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ฉบับพเิศษ ต้อนรับเปิดเทอม
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“หากจะเป็นสักคนบนโลกนี้”

 หากจะเป็นหนึ่งดาวพราวบนฟ้า

ก็สง่าอยู่กลางหาวเช่นดาวเหนอื

ส่องประกายสุกสว่างน�าทางเรอื

แสงนัน้เจอืความหวังก�าลังใจ

 หากเป็นดนิก็อัดแน่นเต็มแผ่นผนื

โอบอุ้มเท้าผู้อื่นหยัดยนืได้

เป็นดนิอันอุดมด้วยอุ่นไอ

เมล็ดพันธุ์หว่านไว้ได้งอกงาม

 หากเป็นน�า้ก็เป็นห้วงมหาสมุทร

กลั่นกระแสบรสิุทธิ์เลี้ยงโลกสาม

ด้วยเนื้อแท้ฉ�่าเย็นอยู่ทุกยาม

ชโลมความห่วงใยให้ทุกคน

 หากจะเป็นเช่นลมก็โลมไล้

ผลักแรงใต้ปีกฝันไม่หวั่นฝน

ส่งเราโบกโบยบนิอยู่เบื้องบน

ด้วยใจล้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธา

นสิติคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัล 
ประกวดบทประพันธ์ร�าลกึพระคุณครู

เนื่องในพธิไีหว้ครู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประจ�าปีการศกึษา 2561 องค์การบรหิารสโมสรนสิติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (อบจ.) 

ได้จัดประกวดบทประพันธ์ร�าลกึพระคุณครู ในการนี้มนีสิติคณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

นายจริายุทธ สุวรรณสังข์ นสิติชัน้ปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลศิ

นายภูรทิัต หงษ์ววิัฒน์ นสิติชัน้ปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1

นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย นสิติชัน้ปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2

 หากเป็นสักเปลวไฟก็ให้แสง

ฉายแสดงปณธิานอันแกร่งกล้า

เป็นไฟให้เราผงิและพึ่งพา

สบแววตาอบอุ่นอวลอณู

 หากเป็นไม้ก็เป็นมิ่งแห่งมวลไม้

แผ่ก้านใบให้ร่มเงาเราทุกผู้

ทุกวงปีเต็มคุณค่าแห่งความรู้

มุ่งเสกสร้างวญิญูอยู่ยาวนาน

 ครูฉันเป็นอะไรได้ทัง้หมด

เปิดโลกกว้างให้ปรากฏโดยรอบด้าน

งานของครูมากกว่าวชิาการ

แต่คอืงานสร้างคนที่ก้าวไกล

 หากจะเป็นสักคนบนโลกนี้

เป็นผู้มแีต่รักรู้จักให้

หล่อหลอมคนด้วยชวีติด้วยจติใจ

เทดิคุณไว้คนหนึ่งนัน้...ครูฉันเอง

รางวัลชนะเลศิอันดับ 1 

นายจริายุทธ สุวรรณสังข์ นสิติชัน้ปีที่ 2
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“แสงสว่าง”

