรุงเทพมหานครเหลื่อมล้ํากันมาก
เนื่องจากคุณภาพของครูแตกตางกัน
กระทรวงธรรมการจึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จ
เจาพระยาฯ เรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก” สําหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อสอนในหัวเมือง เริ่มเปด
สอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ มีหลวงบําเน็จวรญาณ เปนอาจารยใหญ
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกําเนิดจาก “มหาธาตุ
วิทยาลัย” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาขึ้นภายในวัด
มหาธาตุฯ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยเริ่มทําการสอนตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๒ ตอมาไดพระราชทานนามใหมวา
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสนราชวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๓๙
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลที่ ๕ เสด็จทรงเปด
“โรงเรียนสุขุมาลลัย” ซึ่ง สมเด็จพระปตุจฉาเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เปนผูสราง และเปนโรงเรียน
ในฝงธนบุรี โดยใชอาคารทรงปนหยา ๒ ชั้น เปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน ตั้งอยูในวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นักเรียนรุนแรกที่มีชื่อเสียงคือ พระยาพหลพล
พยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ ของประเทศไทย
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๔๕ โปรดเกลาฯ ให พระยาวุฒิการบดี ยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยที่โรงเลี้ยง
เด็กไปที่ตึกแมนนฤมิตรวัดเทพศิรินทร ชื่อวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยเทพศิรินทร” เปดทําการสอนเมื่อวันที่
๙ มิถุนายน มี ๒ แผนก คือ แผนกโรงเรียนฝกหัดอาจารย และแผนกโรงเรียนประถมศึกษา สําหรับนักเรียน
อาจารยไดทําการฝกหัดสอน ผูเรียนมีทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถปนกัน
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ เปด “โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก” อันเปนที่ตั้งของโรงเรียนราช
วิทยาลัย
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๔๙ ยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยเทพศิรินทรไปรวมกับโรงเรียนฝกหัดครูฝง
ตะวันตก ชื่อวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยฝงตะวันตก”
หลังจากป พ.ศ. ๒๔๔๙ แลว เขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖
ไดมีการพัฒนาตอยอดระบบการศึกษาไทย ดังนี้
ป พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖ โรงเรียนฝกหัดอาจารยไปรวมกับโรงเรียนขาราชการพล
เรือน และเมื่อประดิษฐานโรงเรียนขาราชการพลเรือนเปน “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” โรงเรียนฝกหัด
อาจารย จึงกลายเปน “แผนกคุรุศึกษา” ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สังกัดกรมศึกษาธิการ ภายใตสังกัด
กระทรวงธรรมการ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑ โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู”
ป พ.ศ. ๒๔๖๑ กอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูบวรนิเวศ

ป พ.ศ. ๒๔๗๕ กอตั้ง โรงเรียนฝกหัดครูประถม พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม (ปที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย)
ป พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนฝกหัดครู ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร”

นักเรียนฝกหัดครูประถม (พ.ศ. ๒๔๘๒ / ๒๔๘๔)
ป พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนครวังจันทรเกษม
ป พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร ไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร”
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมศึกษา ในกํากับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู ณ ถนนแจง
วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๙๗ วันสถาปนา “กรมการฝกหัดครู” ซึ่งมีกําหนดจัดในวันที่ ๒๙ กันยายน
ของทุกป และในปพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไดมีจัดงานครบรอบ ๖๔ ป ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณ
พุทธวิชชาลัย ชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยมีบุคคลสําคัญในแวดวงการครู เปนตนวาทาน ดร.พะนอม แกวกําเนิด

อดีตอธิบดีกรมการฝกหัดครู เปนประธาน พรอมทั้งทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี รอง
ศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนแมงานดูแลความเรียบรอย
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ ยายโรงเรียนฝกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษม (วังจันทรเกษม หลัง
กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันรื้อแลวสรางเปนสํานักงานคุรุสภาแทน) มาอยูที่เลขที่ ๓ หมู ๖ ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลอนุสาวรีย อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร
จะเห็นไดวาเสนทางพัฒนาการศึกษา ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ จนถึงปจจุบันนั้น ยังมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จากเสนทางการพัฒนาการศึกษา และสถานที่ศึกษา ทําให “ศิษยเกา” ที่จบการศึกษาในแตละ
สถานที่นั้นขาดความเชื่อยมโยงผูกพันกับสถานที่ รวมถึงครูอาจารยของแตละแหงดวย และกวาจะมาตั้งอยูที่
ทุงบางเขนแหงนี้ เปนระยะเวลาถึง ๖๐ ป ดังนั้น จึงหาคนเกาที่จะเลาเรื่องราวทางการศึกษาใหนักเรียนและ
นักศึกษารุนใหมไดเขาใจนั้น คอนขางจะหายาก
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖ นางประเยาว ศักดิ์ศรี เปนอาจารยใหญผูหญิงคนแรก ของโรงเรียน
ฝกหัดครูพระนคร
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ไดยกฐานะ “โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร” ขึ้นเปน
“วิทยาลัยครูพระนคร” จึงสามารถเปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงได และไดเปด
สอนวิชาทางดานอุตสาหกรรมศิลป วิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางโลหะ ชางกอสราง และชางปนดินเผา ทําให
เกิดนวัตกรรม “เซรามิกพระนคร” ที่มีชื่อเสียง และในขณะนี้สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได
นึกยอนถึงความสําเร็จดังกลาวในอดีต จึงไดจัดทําแกวเซรามิก เพื่อเปนของขวัญแกบัณฑิตที่จบการศึกษา และ
จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อใหบัณฑิตของสถาบันแหงนี้ไดมีความรูสึก
เชื่อมโยงและความรักผูกพันในสถาบันของตน

วิทยาลัยการฝกหัดครู
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ นางประเยาว ศักดิ์ศรี ไดรับแตงตั้งเปน “ผูอํานวยการวิทยาลัยครูพระ
นคร” เปนคนแรก

อาจารยประเยาว ศักดิ์ศรี
อาจารยใหญโรงเรียนฝกหัดครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๓)
และผูอํานวยการวิทยาลัยครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๑๖ (ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ปฉลู) ไดกอตั้ง “สมาคมศิษยเกา
วิทยาลัยครูพระนคร” โดยมี ดร.มานะ พิทยาภรณ เปนนายกสมาคมคนแรก และในปจจุบันมี นายปราโมทย
เทพพัลลภ เปนนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คนที่ ๑๐
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และมีการประกาศ
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ ๒ ป พ.ศ. ๒๕๒๗
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนง “อธิการวิทยาลัยครูพระนคร” เปนคนแรก

คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท
อธิการวิทยาลัยครูพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๐)
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ นับเปนระยะเวลาครบ ๑๐๐ ป ของการฝกหัดครูไทย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน
วิทยาลัยครูพระนคร ดวยเหตุนี้ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ของทุกป จึงเปนที่ทราบกันดีวา “วันราชภัฏ” ถือไดวา
เปนวันแหงความรักของชาวราชภัฏทั่วประเทศก็วาได
สถาบันราชภัฏ เปนนามที่เปนมงคลอยางยิ่ง เพราะไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจาอยู
หัว รัชกาลที่ ๙ กรมการฝกหัดครูในนามกระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคมทูลเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครู
และสํานักเลขาธิการพระราชวังไดมีหนังสือตอบกลับใจความวา... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบ

บังคมทูลพระกรุณาวา วิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ ไดแก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แตปจจุบันคนทั่วไปยังเขาใจผิดวา ผูที่จบจากวิทยาลัยครู
จะตองไปประกอบอาชีพครูเทานั้น ทําใหผูที่จบการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางานทํา และใน
บางครั้งเกิดความเขาใจวา “วิทยาลัยครู” มิไดเปนสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
และเพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหงวา “สถาบันราชพัฒนา” หรือชื่ออื่นใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ความแจงอยูแลวนั้น...
ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อสถาบันวา “สถาบันราชภัฏ”
คําวา “ราชภัฏ” เกิดจากคําสองคํานํามารวมกัน คือคําวา “ราช” แปลวา พระราชาหรือกษัตริย กับ
คําวา “ภัฏ” แปลวา ชุบเลี้ยงหรืออุปถัมภ อีกนัยหนึ่งก็คือ ขาราชการ ดังนั้น คําวา “ราชภัฏ” ก็คือ “คนของ
พระราชา หรือ คนของแผนดิน” อันเปนสถาบันที่เชื่อมโยงระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชน
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา เปนเหตุให
วิทยาลัยครูพระนคร เปน สถาบันราชภัฏพระนคร และมีภารกิจตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ คือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร เปน
อธิการบดี คนแรก

รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๓๘)
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ โปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร อันเปนตราประจําพระองคให
เปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏทุกแหงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กอกําเนิดขึ้นโดยมีประกาศพระราชบัญญัติให “สถาบันราชภัฏ” ทุกแหงทั่ว
ประเทศมีฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ (ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๓ ค่ํา
เดือน ๗ ปวอก) เปนเหตุให สถาบันราชภัฏพระนคร เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รอง
ศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร เปนอธิการบดี คนแรก

รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คนแรก (พ.ศ. ๒๕๔๗)
ในปจจุบัน ไดแบงมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๓๘ แหง เปน ๕ กลุม ไดแก
กลุมรัตนโกสินทร ๕ แหง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (มบส.)
กลุมภาคเหนือ ๘ แหง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (มร.ชม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มร.ลป.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (มรอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มรภ.กพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (มร.นว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (มรภ.พช.)
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ แหง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรนม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (มรภ.บร.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (มรภ.สร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (มรภ.รอ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)
กลุมภาคกลาง ๙ แหง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (มร.รพ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (มรร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (มรว.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (มร.มจ.)
กลุมภาคใต ๕ แหง คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (มรส.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)
จะเห็นพัฒนาการของโรงเรียนฝกหัดอาจารย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๕ กวาจะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นั้น ใชเวลาถึง ๑๑๒ ป ดังนั้น ความเปนครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันแหงนี้มีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับราชภัฏ คือคนของพระราชา ขาของแผนดิน พลังของแผนดิน อยางแนนแฟน เปนอัตลักษณที่โด
เดนและสําคัญยิ่งของสังคมไทย
ขอสรุปลําดับการเปลี่ยนชื่อสถาบันคราว ๆ ดังนี้ โรงเรียนฝกหัดอาจารย (๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕)
เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนฝกหัดครู (๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑) เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร
(๒๔๗๗) เปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร (๒๔๙๐) กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะขึ้นเปน วิทยาลัย
ครูพระนคร (๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙) รัชกาลที่ ๙ โปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมวา สถาบันราชภัฏ (๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๓๕) เปนวาระครบ ๑๐๐ ป และโปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร ตราประจํา
พระองคใหเปนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏทุกแหงทั่วประเทศ (๖ มีนาคม ๒๕๓๘) มีพระราชบัญญัติ
ใหสถาบันราชภัฏทุกแหงมีฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗) รวมแลวมีการเปลี่ยนชื่อถึง
๖ คราวดวยกัน

ลําดับการเปลี่ยนชือ่ สถาบัน
โรงเรียนฝกหัดอาจารย
(๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕)
โรงเรียนฝกหัดครู
(๑๕ พฤษภาคม ๒๔๖๑)
โรงเรียนฝกหัดครูประถมพระนคร
พ.ศ. ๒๔๗๗
โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร
(พ.ศ. ๒๔๙๐)
วิทยาลัยครูพระนคร
(๓ พฤษภาคม ๒๕๐๙)
สถาบันราชภัฏ
(๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(มหาวิทยาลัยไทย เพื่อความเปนไท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งอยูเลขที่ ๙ ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยวิทยาลัยและคณะตาง ๆ ดังนี้ วิทยาลัยการฝกหัดครู พุทธวิชชาลัย วิทยาลัย
นานาชาติพระนคร วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสัญลักษณที่เปนเอกลักษณ คือ สีน้ําเงิน
แทนคาสถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สีเขียว แทนคาแหลง
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม สีทอง แทนคาความ
เจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา สีสม แทนคาความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ที่กาวไกลใน ๓๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สีขาว แทนคาความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สี
ประจํามหาวิทยาลัย สีเขียว ตนไมประจํามหาวิทยาลัย ตนปบ หรือกาซะลอง มีสถาบัน/ศูนยและหนวยงาน
ที่อยูในมหาวิทยาลัย ไดแก สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนยภาษาและอาเซียนศึกษา ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ศูนยประสานราชการใสสะอาด ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมราชภัฎพระนคร
ศูนยขอมูลและการบริการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศูนยการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย และองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มีเอกลักษณที่โดดเดนภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อาคารพุทธวิชชาลัย อาคารทรงดอกบัวตูม
๕ ชั้น ๘ เหลี่ยม ภายในประดิษฐาน สมเด็จพระศรีสุวรรณกาฬพุทธปฏิมา (พระพุทธเจาองคดําทองอุไร)