 มเีส้นทางมากหลายในโลกนี้

จุดหมายมมีากสรรพนับไม่ถ้วน

ทัง้ผดิ ชอบ ด ีร้าย ควร ไม่ควร

ทุกทางล้วนมมีตินิ่าภปิราย

 ใต้เวิ้งฟ้าครอบแดนแผ่นดนิใหญ่

มมิใีครรู้กระจ่างทางทุกสาย

ครูคอืผู้น�าชนพ้นอันตราย

เป็นแสงฉายประทปีแก้วแพร้วปัญญา

 ครูมไิด้เลอืกชวีติให้ศษิย์รัก

แต่มอบหลักแห่งชวีอีันมคี่า

คอืความรู้ให้ศษิย์พจิารณา

เลอืกมรรคาที่เลศิแท้เหมาะแก่ตน

 แสงชวีติอ่อนเยาว์นักมักแพ้พ่าย

ด่วนวูบดับกลางลมร้ายและสายฝน

ครูต่อแสงป้องแสงไว้ให้ทานทน

ด้วยกมลงามงดหมดมลทนิ

 มคีวามรักเป็นปฐมอบรมศษิย์

มดีวงจติเกื้อกูลอยู่ไม่รู้สิ้น

มขีันตเิป็นธรรมประจ�าจนิต์

มชีวีนิเพื่อผู้อื่นชื่นชวีา

 แม้นสิ้นซึ่งสูรย์จันทร์อันกระจ่าง

แสงสว่างก็ถูกพรากจากผนืหล้า

แม้นสิ้นครูผู้ประสทิธิ์วทิยา

อวชิชาคงครอบมดิจติมนุษย์

 เพลงิศักดิ์สทิธิ์ลุกไหม้ไม่เคยดับ

ครูยังรับกจิยิ่งใหญ่ไร้สิ้นสุด

ขอแรงใจครูสูงอยู่ไม่รู้ทรุด

แกร่งไกรดุจแผ่นผาสง่างาม

 กรองถ้อยทพิยมาลัยด้วยใจหวัง

อธษิฐานขอพลังแก้วทัง้สาม

จุ่งรักษาแสงประภัสสร์จรัสวาม

ให้อร่ามโรจน์ฉะนัน้นริันดร์เทอญ

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 

นายภูรทิัต หงษ์ววิัฒน์ นสิติชัน้ปีที่ 2

“ช่างปั้นมนุษย์”

     คุณครูเปรยีบช่างปั้น ผู้เตมิฝันสรรค์สร้างคน

เหนื่อยครูที่สู้ทน   ล้วนเกดิผลบนเส้นชัย

 ปั้นหัวรู้ชั่วดี  ปัญญามสีมองไว

ฟุ้งเฟื่องเลื่องลอืไกล  เพราะยิ่งใหญ่ในวชิชา

 ต้องใส่วสิัยทัศน์  ให้เจนจัดครูปั้นตา

จ�าแนกแยกมารยา   กับสัจจาอย่าหลงกล

 ปั้นปากพากย์พจน์แพร้ว ดั่งดวงแก้วแผ้วโกมล

รู้สื่อรู้สารคน   เป็นสายชลฉ�่าชื่นเย็น

 ปั้นแขนและมอืนัน้  เพื่อฝ่าฟันความล�าเค็ญ

โลกนี้ตามที่เป็น   ใช่แสนสุขสนุกสบาย

 สองขาต้องกล้าแกร่ง ก้าวเต็มแรงไม่คลอนคลาย

หนทางอาจว่างดาย  แต่จุดหมายย่อมไพบูลย์

 ครูจงึใส่ดวงจติ  แก่ปวงศษิย์ไม่เสื่อมสูญ

เอื้อเฟื้อและเกื้อกูล  ห่วงใยอยู่ไม่รู้รา

 ปั้นคนเป็นมนุษย์  คอืสูงสุดของชวีา

แห่งครูผู้เมตตา   ผู้ควรค่าสักการคุณ

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 

นายณัฐกฤช ตะเภาน้อย นสิติชัน้ปีที่ 3 
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พานไหว้ครู “อักษราบุณฑรกิ” ของนสิติคณะอักษรศาสตร์ได้รับ

รางวัลชนะเลศิ ประเภทสวยงาม ในการประกวดพานไหว้ครู ประจ�า

ปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งองค์การบรหิารสโมสรนสิติจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย (อบจ.) จัดขึ้น

ค�าว่า บุณฑรกิ หมายถงึ ‘ดอกบัวสขีาว’ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก

ของพานไหว้ครูของคณะอักษรศาสตร์ปีนี้ เหตุที่เลอืกใช้ดอกบัว 

สีขาวเนื่องจากดอกไม ้ชนิดนี้ เป ็นที่ประทับของพระสรัสวต ี 

เทวแีห่งอักษรศาสตร์ พานดังกล่าวจงึแสดงถงึความเป็นต้นก�าเนดิ 

แห่งความรู้ทางอักษรศาสตร์ทัง้มวล อันเป็นองค์ความรู้ที่นสิติ

ใหม่คณะอักษรศาสตร์จะได้รับการประสิทธิ์ประสาทจากครู 

ผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่าน เพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว น�าไป

ใช้ในการประกอบอาชพี และเผยแผ่เกยีรตภิูมแิห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยในฐานะเสาหลักแห่งแผ่นดนิ

พานไหว้ครูของนิิสติ
คณะอักษรศาสตร์ 

ชนะเลศิ 
ประเภทสวยงาม

นอกจากนี้ ดอกบัวสขีาวยังเป็นสัญลักษณ์ของความบรสิุทธิ์ผุดผ่อง 

อันหมายถึงความรู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมซึ่งศิษย์จะได้รับการอบรม

สั่งสอนจากครู ทัง้ยังเป็นเครื่องหมายของความกตัญญูกตเวททีี่ศษิย์

มตี่อครูผู้เมตตาประสทิธิ์ประสาทวชิาความรู้ ยิ่งไปกว่านัน้ ดอกบัว

ยังเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญตามคตพิระพุทธศาสนา กล่าวคอื ดอกบัว

เปรยีบเสมอืนบุคคล ๔ เหล่า เมื่อแรกเข้าศกึษา ศษิย์อาจเปรยีบได้

กับดอกบัวเหล่าที่ ๒ คอื เนยยะ หรอืผู้มสีตปิัญญาน้อย แต่หากหมั่น

เพยีรฝึกฝน ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนวชิาความรู้และคุณธรรมจากครู ย่อม

สามารถพัฒนาตนเองเป็นดอกบัวเหล่าที่ ๑ คอื อุคฆฏติัญญู หรอืผู้

มสีตแิละปัญญาเฉยีบแหลมได้ พานพุ่ม “อักษราบุณฑรกิ” ซึ่งนสิติ

คณะอักษรศาสตร์บรรจงประดษิฐ์ขึ้นนี้ จงึเป็นการแสดงความเคารพ

นอบน้อมต่อครูอย่างสูงสุด ด้วยส�านกึในพระคุณครูอันหาที่สุดมไิด้
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เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “ชมอักษรฯ” ณ ห้อง

ประชุม 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร เพื่อต้อนรับและ

แสดงความยินดีแก่ผู ้ปกครองของนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์  

ประจ�าปีการศึกษา 2561 ในโอกาสนี้ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

(ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา) กล่าวต้อนรับ

และแสดงความยินดีแก่ผู้ปกครอง จากนั้นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  

และผู้แทนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

นิสิตใหม่ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

รศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ รองคณบดี บรรยายหัวข้อ “นิสิตอักษรฯ 

เรียนอะไรและอย่างไร” เพื่อให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอน การ

วัดผล ระเบียบ ข้อห้าม ตลอดจนบทลงโทษต่าง ๆ 

อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดี ได้บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ 

ระเบียบวินัย รางวัล และการลงโทษนิสิตที่ผู้ปกครองควรทราบ

นางสาวอุบล สาธิตะกร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกิจการนิสิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “การดูแลนิสิตร่วมกัน

ระหว่างคณะอักษรศาสตร์และผู้ปกครอง”

ผู้แทนนิสิต คณะอักษรศาสตร์ (นายพุฒิพงศ์ เจืออุปถัมย์) บรรยาย

เรื่อง “กิจกรรมส�าหรับน้องใหม่โดยพี่ ๆ ก.อศ.”

ในตอนท้าย รองคณบดี (อ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร) ผู้อ�านวยการฝ่าย

วิชาการ (นางวิภา หอมศิริ) และนายทะเบียนคณะอักษรศาสตร์ 

(นางมาลี สังข์จุ้ย) ได้ตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและค�าชื่นชมจากผู้ปกครอง

นิสิตใหม่อย่างดียิ่ง

ชม 

อัก 

ษร 

ฯ 

๑

เรื่อง/ ภาพ : นายเอกภูม ิภูมทิัศน์
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ชมอักษรฯ ๒

“ถ้าพูดถึงคณะอักษรฯ ต้องเป็นอักษรฯ จุฬาฯ เท่านั้น เพราะที่นี่คือที่หนึ่งของประเทศ”

(นางนพเกล้า พรทวีวุฒิ ผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะอักษรศาสตร์)

เรื่อง/ ภาพ : นายเอกภูม ิภูมทิัศน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นสถาบันการศึกษาด้านอักษรศาสตร์-มนุษยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย แม้เวลาจะ

ล่วงเลยมาถึง 1 ศตวรรษ แต่สถาบันแห่งนี้ยังได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพของการเรียนการสอนมิเสื่อมคลาย บทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองนิสิต

ใหม่คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ต่อไปนี้ล้วนเป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจน

“ด้วยความที่แม่เชื่อมั่นใน Brand ของอักษรฯ อยู่แล้ว แม่จึงมั่นใจว่าลูกของแม่จะสามารถใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยตลอด 4 ปีได้อย่างมีความสุข และจบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้เข้า