พุทธวิชชาลัย (แหลงบมเพาะความรูและวิถีแหงปญญา)

สมเด็จพระศรีสุวรรณกาฬพุทธปฏิมา
(พระพุทธเจาองคดําทองอุไร)

มีหองประชุมขนาดใหญหลายหอง มีหองปฏิบัติธรรม “อานันทธรรมสถาน” และพิพิธภัณฑ การศึกษา ศาสนา
และพระมหากษัตริย ตั้งอยูบริเวณหัวมุมของวงเวียนหลักสี่ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงหวานขาว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ พรอมดวยพระอนุชา บริเวณอาคารพุทธวิชชา
ลัย ติดกับวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ในภาคเชา เวลาประมาณ ๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.) ทรงกราบพระ
ประธานในพระอุโบสถ และสังเกตไดจากบางภาพจะมีภาพพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร ติดอยู
ดวย ตามหมายกําหนดการที่ หมอมหลวงปย มาลากุล บันทึกไว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
ทรงหวานขาว บริเวณดานทิศเหนือวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
(วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙)

ภายในมหาวิทยาลัย มีหอพระกลางน้ํา ประดิษฐาน พระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ

หอพระราชภัฏพระนครเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประดิษฐาน พระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ

พระพิฆเนศ ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย มีเทวาลัยพระพิฆเนศ ประทับนั่งบนกะโหลก อันเปนตราสัญลักษณสําคัญของ
มหาวิทยาลัยประการหนึ่ง ดานในสุดมีพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ฉลองพระองคกาวน (Doctor of Law) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ

พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฉลองพระองคกาวน (ทรงครุย)
(ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Law ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ)
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ สถาบันราชภัฏพระนคร จัดงานครบรอบ ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทย และ
สรางพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ประดิษฐาน ณ ใจกลาง
สถาบันการศึกษาแหงนี้ เพื่อเปนศูนยรวมใจของชาวราชภัฏพระนครแหงนี้
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปดพระบรม
ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ พระปฐมกษัตริยการฝกหัดครูไทย ดวย
เหตุนี้ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม และ ๒๓ ตุลาคม สถาบันการศึกษาแหงนี้จะมีกําหนดพิธีจัดงานรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคทานเสมอมา
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเปดหอพระราชภัฏพระนครเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ อุทยานเฉลิม ๗๒ พระชนมพรรษามหาราช และทรง
ปลูกตนปบ (กาสะลอง) ไมสัญลักษณประจําสถาบัน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีโอกาสตอนรับ สมเด็จพระสังฆราช และ
สมเด็จพระสังฆนายกะ นานาชาติ อันเปนนิมิตหมายแหงความสวัสดีมีชัย ความเจริญกาวหนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราบชั่วกาลนาน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากนับจากการสถาปนาโรงเรียนฝกหัดอาจารย จนถึงเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร นับเปนระยะเวลา ๑๒๖ ป มหาวิทยาลัยแหงนี้ไดทําหนาที่พัฒนาคน ซึ่งถือวาเปนการพัฒนา
ที่ตรงเปาหมายที่สุด เปนการดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ไดรับรางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (Human Development Lifetime

Achievement Award His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand 26 May 2006) เปนรางวัล
ที่สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) จัดทําขึ้นเปนพิเศษเพื่อมอบแดบุคคลดีเดนที่ไดอุทิศ
ตนตลอดชวงชีวิต คําสอนของพระองคไดรับการยกยองใหเปน “ศาสตรพระราชา” มีบทเรียนสอนชีวิตที่
เรียกวา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
เชนเดียวกับที่องคการยูเนสโกไดประกาศถวายพระเกียรติยศ แดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ใหทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก ทางดานการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และการพัฒนาสังคม เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๖ องคการยูเนสโกถวายพระเกียรติยศใหเปน
บุคคลสําคัญของโลก กับเมื่อคณะกรรมการมรดกความทรงจําแหงโลก ยกยองเอกสารสําคัญของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกความทรงจําแหงโลก แมจะเปนคนละชวงเวลา แต
คําสดุดีพระเกียรติคุณทั้งปวงนั้น ลวนสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเชิดชูพระเกียรติยศอยางใหญหลวงทั้งสิ้น
สาระแหงคําประกาศพระเกียรติคุณนั้นมีวา ในรัชสมัยของพระองคประเทศชาติไดพัฒนาในทุกดาน
ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครอง ทรงปรับปรุงกฎหมายและการศาล การแพทยและการสาธารณสุข การ
คมนาคม เศรษฐกิจ การคลัง การศึกษา การศาสนา ทรงปฏิรูปสังคม เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ ตลอดจนการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ เพื่อใหชาติตะวันตกยอมรับ โดยเฉพาะทรงเลิกทาส
ใหทุกคนเปนไท ประชาชนชาวไทยจึงมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ทรงนําพาประเทศไทยใหรอดพนจากการตก
เปนอาณานิคมของชาติตะวันตก ทรงยอมเสียดินแดนบางสวนเพื่อแลกกับอธิปไตยของชาติ จนทรงไดรับการ
ถวายพระราชสมัญญา “พระปยมหาราช” และทรงเปนคนไทยลําดับที่ ๑๓ ที่ทรงไดรับการยกยองใหเปน
บุคคลสําคัญของโลก ในโอกาสฉลองวันคลายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ป เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และในพุทธศักราช ๒๕๕๒ คณะกรรมการมรดกความทรงจําแหงโลก (Memory of the
World) ขององคการยูเนสโก ก็ไดถวายพระเกียรติยศใหเปนบุคคลผูเปนความทรงจําของชาวโลกดวย
และทีค่ วรคาแกการจดจําก็คือ การทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ในอังกฤษถึง ๒ มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด เมื่อคราวเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนอังกฤษครั้งแรก พุทธศักราช ๒๔๔๐ ไดทรงพบกับสมเด็จพระนางเจาวิกตอเรีย และทรง
เยี่ยมชมสถานที่สําคัญ ๆ รวมทั้งไดเสด็จพระราชดําเนินไปเยือนมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เมื่อวันที่ ๒๘

กันยายน ๒๔๔๐ ไดทอดพระเนตรวิทยาลัยศาสนศาสตร (Divinity School) หองสมุดบอดเลียน (Bodleian
Library) ซึ่งมีหนังสือไทยอยูมาก และอีก ๒ เดือนตอมา หลังจากเสด็จพระราชดําเนินกลับถึงประเทศไทย
แลว มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย “ดีกรีอยางสูง” (ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ทางกฎหมายแพง) โดยสงผานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอน ปรากฏในหนังสือของพระยาวิ
สุทธสุริยศักดิ์ (หมอมราชวงศเปย มาลากุล) เอกอัครราชทูตไทย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖
พุทธศักราช ๒๔๔๐
และในการเสด็จพระราชดําเนินประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จไปประเทศอังกฤษไดทรงพบกับพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๗ และทอดพระเนตรสถานที่
สําคัญ รวมทั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๕๐
(ตรงกับวันอังคาร แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘-๘ ปมะแม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖) มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (LL.D) อยางใหญโต พิธีจัดขึ้นในหองบอลรูมที่
เดวอนไซรเฮาส ซึ่งเปนที่พํานักของดยุคแหงเดวอนไซรที่ ๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และไปฉาย
ภาพที่หองภาพ “ดาวนีย” กรุงลอนดอน (ฉลองพระองคกาวนนั้นตัดดวยผาสักหลาดสีเลือดหมู ดานหนามี
แถบผาไหมสีแดงออน ทรงพระมาลาแบบบอนเนตกํามะหยี่สีดํา ปกกวาง สายรัดพระมาลาและพูสีทอง)
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในฉลองพระองคกาวนของมหาวิทยาลัยแหงนี้
เทาที่พบเห็นกันบอยมี ๒ ภาพ คือ ภาพประทับยืนทรงพระมาลาปกกวาง และภาพประทับยืนถือพระมาลา
และปริญญาบัตร (รายละเอียดปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง ไกลบาน) ฉลองพระองคกาวน (Academic
Gown) จะเรียกวา ฉลองพระองคครุย หรือทรงครุย ก็ได (ครุย คือเสื้อชนิดหนึ่ง มีหลายแบบ ใชสวมหรือคลุม
เปนเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหนาที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฉลองพระองคกาวน (ทรงครุย)
(ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Law ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ)
(วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๕๐)

ดวยเหตุนี้ สองพระมหากษัตริยมหาราช เปนผูมีคุณูปการตอการพัฒนาการศึกษาไทย ไดสืบสานพระ
ปณิธานมาอยางตอเนื่อง ควรที่ชาวราชภัฏทั่วประเทศจะแสดงความกตัญูกตเวทีเปนอยางยิ่ง สมกับคําพูด
ที่วา “รูจักบุพการี ทําความดีตอบแทนทาน ธรรมนี้เปนพื้นฐาน ของคนดีศรีแผนดิน”
ปจจุบันมีทาน รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร เปนอธิการบดี ทําหนาที่ในการพัฒนา
การศึกษาใหดําเนินตามพระราชปณิธานของสองพระมหากษัตริยมหาราช
ถึงปจจุบันนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสืบ
สานการวางรากฐานสถาบันการฝกหัดครู และทําหนาที่แทนพระองคในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชบิดา ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ มาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น ผูที่สําเร็จการศึกษาแตละระดับของแต
ละสถาบันทั่วประเทศ
ไดทําหนาที่เปนพลังของแผนดิน
นําพาพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมีความ
เจริญกาวหนาสืบไป

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
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ดร.สุธี แกวเขียว
สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครูพระนคร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายวิชาการ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“วิชาหนังสือเปนวิชาที่นับถือ แลเปนที่สรรเสริญมาแตโบราณวา
เปนวิชาอยางประเสริฐ ซึ่งผูที่เปนใหญยิ่งนับแตพระมหากษัตริยเปนตน
ตลอดจนราษฎรพลเมือง สมควรแลจําเปนจะตองรู
เพราะเปนวิชาที่อาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จไปไดทุกสิ่งทุกอยาง...”
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
พระบิดาแหงการฝกหัดครูไทย
พระราชทานเมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
(วันศุกร เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ประกา พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๒๘*)

“ครูนั้นจะตองใหความรูแกเด็ก ๆ ดวยความเมตตา ดวยความหวังดี
คือดวยความเมตตาตอผูที่เปนลูกศิษย
และดวยความหวังดีตอสวนรวม
เพราะถาสวนรวมประกอบดวยบุคคลที่มีความรูดี สวนรวมก็ไปรอด....”
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน
พระราชทานแกคณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน
(วันพุธ แรม ๘ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓)

“วิชาความรูที่บัณฑิตไดศึกษามา
แมจะเปนปจจัยอยางสําคัญในการสรางสรรคความเจริญมั่นคง
ใหแกตนแกสวนรวมก็จริง แตบุคคลผูสามารถสรางสรรคประโยชนดังกลาวใหสําเร็จไดนั้น
นอกจากตองมีความรูในหลักวิชาดีแลวยังตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก
ที่จะขาดเสียไมไดก็คือ ความจริงใจ...”
พระราโชวาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
(วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