ฟังการบรรยายในวันนี้แล้ว แม่สามารถสัมผัสได้ถึงความมีเมตตาของท่านคณบดีและเหล่าคณาจารย์ ยิ่งเป็นการ

เน้นย�้าความมั่นใจที่แม่มีต่อคณะอักษรฯ ให้มากยิ่งขึ้น” นางวันทนี ข�าเพ็ง หนึ่งในผู้ปกครองของนิสิตใหม่ คณะ

อักษรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์หลังจากได้เข้าร่วมงาน “ชมอักษรฯ”

ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาด้านภาษาเป็นเหตุผลส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้นักเรียนหลายคนเลือกศึกษาต่อใน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ว่าบางคนจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการศึกษาของตนก็ตาม ดังเช่นกรณี

บุตรสาวของนางนพเกล้า พรทวีวุฒิ ผู้ปกครองท่านนี้เล่าว่า เดิมทีลูกสาวของตนเคยเข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตามความประสงค์ของตน แต่ด้วยความใฝ่ฝันและมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เธอจึงยินยอมให้บุตร

สาวเบนเข็มมาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ตามความปรารถนา

เช่นเดียวกับ นางกาญจนา จิตจ�านง ผู้ปกครองอีกท่านที่มีบุตรสาวซึ่งศึกษาด้านวิทย์-คณิตมาก่อน แต่ด้วยการมีทักษะ

ทางภาษาและการสื่อสารที่ดี บุตรสาวของเธอจึงมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ โดยตั้งใจที่จะศึกษาด้าน

ศิลปการละครเป็นวิชาเอก “ลูกสาวนั้นเรียนสายวิทย์-คณิต มาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ด้วยความที่รักและ

ถนัดด้านภาษา จึงมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนที่คณะอักษรฯ และในที่สุดก็สามารถท�าได้ตามที่หวัง ซึ่งในฐานะคนเป็นแม่นั้นก็

ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่ง และหลังจากได้เข้าฟังบรรยายจากท่านคณบดี กับเหล่าคณาจารย์ รวมถึงป้าอุบล (นางสาว

อุบล สาธิตะกร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) แล้ว แม่ก็มั่นใจว่าทางคณะจะ

สามารถดูแลลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะทางวิชาการหรือการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่”
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นิสิตคณะอักษรศาสตร์ร่วมโครงการ  
“สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 7-11 สงิหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัด

น่าน ครัง้ที่ 4” ในการนี้มนีสิติอักษรศาสตร์จ�านวน 30 คนเข้าร่วมโครงการ โดยม ีผศ.สรรควัฒน์ ประดษิฐพงษ์ ร่วมเดนิทางไปดูแล

นสิติด้วย

โครงการ “สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัดน่าน” จัดขึ้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยฉดีวัคซนีป้องกัน

โรคพษิสุนัขบ้าให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ผู้ปฏบิัตงิานประกอบด้วยนสิติคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 100 คน และอาจารย์ 7 คน 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมุ่งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้ระหว่างนสิติต่างคณะ ด้วยเหตุนี้ ผศ.น.สพ.ดร. ปิยนันท์ ถาวรทวสีุข 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการนสิติและศลิปวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จงึเชญิชวนให้ ผศ.สรรควัฒน์ สรรหานสิติคณะอักษรศาสตร์

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นสิติที่เข้าร่วมโครงการได้จัดกจิกรรมสอนหนังสอืให้แก่นักเรยีน ป. 6 ของโรงเรยีนต่าง ๆ ในอ�าเภอเวยีงสา 

จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังได้หมุนเวยีนกันออกหน่วยร่วมกับนสิติคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วย กจิกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นสิติคณะ

อักษรศาสตร์ได้ฝึกประสบการณ์การท�างาน ได้เรยีนรู้การท�างานของเพื่อนต่างคณะ ทัง้ยังได้รับความรู้เรื่องการดูแลสัตว์อกีด้วย

โครงการ “สัตวแพทย์จุฬาฯ อาสาพัฒนาจังหวัดน่าน” ประสบความส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี และเป็นเรื่องน่า

ยนิดอีย่างยิ่งที่ในปีนี้ โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลโครงการด้านกจิการนสิติดเีด่น ประจ�าปีพุทธศักราช 2560 จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย นับเป็นการตอกย�า้ความส�าเร็จของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี


