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พระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ในหลวง ร.10

“ประวตัศิาสตร์ ครัง้ที ่12 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์”
	 	 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม	ที่ผ่านมา	
ข่าวใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	ที่ปวงชน 
ชาวไทยทุกคนรอคอย	กองบรรณาธิการ 
จึงขอประมวลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	วันที่	4	-	6	พ.ค.	
2562	ดังนี้

	 	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	10	ระหว่างวันที่	4	-	6	พ.ค.	2562	ถือเป็น
พระราชพิธีครั้งที่	12	นับตั้งแต่มีการสถาปนา 
กรุงรัตนโกสินทร์มา	237	ปี	นับจากรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระบรม	ชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	รัชกาลที่	9	ที่มีการจัด 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่	5	พ.ค.	2493	
ประเทศไทยก็ได้ว่างเว้นจากพระราชพิธีนี้มานาน 
ถึง	69	ปี	จึงเป็นครั้งแรกในชีวิตคนไทยส่วนใหญ่	 
ที่จะได้ร่วมรู้เห็นเป็นประจักษ์พยานถึง	พระราชพิธี 
อันนับเป็นมรดกทางวฒันธรรม	อนัเนือ่งด้วยสถาบนั
พระมหากษตัรย์ิ

•	4	พ.ค.	2562
	 	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เป็นการ
ด�าเนินการตามคตินิยมของศาสนาพราหมณ์	เพื่อ	
“ป่าวประกาศให้เทวดารู้ว่าบัดนี้จะมีพระมหากษัตริย์	
หรือพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้ว”	สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	
รัชกาลที่	10	ทรงเป็น	“พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์”	

หลังเข้าพธิสีรงพระมรุธาภเิษก	ทรงรบัน�า้อภเิษก	และ
ทรงสวมพระมหาพชิยัมงกฎุ	ทรงเฉลมิพระปรมาภิไธย
ว่า	“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

	 	 พระปฐมบรมราชโองการ	ในหลวง	
รัชกาลที่	10	พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	10	พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า  
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ 
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข 
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

	 	 ในโอกาสนี้ทรงมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ	ให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ	สมเด็จ
พระราชินีสทุดิา	ขึน้เป็น	“สมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	
พชัรสธุาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี”

	 	 เสด็จออกมหาสมาคม	พระเจ้าอยู่หัว
ทรงมพีระราชด�ารสัตอบพระบรมวงศ์และประมขุ	3	ฝ่าย
มีใจความตอนหนึ่งว่า	“ขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายใน
มหาสมาคมนี้	และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความ
ปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า	ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติ
งานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์	
คอื	ความเจรญิมัน่คงของประเทศชาต	ิและความผาสกุ 
ร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด”

	 	 จากนั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ	ไปทรงนมัสการพระแก้วมรกตที่วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม	แล้วมีพระราชด�ารัสประกาศ
พระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

	 	 เฉลิมพระราชมณเฑียร	และเถลิงพระแท่น
ราชบรรจถรณ์	ซึ่งเปรียบเสมือนการขึ้นบ้านใหม่	ณ	
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน	ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าได้
เชิญเครื่องราชูปโภคและสิ่งมงคล	รวมถึงสัตว์อย่าง
วิฬาร์หรือแมว	และไก่ขาว	เข้าพิธีด้วย

•	5	พ.ค.	2562
	 	 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	
พระนามาภิไธย	และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์	
พระบรมวงศ์
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย	และ
สถาปนาพระฐานนัดรศกัด์ิพระบรมวงศ์	รวม	10	พระองค์ 
ดังต่อไปนี้

•	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล	
	 อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร
• สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ		
	 พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
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•	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพ	
	 รัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	มหาวชิรา
	 ลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	
	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี
•	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
	 วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	กรมพระศรีสวาง
	 ควัฒน	ขัตติยราชนารี
•	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	
	 นเรนทิราเทพยวดี
•	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	
	 นารีรัตนราชกัญญา
•	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ		
	 มหาวชิโรตตมางกูร	สิริวิบูลยราชกุมาร
•	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	กรมหมื่น	
	 สุทธนารีนาถ
•	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
•	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  สมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรม
เทศนา	“ทศพิธราชธรรม”
	 	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ช่วงเช้า	
วันที่	5	พ.ค.ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	สมเด็จพระ 
อริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหา 
สังฆปริณายก	ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา	ถวาย 
ทศพิศราชธรรมจริยากถา	หรือธรรมะ	10	ประการ 
ที่พระราชาพึงทรงยึดถือปฏิบัติ	แก่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราช
ประเพณี	ระยะทาง	6.77	ก.ม.เพื่อให้ประชาชน
เฝ้าชมพระบารมี	เป็นเวลากว่า	6	ชั่วโมง

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ 
พระราชยานพดุตานทอง	เสดจ็ออกจากพระทีน่ัง่อาภรณ์ 
พิโมกข์ปราสาท	จากนั้นขบวนพระราชอิสริยยศได้ออก
จากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี	เข้าสู่
ถนนหน้าพระลานและถนนราชด�าเนินเพื่อไปยัง 
พระอารามหลวง	3	แห่ง	คอื	วดับวรนเิวศวิหาร	 
วดัราชบพธิสถิตมหาสีมาราม	และวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม	ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จเป็น
จ�านวนมาก

•	6	พ.ค.	2562
  เสด็จออกสีหบัญชร
	 	 ในวนัสดุท้ายของพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	
6	พ.ค.	2562	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ด�ารัสต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	ณ	สีหบัญชร	พระที่นั่ง
พุทไธสวรรย์ปราสาท	ทรงขอบใจค�าอวยพร	ซึง่
พล.อ.ประยทุธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	กล่าวใน
นามของประชาชน	และตรัสว่าการที่ประชาชนมารวม
ตัวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น	“เป็นที่จับตาจับใจและ
ท�าให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิง่”	เวลา	16.59	น.	พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดาฯ	พระบรมราชินี	เสด็จออกสีหบัญชร	พระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท	ท่ามกลางการเปล่งเสยีง	 
“ทรงพระเจรญิ”	จากประชาชนชาวไทยที่พร้อมใจ 
สวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเข้าเฝ้าฯ	เพื่อชื่นชมพระบารมี
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
พุทธศักราช	2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า	ผู้บริหาร	คณาจารย์	พนักงาน	บุคลากร	
และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	

ขอบคุณข้อมูล	:	นิตยสาร	สารคดี,	FB	พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562,	FB	โบราณนานมา,	www.

bbc.com
ขอบคุณภาพประกอบ	:	ส�านักพระราชวัง,	โทรทัศน์รวม

การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระราชด�ารสัตอบความว่า “ข้าพเจ้าและพระราชนิี 
มีความชื่นชมและประทับใจมากในค�าอวยพร
อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต 
ซึง่ท่านคณบดทีตู ได้กล่าวในนามคณะทตูานทุตู 
และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษก
ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ 

  ขอขอบใจในน�้าใจไมตรีของท่าน 
ทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดี 
ต่อเราทั้งสอง ประเทศ และประชาชนชาวไทย 
ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น

  ในประการนี้ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า 
ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก
รัฐบาลและประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเอง
ก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่ง
เจริญงอกงาม และธ�ารงยั่งยืนสืบไป ขอสนอง
พรทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่ง
ท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้มีความ
รุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป”

  หลงัเสดจ็ฯ	กลบั	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเลี้ยงรับรอง	ณ	พระที่นั่งบรมราชสถิตย 
มโหฬาร	นับเป็นการเสรจ็สิน้พระราชพธีิบรมราชาภเิษก

	 	 ส่วนในช่วงค�่า	มีการแสดงโดรน
เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก	ณ	ท้องสนามหลวง	โดยสมาคมกีฬา
เครื่องบินจ�าลองและวิทยุบังคับ	ส�าหรับการแสดง
ประกอบโดรน	235	ล�า	แบ่งเป็น	2	ชุดการแสดง	
ประกอบบทเพลง	โดยโดรนท�าการแปรเป็นภาพและ
ข้อความต่างๆ	อาทิ	พระบรมสาทิสลักษณ์	ร.10,	
ราชวงศ์จักรี,	พระปรมาภิไธยย่อ	วปร.,	ทรงพระเจริญ,	
รูปช้าง,	เลข	10	ไทย	รวมถึงรูปดอกราชพฤกษ์

 	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ที่ได้กล่าว
มาแล้ว	แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงาม 
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรง 
พระเกียรติยศสูงสุดของแผ่นดิน	เป็นเอกลักษณ์
ของชาติที่มีมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญ	และเป็น
กจิกรรมร่วมกนัระหว่างราชส�านักและพสกนกิรไทย

 	 พล.อ.ประยุทธ์	กราบบังคมทูลฯ	
ถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า	
ความว่า

  “ในกาลปัจจุบันนี้	ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่า	ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรง
บ�าเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์
เพื่อประสิทธิ์ความผาสุกศิริสวัสดิ์	ทั้งความไพบูลย์
วัฒนสถาพรแก่บ้านเมือง	ด้วยพระราชปณิธาน 
อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของอาณา
ประชาราษฎร์	น�้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วย 
พระมหากรุณาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังความ
ปลาบปลื้มปีติสุขแก่ผองพสกนิกรทั้งปวง	พระบรม
เดชานุภาพและพระบารมียังให้เกิดความสมัครสมาน 

สามัคคีร่วมแรงร่วมใจ	เป็นพลังหนุนน�าให้ภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และปวงประชาชนทุกหมู่เหล่ามีศรัทธา
เชื่อมั่นที่จะร่วมกันบ�ารุงรักษาและพัฒนาบ้านเมือง 
ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป	

	 	 “ปวงข้าพระพุทธเจ้า	เหล่าข้าราชการ
พลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร	ประชาชน	จิตอาสาและ 
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า	จะถวายความจงรักภักดีต่อ 
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ไว้ด้วยชีวิต	โดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนอง 
พระราชปณิธานในการสืบสาน	รักษาและต่อยอดตาม 
พระปฐมราชโองการอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	
และจะสร้างความสงบสุข	ความมีเสถียรภาพ	เพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนสืบไป”

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
มีพระราชด�ารสัตอบนายกรฐัมนตร	ีและ 
ต่อประชาชน	ที่มาเฝ้าฯ	ความว่า	

  “ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและ
ปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมี
ไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความ
ปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้า
ครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายที่มา
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่
ข้าพเจ้าด้วยน�้าใจไมตรีและความปรารถนาดี
อย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และท�าให้
ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียง
ของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิต 

แก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี 
ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมใจกับบ�าเพ็ญกรณียกิจ 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเรา 
ต่อไป

  ขอขอบใจค�าอวยพรซึ่งนายก
รัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอ
กล่าวสนองพรให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี และ
ความส�าเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน”

	 	 หลังจากนั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชโอรส
และพระราชธิดาเสด็จออกทักทายประชาชนร่วมกัน	
ณ	สีหบัญชร	ขณะที่ประชาชนพร้อมใจกันร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
 

	 	 จากนั้นเวลา	17.30	น.	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พระบรม
ราชินี	เสด็จออกท้องพระโรงกลาง	พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท	พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว	
ซิ่ว	ซาน	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์	ประจ�า
ประเทศไทย	คณบดคีณะทตู	กราบบงัคมทลูพระกรณุา 
ถวายพระพรชัยมงคลในนามของคณะทูตานุทูต

  นางฉั่ว	ซิ่ว	ซาน	กล่าวถวายพระพร 
	 	 “ข้าพระพุทธเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 
ที่ได้กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	ว่า	 
เป็นความปรารถนาดีและยินดีอย่างจริงใจของ 
คณะทูตานุทูต	ในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงได้รับการสถาปนาให้ด�ารงต�าแหน่งที่มีศักดิ์ศรี 
และความรับผิดชอบสูงสุดของประเทศ	บรรดาบุคคล
ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพร 
ในวันนี้	มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้ใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาททรงครองราชสมบัติอย่างยั่งยืนและผาสุก	
และปวงชนชาวไทยซึ่งได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งถึง
ความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท	จะได้มี
ความสงบสุข	เจริญรุ่งเรือง	และก้าวหน้าสืบไป”

	 	 ข้าพระพุทธเจ้าขอให้ค�ามั่นอีกครั้งถึงการ
จะสืบสานความสัมพันธ์อันยั่งยืนและแข็งแกร่ง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศต่างๆ	ขอให้
ราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้จงมีแต่ความผาสุก	
รุ่งเรืองภายใต้รัชกาลอันเป็นมงคลของพระองค์	และ
ขอน้อมถวายพระพรแสดงความยินดีและความ
ปรารถนาดีแด่สมเด็จพระราชินี	
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ปลืม้ปีต ิเจ้าฟ้าพชัรกติิยาภาฯ 
เสดจ็แทนพระองค์
พระราชทานปรญิญาบตัร
แก่บณัฑติ ม.สวนดสุติ 
ประจ�าปีการศกึษา 2559-2560
อลิศ พันธ์พรสม
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	 วันที่	20	มิถุนายน	2562	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิรา 
เทพยวดี	เสด็จแทนพระองค์	พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
ประจ�าปีการศึกษา	2559	-	2560 ระดับปริญญาตรี	จ�านวน	2,849	คน	
แยกเป็นบณัฑติ	สาขาศกึษาศาสตร์	จ�านวน	526	คน	สาขานติศิาสตร์	จ�านวน	46	คน
สาขาพยาบาลศาสตร์	จ�านวน	78	คน	สาขาบริหารธุรกิจ	จ�านวน	345	คน	สาขา
นเิทศศาสตร์	จ�านวน	146	คน	สาขาบญัชี	จ�านวน	110	คน	สาขาวทิยาศาสตร์ 
จ�านวน	694	คน	สาขาศิลปศาสตร์	จ�านวน	904	คน	ปริญญาโท	9	คน	และ
ปริญญาเอก	8	คน	รวมทั้งสิ้น	2,866	คน	ณ	อาคารอเนกนิทัศน์	มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

  รองศาสตราจารย์	ดร.ศโิรจน์	ผลพนัธนิ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
สวนดสุติ	ได้กราบทูลรายงาน	ใจความว่า	ในนามสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม	ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว		ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัสวนดสุติ	ยงัความปลืม้ปีตแิก่คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย	คณาจารย์	ข้าราชการ	และบัณฑติทีเ่ฝ้าอยู	่ณ	ทีน่ี	้มหาวทิยาลยั
สวนดสุติ	มุง่พฒันานวตักรรมจากงานวิจัยสูก่ารบรกิารวชิาการ	ในพืน้ทีจ่ดัการศึกษา 
เช่น	โครงการสวนดุสิตวิชาการ	จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน	มหกรรมอาหารชนเผ่า	
17	จงัหวดัภาคเหนอื	จงัหวดัล�าปาง	โครงการเมอืงนวตักรรมอาหารเพือ่การท่องเท่ียว
จงัหวดัตรงั	โครงการสบืสานศาสตร์ศลิป์	ส่งเสริมสยาม	สูค่วามย่ังยืน	จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
ทั้งนี้	เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
ยั่งยืน	และในโอกาสนี้	รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้าถวาย	ท๊อฟฟี่เค้ก	แด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	ในวโรกาสเสด็จแทน
พระองค์	พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาในครั้งนี้
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 นางสาวศศิวิมล	ริยาพันธ์	ตัวแทนบัณฑิต	 
กล่าวถึง	ความรู้สึกที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ	เสด็จมอบ
ปริญญาบัตรแทนพระองค์	ว่า	รู้สึกเป็นเกียรติอย่าง
มาก	เพราะในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ	จึงเตรียมตัวมา
อย่างดีที่สุดค่ะ	

 นายภวรัญ	อุฬารางกูร	กล่าวว่า	รู้สึกปลื้มปีติ
มากครับ	ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากเจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภาฯ	ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต	และพระองค์
ท่านได้แย้มพระสรวลตลอดเวลายิ่งท�าให้เรารู้สึกปลื้ม
ปริ่มมากๆ	ครับ	

	 นายณพณรงค์	วงษ์วิลาศ	กล่าวว่า	การเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผม 
และครั้งแรกของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ	ที่ได้เสด็จ
พระราชทานด�าเนินแทนพระองค์ฯ	เราได้เห็นว่า
พระองค์แย้มพระสรวลตลอดเวลานับว่าเป็นความ 
ทรงจ�าที่ดีมากๆ	ครับ

	 นางสาวปรียกร	อุทธสิงห์	กล่าวว่า	รู้สึกเป็น
เกียรติและภูมิใจมากค่ะ	โดยเฉพาะตนได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนบัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักตร์ 
มคีวามรูส้กึตืน่เต้นเป็นอย่างยิง่	วันซ้อมยงัพดูผิดๆ	ถกูๆ 
อยู่หลายครั้ง	แต่เมื่อกลับบ้าน	มีเวลาได้ทบทวนและ 
ฝึกซ้อมมากขึน้	วนัจรงิเลยมคีวามมัน่ใจและบอกตวัเองว่า 
ต้องท�าได้	เพราะถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับคัดเลือก	
ทั้งนี้	พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาอย่างสูงทรงแย้ม 

พระสรวลตลอดเวลาที่พระราชทานปริญญาบัตร	เปรียบเสมือนให้ก�าลังใจ	จึงท�า
ออกมาได้ดี	และปลาบปลื้มที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

บณัฑติสวนดสิุต  ซาบซึง้ใจ 
ความทรงจ�าอนัมค่ีาในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
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เคลด็(ไม่)ลบัของบณัฑติสวนดสิุต...
เรยีนอย่างไรให้ได้เกียรตนิยิม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีบัณฑิตจบการศึกษา	ปี	2559-2560	
จ�านวนทั้งสิ้น	3,347	คน	ดังนี้	
-	คณะวิทยาการจัดการ	จ�านวน	675	คน
-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จ�านวน	412	คน
-	คณะครุศาสตร์	จ�านวน	558	คน
-	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จ�านวน	244	คน
-	คณะพยาบาลศาสตร์	จ�านวน	84	คน
-	โรงเรียนการเรือน	จ�านวน	549	คน
-	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	จ�านวน	628	คน
-	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	จ�านวน	222	คน

(ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

 โดยมีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	จ�านวน	34	คน	และ
เกียรตินิยมอันดับสอง	จ�านวน	350	คน	กองบรรณาธิการ	จึงน�าเคล็ด(ไม่)ลับ
ของบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับ	1	มาแนะน�า	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไว้ 
ผลักดัน	ส�าหรับน้องๆ	นักศึกษารุ่นต่อไป	หากอยากส�าเร็จการศึกษา	 
พร้อมคว้าเกียรตินิยมติดมือออกไป	ต้องมีแนวคิดในการเรียน	และมีเทคนิค
อย่างไร	ลองมาฟังตัวแทนบัณฑิตแสดงความคิดเห็น	ดูนะคะ	

	 เริ่มด้วย	นางสาวธัมมิกา	จอมเขียว	สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	เกรด
เฉลี่ย	3.72	ปัจุบันท�างานในต�าแหน่ง	พนักงาน
ประจ�าครัว	Lateat		Recipe	โรงแรม	Le	Méridien	
Chiang	Mai	ต�าแหน่ง	commis	2
	 “ตั้งแต่เด็กๆ	ทางบ้านไม่เคยกดดันหรือบังคับที่ 
จะต้องได้เกรดดีหรืออะไรเลยท�าให้ไม่เคยมีแรงกดดัน 
ในส่วนนั้นเลย	แต่ทางบ้านจะบอกเสมอว่า	ท�าให้เต็มที่

ที่สุดเท่าที่เราจะท�าได้แล้วลูกจะไม่มานั่งเสียใจภายหลัง		จึงท�าให้เราเต็มที่กับทุก
อย่าง	แม้กระทั่งการเรียน	ในคาบเรียนทุกวิชา	เราจะตั้งใจฟังอาจาร์ยมาก	และก็จะ
พยายามท�าความเข้าใจในเรื่องนั้น	และจดข้อความ	หรือวาดรูป	หรือใช้ค�าในแบบที่
เราเข้าใจ	เพื่อที่เวลากลับมาอ่านจะได้เข้าใจเพราะเป็นภาษาเราเอง	ถ้าอันไหน 
ไม่เข้าใจก็จะชอบถามนอกเวลาเรียนมากกว่าค่ะ	พอถึงช่วงสอบเราก็จะน�าสมุดที่จด
นั้นมาอ่านอีกที	ท�าความเข้าใจ	และจ�าซ�้าไปอีกรอบแต่จะสั้นลงไปเรื่อยๆ	เช่น	วาด
เป็นสัญลักษณ์	จ�าเป็นกลุ่มค�า	และสุดท้ายก็มีแต่หัวข้อ	พอเราทบทวนเห็นหัวข้อนี้
มนัจะนกึถงึเนือ้หานัน้ๆ	เลย	และมีเทคนคิของเรานดินงึคอืในวนัสอบของวชิานัน้ๆ	
ช่วงเช้าเป็นเวลาเหมาะในการทบทวนเนือ้หามาก	ช่วงเข้าห้องน�า้	10-15	นาท	ีแต่พอ
หลังจากนั้นจนถึงเข้าห้องสอบเราจะไม่ทบทวนเลย	เราจะฟังเพลงผ่อนคลายตัวเอง	
ท�าให้สมองไม่เครียด	ยิมว่า	การรู้ว่าหน้าที่ตัวเอง	ณ	เวลานี้ตอนนี้เราควรต้องท�า
อะไร	มันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ดีมากและปรับใช้ได้ทั้งชีวิตค่ะ”

 นางสาวอภิญญา	วรราช	สาขาการจัดการงาน
บริการ	(นานาชาติ)	เกรดเฉลี่ย	3.64	ปัจจุบันท�างาน
ในต�าแหน่ง	พนักงานต้อนรบั	หรอื	Receptionist	
โรงแรมพลแูมน	จี	สีลม
	 “การเรียนการสอนในสาขาการจัดการงานบริการ	
หลักสูตรนานาชาติไม่ได้ยากจนเกินความมุ่งมั่นและ
ความตั้งใจของแอนค่ะ	คณาจารย์ทุกท่าน	ล้วนมี
ประสบการณ์และความรู้	ทุกๆ	ท่านพร้อมถ่ายทอด 

ทุกอย่างที่ท่านมีให้กับเรา	ส่วนเราก็แค่ฝึกฝนตัวเอง	ท�าการบ้านให้มาก	ด้วยการ
พัฒนาตัวเองในหลายๆ	ด้าน	เช่น	เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	เรียนรู้การท�างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่	หางานรายวนัท�าเพือ่ฝึกทกัษะการท�างานและหาประสบการณ์	เป็นต้น 
แอนเชื่อว่า	ถ้าเราตั้งใจท�าสิ่งที่เราได้เลือกแล้ว	ก็ต้องท�ามันให้สุดความสามารถ	
ท�าให้ดทีีส่ดุ	และทีส่�าคญัเราต้องสนกุกับมนัด้วยค่ะ	ท้ายทีส่ดุเรากจ็ะบรรลเุป้าหมาย 
ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย	จนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว”

 นางสาวดุษฎี	เสือช่อ	สาขาวิชาเลขานุการ
ทางการแพทย์	เกรดเฉลี่ย	3.60	ปัจจุบันท�างาน 
ในต�าแหน่ง	Insurance	claim	coordinator	 
โรงพยาบาลเวชธานี
					 “ตอนเรียนในชั้นเรียน	ปลาจะตั้งใจฟังอาจารย์
มากๆ	นั่งแถวหน้าๆ	จะท�าให้ฟังชัดเจน	พยายามจับ
ประเดน็	ท�าความเข้าใจตามไปด้วย	และทบทวนบทเรียน
อยู่เรื่อยๆ	อย่างน้อยที่สุดคือทุกสัปดาห์	และก่อนสอบ

ทุกครั้งปลาอ่านหนังสือทวนผ่านๆ	1	รอบ	และอ่านเพื่อท�าความเข้าใจอีก	1	รอบ
(เคลด็ลบัคอืเน้นเข้าใจก่อนจ�า)	ปลามโีอกาสได้ท�างานกบัหน่วยงานด้านสขุภาพต่างๆ 
ที่เป็นเครือข่ายของสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์	ตั้งแต่ปี	1	จนถึงปี	3	รวมถึง
การฝึกงานที่โรงพยาบาล	ท�าให้ปลาได้ฝึกคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	
และได้น�าความรูจ้ากทีเ่รยีนในห้องเรยีน	ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยท�าให้ความเข้าใจ 
ในเรื่องที่เรียนชัดขึ้น	ท�าให้ปลามีความมั่นใจมากขึ้น	และที่ส�าคัญงานที่อาจารย์
มอบหมายต้องท�าทันที	อย่าประมาท	เพราะทุกวิชาจะมีการบ้านมาพร้อมๆ	กัน	
ซึ่งค่อนข้างเยอะ	สิ่งส�าคัญ	ที่ท�าให้ปลามาถึงจุดนี้ได้	คือความรบัผดิชอบ	และความ
มุง่มัน่ตัง้ใจค่ะ	ถ้าเรามคีวามรบัผดิชอบ	รูห้น้าท่ี	บรหิารจัดการเวลาอย่างเป็นระบบ	
มีวินัยในตัวเอง	และตั้งใจท�าอย่างเต็มที่แล้ว	ปลาเชื่อว่าทุกๆ	คนจะประสบความ
ส�าเร็จค่ะ”

SDU Timeline| 11 Special ReportSDU Timeline| 11 Special Report



ทศวรรษ 
มหาชาติ 
สวนดุสติ

กองบรรณาธิการ

|SDU Timeline12Show me



 การจดัพธิเีทศน์มหาชาติ
เวสสนัดรชาดก เฉลมิพระเกยีรติ 
ของมหาวทิยาลยัสวนดสิุต แรกเริ่ม
เดิมที	ถือเป็นบุญประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา	 
ก่อนจะเลิกราไป	และถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในปี
พุทธศักราช	2552	ย้อนไปในยุคโรงเรียนการเรือน
พระนคร	สืบต่อมาในยุควิทยาลัยครูสวนดุสิต	ถือได้
ว่าเป็นยคุเบ่งบานของงานศลิปะประดษิฐ์	และดอกไม้ 
ใบตอง	ของสถาบนั	พระธรรมกถกึท่ีเคยได้รบัอาราธนา 
แสดงพระธรรมเทศนาในยุคนั้น	ได้บรรยายถึงความ
สวยสดงดงามของบญุประเพณใีนสถาบันไว้อย่างดยีิง่ 
เห็นได้จากความเป็นเชี่ยวชาญอย่างเอกอุในสมัยนั้น	
มีการร่วมมือร่วมใจกันประกวดประขันกันจัดแต่ง
สถานที่	มีการตัดตุงไส้หมู	ตกแต่งราชวัตร	ฉัตร	ธง	
ให้เป็นบรรยากาศตามเรือ่งราวในพระเวสสันดรชาดก 
มีการประดิษฐ์เครื่องบูชากัณฑ์เทศน์	ทั้งบายศรี	และ
เครื่องกัณฑ์	ผลหมากรากไม้อันพึงจะหาได้

	 รศ.พชัร	ีสวนแก้ว	รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ 
นักศึกษา	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในปีพุทธศักราช	2552		
เป็นปีแห่งการฟื้นฟูการจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก	ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง	โดยการสนับสนุนของ		
รองศาสตราจารย์	ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	(สถานะของสถาบัน 
ในขณะนัน้)	โดยยดึถอืรปูแบบประเพณทีีม่คีวามเรยีบร้อย 
งดงาม	ตามแบบฉบับราชส�านัก	มีการปรึกษากับกอง
พระราชพิธี	ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ	ในการจัดงานเทศน์
มหาชาติ	ของหลวง	เป็นหลักปฏิบัติ	อาทิเช่น	การจัด
เครื่องนมัสการบูชายิ่ง	อันประกอบด้วย	เครื่องทองน้อย	
(กะไหล่ทอง)	1	เครื่อง	เครื่องทองน้อย	(เครื่องแก้ว)	 
5	เครือ่ง	กระบะมกุ	ตัง้พุม่ข้าวตอก	ดอกไม้	ถัว่เขยีว	งาด�า 
และหญ้าแพรก	อย่างละ	1	พุ่ม	และหมากพลูพนม	1	คู่	
ซึง่เป็นเครือ่งนมสัการของหลวง	ทีใ่ช้บูชาเฉพาะการแสดง 
พระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเท่านั้น	การจัด
ตกแต่งส้มสูกลูกไม้	ก็เป็นไปตามโบราณประเพณี	แต่จะ
ต้องการคะเนความสกุของผลไม้เพือ่ให้สามารถรับประทาน 
ได้หลังจากจบการแสดงพระธรรมเทศนาจบในวันสุดท้าย
เสมอ	การตกแต่งพุ่มกัณฑ์เทศน์	ก็ยังคงตั้งครบทุกกัณฑ์	
ในแต่ละต้นก็ปฏิบัติอย่างโบราณประเพณี	นั่นคือจะต้อง 
มีข้าวสาร	กะปิ	น�า้ปลา	หอมแดง	พริกแห้งและอื่นๆ	 
อันสมควรแก่กาลสมัย	ที่จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์	
ตามเนือ้เรือ่งพระเวสสนัดรชาดกนัน่เอง	เมือ่เสร็จสิน้งาน
แล้ว	น�้ามนต์ในขันสาคร	ก็บรรจุใส่ขวดแจกกันอย่าง
เรียบร้อยไม่ต้องมีการหาขวด	หาถุงมาตักตวงกันเอง	
ทัง้หมดนี	้ก็เป็นรปูแบบเฉพาะตวัทีม่หาวิทยาลยัสวนดสุติ 
ยงัคงอนรุกัษ์พทุธประเพณนีี	้ให้คงอยู่คูม่หาวทิยาลยัต่อไป

	 ในแต่ละรอบปี	ก็จะมีโอกาสส�าคัญเวียน
มาบรรจบในแต่ละวาระ	ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน	 
ก็ควรแล้วที่จะได้จัดงานอันเป็นบุญเป็นกุศล	สนอง
พระมหากรณุาธิคณุพระบรมวงศานวุงศ์	ทกุๆ	พระองค์ 
มหาวทิยาลยัฯ	ได้รบัพระมหากรณุาธิคณุ	โปรดเกล้าฯ	
พระราชทานผ้าไตร	เพื่อน้อมถวายพระธรรมกถึก	 
ผู้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจ�าต่อเนื่องเสมอมา	
ปัจจัยที่บูชาพระธรรมเทศนาบนต้นกัณฑ์เทศน์	 
พระเดชพระคุณ	พระราชธรรมวาที	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	ที่ปรึกษาโครงการเทศน์
มหาชาต	ิเฉลมิพระเกยีรต	ิได้มอบไว้ให้แก่มหาวทิยาลยั 
และตั้งเป็นกองทุนเทศน์มหาชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	
เพื่อเป็นทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยั
สวนดสุติที่เรียนดี	ความประพฤติดี	แต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์	เพื่อเฉลิมพระราชศรัทธาพระบรมวงศา 
นุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วย

	 ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา	มีการจัดเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดก	เฉลิมพระเกียรติ	ทั้งในแบบ
เรียงกัณฑ์	และประยุกต์	2-3	ธรรมมาสน์	ตามแต่โอกาส
เหมาะสม	บางปีก็มีการจัดต้นปี	และท้ายปีบ้าง	บางปีก็
อาจจะเว้นไป	ตามแต่โอกาสจะเหมาะสม	และได้น�า
ความกราบบังคมทูล	พระบรมวงศานุวงศ์ทรงทราบ 
มาโดยล�าดับ	ทุกพระองค์ทรงกอปรด้วยพระราชศรัทธา	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าไตร	ส�าหรับ
ถวายพระธรรมกถึกอยู่เสมอ

	 ในครั้งที่	1	จัดขึ้นเมื่อวันที่	7	สิงหาคม	
2552	ในรูปแบบประยุกต์	3	ธรรมมาสน์	เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 
ในรัชกาลที่	9	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคารบัณฑิต
วทิยาลยั	ในครัง้นี	้สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ 
ในรัชกาลที่	9	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
ผ้าไตร	จ�านวน	3	ไตร	ส�าหรับถวายพระธรรมกถึก

 ครั้งที่	2	จัดขึ้นเมื่อวันที่	1	–	2	ธันวาคม	
2552	ในรูปแบบเรียงกัณฑ์	มีการจัดดนตรีปี่พาทย์	
บรรเลงเพลงประจ�ากณัฑ์ขึน้เป็นปีแรก	เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
82	พรรษา	ณ	อาคารพลศึกษา

 ครั้งที่	3	จัดขึ้นเมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	
–	2	ธันวาคม	2553	ในรูปแบบเรียงกัณฑ์	มีการจัดให้มี
เทศน์กณัฑ์คาถาพนั	เพิม่ขึน้เป็นปีแรก	เพือ่เฉลมิพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	83	
พรรษา	และมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	
7	รอบ	5	ธันวาคม	2554	ณ	อาคารรกัตะกนษิฐ	ชัน้	1 
ในครั้งนี้	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	ส�าหรับถวาย 
พระธรรมกถึก

 ครัง้ที	่4	จดัขึน้เม่ือวนัที	่5	มกราคม	2555 
ในรูปแบบประยุกต์	3	ธรรมมาสน์	และมีการประพันธ์
เนื้อร้องฉุยฉายพระนางผุสดี	เพื่อแสดงประกอบกัณฑ์
ทศพร	เป็นบทประพันธ์เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	
ธันวาคม	2554	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในวโรกาสมหามงคล	เฉลิม
พระชนมพรรษา	80	พรรษา	เสมอด้วยพระชนมายุกาล
แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	ณ	อาคาร
รกัตะกนษิฐ	ชัน้	2	ในคร้ังนี	้พระบาทสมเด็จพระปรมนิ 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทาน	ผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	ส�าหรับ
ถวายพระธรรมกถึก

 ครัง้ที	่5	จดัขึน้เม่ือวนัที	่13	ธนัวาคม	2555 
ในรูปแบบประยกุต์	3	ธรรมมาสน์	โดยใช้ช่ืองานว่า	“เทดิไท้ 
องค์ราชา	เทิดหล้าองค์ราชินี	สดุดีสยามมกุฎราชกุมาร”	
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	85	พรรษา	และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในวโรกาสมหา
มงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	(พระบรม
ราชอิสริยยศในขณะนั้น)	ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	5	รอบพระนักษัตร	ณ	อาคารรักตะ
กนิษฐ	ชั้น	2	ในครั้งนี้	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทาน	ผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าไตร	จ�านวน	
1	ไตร	และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราช
กุมาร	(พระบรมราชอิสริยยศในขณะนั้น)	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	ส�าหรับ
ถวายพระธรรมกถึก

 ครัง้ที	่6	จัดข้ึนเมือ่วนัที	่25	–	26	ธันวาคม 
2556	ในรูปแบบเรียงกัณฑ์	โดยใช้ชื่องานว่า	“86	พรรษา	
ปวงประชาสดุดี	พระจักรีนฤบดินทร์”	เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ	
ชั้น	2	ในครั้งนี้	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	พระราชทานผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	ส�าหรับ
ถวายพระธรรมกถึก

 ครั้งที่	7	จัดขึ้นเมื่อวันที่	25	–	26	มีนาคม	
2558	ในรูปแบบเรียงกัณฑ์	มีการอัญเชิญบทพระนิพนธ์	
“ว่าด้วยส�าเภาในการเทศน์มหาชาติ”	มาขับร้องในงาน
ด้วย	โดยใช้ชื่องานว่า	“60	พรรษา	ปวงประชาสดุดี	
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
ในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ5	รอบ	ณ	อาคารรกัตะกนษิฐ	
ชั้น	1	ในครั้งนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
ผ้าไตร	จ�านวน	14	ไตร	ส�าหรับถวายพระธรรมกถึก

 ครั้งที่	8	จัดขึ้นเมื่อวันที่	28	–	29	กันยายน	
2559	ในรูปแบบประยุกต์	2	ธรรมมาสน์	โดยใช้ชื่องาน
ว่า	“84	พรรษา	มหาราชินี	ศรีแผ่นดิน”	เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในวโรกาสมหามงคล	เฉลิม
พระชนมพรรษา	84	พรรษา	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ 
ชั้น	1	ในครั้งนี้	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ในรัชกาลที่	9	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
ผ้าไตร	จ�านวน	9	ไตร	ส�าหรับถวายพระธรรมกถึก

 ครั้งที่	9	จัดขึ้นเมื่อวันที่	28	–	30	
พฤศจิกายน	2560	ในรูปแบบประยุกต์	2	ธรรมมาสน์	
โดยใช้ชื่องานว่า	“60	พรรษา	อัครราชกุมารี	ศรีแผ่นดิน”	
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ	60	พรรษา	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ	ชั้น	1 
ในครัง้นี	้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน	
ผ้าไตร	จ�านวน	1	ไตร	ส�าหรับถวายพระธรรมกถึก

 ส�าหรับครั้งที่	10	จัดขึ้นในวันที่	2	–	4	
เมษายน	2562	ในรูปแบบเรียงกัณฑ์	โดยมีความ
พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา	โดยจัดให้มีการเทศน์
ทศชาติชาดกเพิ่มขึ้น	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู 
ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	ประกอบการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ซึ่งเป็นวาระพิเศษที่
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์	รัชกาลที่	10	ซึ่งเท่ากับ
จ�านวนทศชาติ	ของพระบรมโพธสิตัว์	ทีท่รงบ�าเพญ็ 
บารมี	10	ประการ	ก่อนจะอุบัติมาเป็นสมเด็จ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	และถือเป็น 
ครั้งที่	10	ของการจัดงานอีกด้วย	โดยใช้ชื่องานว่า	
“ทศชาติราชสดุดี	เฉลิมพระบารมี	ทศมิน	ทราชา”	
ในครั้งนี้	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานผ้าไตร	จ�านวน	15	ไตร	ส�าหรับถวาย
พระธรรมกถึก	ซึ่งรวมยอดในการท�าบุญทั้งหมด
จ�านวน	660,000	บาท
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 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
(มสด.)	เปิดเผยถึงทิศทางในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ในการ
ประชุมบุคลากรเมื่อเร็วๆ	นี้ว่า	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เติบโตและเข้มแข็งมาตลอด	
85	ปี	โดยมีวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	2561-2564	 
ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร	การศึกษาปฐมวัย	
อุตสาหกรรมบริการ	และการพยาบาลและสุขภาวะภายใต้กระบวนการพัฒนา 
เพื่อความเป็นเลิศ	บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติที่รัฐบาลได้วางนโยบายไว้
	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้เปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย	เป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผล 
บังคับใช้	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2558	ซึ่งจะครบรอบ	4	ปี	ในเดือนนี้	ปัจจุบัน	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และ
นวตักรรม	(อว.)	ส่งผลให้กฎระเบยีบ	ข้อบังคบั	และ	พรบ.	ต่างๆ	มกีารเปลีย่นแปลงไป 
จึงอยากให้บุคลากร	ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	ปรับตัว	ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง	ท�าได้หลายหน้าที่	เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่	และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
อยู่เสมอ	โดยพัฒนาจากสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯมีความเข้มแข็งให้ดียิ่งขึ้น	
	 มสด.มีประวัติศาสตร์และรากฐานมาอย่างยาวนาน	มีวัฒนธรรม 
เป็นแบบของ	สวนดุสิตเอง	ถูกหล่อหลอมว่าตั้งแต่ยุคสมัยโรงเรียนการเรือน	
เชี่ยวชาญด้านอาหาร	การบริการต่างๆ	ซึ่งหากคิดแต่จะเรียนรู้ไปข้างหน้า	แต่ลืม
รากฐาน	เราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น		สิ่งที่ส�าคัญ	คือ	การรู้จักตัวตน	เข้าใจ
ที่มา	เข้าใจความเป็นสวนดุสิต	สร้างคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่	และรักษาใน 
สิ่งที่เราเป็น	ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย	ได้เพิ่มความเร็วในการที่จะพัฒนา
ให้ดีขึ้น	เราคงจะไม่ใช้ค�าว่า	“Change”	ในการเปลี่ยน	เพราะว่ามันอาจ
จะต้องใช้ระยะเวลา	คงต้องใช้ค�าว่า	“Disruption”	คือเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว	เพื่อเน้นการอยู่รอด	เช่น	การคิดบูรณาการระหว่างหลกัสตูร 
กบัหลักสูตร	หลักสูตรกับหน่วยงานปฏิบัติ	ก่อเกิดเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย	และ 
น�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ก็จะได้องค์ความรู้ใหม่	
	 จึงฝากให้ทุกคนช่วยกันคิด	ช่วยกันท�า	พร้อมเน้นย�้าในเรื่องการ
พัฒนา	Work-Life	Skills	คือ	การได้ใช้ทกัษะทีม่กีารลงปฏบิตัจิรงิในการเรยีน 
การสอน	หากท�าได้จะกลายเป็นจดุแข็งของมหาวทิยาลยัฯ	ส่งผลให้นักศึกษา	
และมหาวทิยาลยัสวนดสุติอยู่รอดในอนาคตได้

85 ปี สวนดสุติ 
“ ก้าวต่ออย่างม่ันคง 
 ด�ารงคุณค่าในส่ิงทีม่ี
 และรกัษาในส่ิงทีเ่ป็น”

กองบรรณาธิการ
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สวนดสุติ สร้างอาชพีให้ผู้พิการ
“จดัอบรมทกัษะช่างฝีมอื

การท�าอาหาร และศลิปะประดษิฐ์”
ปภาวรินทร์ สังฆพรหม

	 ผศ.เอกพล	อ่อนน้อมพันธุ์	ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เผยถึง	โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ	
การท�าอาหาร	และศิลปะประดิษฐ์	ส�าหรับคนพิการ	ว่า	โครงการดังกล่าวนี้											
จัดขึ้นร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
โดยการสนบัสนนุจากโครงการสลากการกศุล	ตัง้แต่วนัที	่24-26	เมษายน	2562 
โดยในวันพุธที่	24	เมษายน	2562	เวลา	09.00	น.	ณ	หอประชุมรักตะกนิษฐ	
(มสด.)	ชัน้	2	ได้รบัเกยีรตจิาก	พลเอกสงิหา	เสาวภาพ	ประธานสภาสงเคราะห์ฯ 
เป็นประธานเปิดงาน	และคุณคริสโตเฟอร์	ผู้ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็น
บุคคลพิการ	มาเป็นแขกร่วมงานสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พิการท่านอื่นที่ 
เข้ารับการอบรม	ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	มสด.	ถือเป็นหลักสูตร 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นบนพื้นฐานของงาน 
ทางด้านคหกรรมศาสตร์	ประกอบด้วย	ศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการ	 
ด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์	ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว	 
ด้านสิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม	และการจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย	จึงน�าความ
เชี่ยวชาญดังกล่าวบริการวิชาการแก่ชุมชน	โดยทางหลักสูตรฯ	เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญในการช่วยเหลือคนพิการเป็นอันดับแรก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครอบครัวทีมี่บดิามารดา	หรือบตุรหลานพกิารสามารถช่วยเหลอืตนเองได้น้อย	 
และเป็นภาระอย่างมาก	ต่อผู้ที่ดูแลซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	ท�าให้ไม่สามารถ 
ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้	ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน	ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	เช่น	ความเครียด	ความวิตกกังวล	อาจท�าให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพจิต		ครอบครัวอ่อนแอและขาดความมั่นคง	จึงจัดการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ	แบ่งเป็นการฝึกอบรมทักษะช่างฝีมือ	การท�าอาหาร	
และศิลปะประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ

รวม	จ�านวน	6	หลักสูตร	อาทิ	การท�าห่อหมก	การท�าข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ	
การท�าปาท่องโก๋	ศิลปะการผับผ้าเช็ดหน้า	การร้อยมาลัยดอกไม้สด	และการจัด
ดอกไม้สด	โดยน�าศักยภาพของคณาจารย์	นักศึกษาพิเศษสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์	ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้	เพื่อสร้างโอกาสและ
สนับสนุนให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวของคนพิการ	มีความรู้
และทักษะต่างๆ	ที่สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้จริง	เน้นเป็นอาชีพอิสระที่
สามารถท�าได้ในครอบครัว	และสามารถท�าอยู่ที่บ้านได้	ผู้ดูแลหรือคนใน
ครอบครัวที่ต้องดูแลคนพิการในบ้าน	เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
ก่อเกิดเป็นอาชีพ	และรายได้ต่อไป
 ด้าน	น.ส.รังสินี	เทอดทรัพย์สกุล	ผู้พิการทางด้าน

ร่างกายที่เข้ารับการอบรม	กล่าวเสริมว่า	ตนรู้สึกดีใจ
มากที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้จัดโครงการดังกล่าว
ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ	ซึ่งปัจจุบันตนประกอบ
อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล	รายรับไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายที่สูงขึ้น	เมื่อเห็นการประชาสัมพันธ์	จึงสมัครมา
อบรมหลกัสตูร “การจัดแจกนัดอกไม้สด และการประดษิฐ์ 

พวงใบเตยหอม”	ทั้งนี้	ตนได้เลือกอบรมตามศักยภาพทาง
ร่างกาย	เพราะสามารถท�าได้ที่บ้าน	ไม่ยุ่งยากเรื่องสถานที่และการเตรียมอุปกรณ์	
ซึ่งทางคณาจารย์สวนดุสิต	ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน�้า-ปลายน�้า	อาทิ	 
การเลือกซื้อดอกไม้	รูปแบบการจดัแจกนัเพือ่เทศกาลต่างๆ	รปูทรงการจดัวาง	 
รวมถึงเทคนิคต่างๆ	ซึ่งถ้าหากผู้พิการที่เข้ารับการอบรมน�าองค์ความรู้กลับไป
ฝึกฝนความช�านาญเพิ่มเติม	ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างแน่นอน
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	 					สภาคณาจารย์และพนักงาน	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เป็นชุดที่	2	 
นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	ในปี	 
พ.ศ.	2558	มีพันธกิจที่ส�าคัญ	ซึ่งระบุไว้
ตามพระราชบัญญัติ	มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	พ.ศ.	2558	มาตรา	25	คือ	 
การให้ค�าปรึกษา	และข้อแนะน�าแก่
มหาวิทยาลัย	ส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ความก้าวหน้า	และผดุงเกียรติของ
คณาจารย์และพนักงาน	จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
คณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจ�า
มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการกองทุน
สวสัดกิาร	และสทิธปิระโยชน์ของพนักงาน 

กรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ	คณะกรรมการอุทธรณ์	และร้องทุกข์การบริหาร
งานบุคคล	และคณะกรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร	คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน	ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
สายวิชาการและสายสนับสนุน	ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียม	ท�างานแบบมีส่วนร่วม  
โดยยึดหลักปรัชญา	“มีหลักการ	ประสานทุกฝ่าย	พิทักษ์รักษาสิทธิ์”	โดย
ก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน	“เป็นสภาคณาจารย์และพนักงานที่มุ่งเน้นการมี 
ส่วนร่วมของประชาคมสวนดุสิต	เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิ์	และผดุงเกียรติของ
บคุลากร”	มวีฒันธรรมในการท�างานทีเ่น้นการ	จติสาธารณะ	สร้างการมส่ีวนร่วม
ท�างานมีหลักการ	และท�างานเชิงรุก

	 การด�าเนนิงานมโีครงสร้างการบรหิารงานท่ีชัดเจน	ประกอบด้วยประธาน 
รองประธาน	เลขานุการ	และคณะกรรมการด�าเนินงาน	มี	4	คณะ	ประกอบด้วย	
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ	วิจัย	คณะอนุกรรมการกิจกรรมบุคลากร	 
คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร	และคณะอนุกรรมการกฎหมาย	จรรยาบรรณ	
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์	สภาคณาจารย์และพนักงาน	ถือว่าเป็นตัวแทนของ
ประชาคมชาวสวนดสิุต	ท่ีจะช่วยรกัษาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ทีพ่ึง่ม	ีและน�าข้อ 
เสนอแนะ	ข้อร้องเรียนผ่านไปยังมหาวิทยาลัย	แต่อีกนัยหนึ่งก็ต้องท�าหน้าที่เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสื่อสารแนวนโยบาย	ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาคม
ชาวสวนดุสิตรับทราบ	เพื่อได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	อันจะน�าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว	 
และยั่งยืน

	 การสื่อสารข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	สภาคณาจารย์และ
พนักงาน	ได้มีการจัดท�าเว็บไซต์	แฟนเพจเฟสบุ๊ค	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม	และข้อมูลต่างๆ	รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะได้อีกด้วย	
รวมถึงการจัดตั้งไลน์กลุ่ม	ซึ่งผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะไม่ปรากฏชื่อผู้ใช้	เพื่อท�าให้
ทุกท่านที่เข้าใช้ไม่ต้องกังวลใจ	รวมทั้งยังน�าเสนอเนื้อหา	สาระที่เป็นประโยชน์	และ
ประชาคมชาวสวนดุสิตควรรู้ผ่านอินโฟกราฟฟิค	ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ
อยู่เป็นประจ�า	โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราชาวสวนดุสิต	

“ท�างานอย่างมีหลกัการ
ประสานทกุฝ่าย พทิกัษ์รกัษาสทิธิ์
และผดงุเกยีรตขิองบคุลากร”
สภาคณาจารย์และพนกังาน มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนกังานทกุท่าน	ขอขอบพระคุณ 
ที่ไว้วางใจให้พวกเราได้เข้ามาท�าหน้าที่	โดยขอยืนยันและสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีที่สุดสมกับที่ประชาคมชาวสวนดุสิตมุ่งหวัง	ดังปรัชญาที่คณะกรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงานทุกท่านได้ก�าหนดร่วมกันว่า	“มีหลักการ	ประสานทุกฝ่าย	
พิทักษ์รักษาสิทธิ์	และผดุงเกียรติของบุคลากร”

|SDU Timeline16
SDU Voice



สวนดสุติกบัการ
รบัสมัครนกัศึกษาใหม่ 
ปีการศกึษา 2562
ธีรพจน์ จินดาเดช

	 ปีนี้	ทางกองประชาสัมพันธ์	Service	
Center	ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	“สวนดุสิตจัดให้”	
ทัง้หมด	6	ครัง้	เพือ่เป็นการให้ข้อมลูแนะน�าแนะแนว
ทางการศกึษาต่อฯ	โดยได้รบัความร่วมมอืทีด่จีาก
คณะ/โรงเรียนต่างๆ	ในการส่งรุ่นพี่นักศึกษามาให้
ข้อมูลพูดคุยแบบเป็นกันเองเกี่ยวข้องกับการเรียน	
โดยโครงการดงักล่าวได้ถกูจดัขึน้จากการรวบรวม
ค�าถามของน้องๆ	ผ่าน	www.facebook.com.dusit.
ac.th	ทาง	Service	Center	จึงได้รวบรวมความ
ต้องการของน้องท่ีมีความสนใจเรยีนในสาขาเดยีวกนั 
นัดหมายให้มาพบปะพดูคยุกบัอาจารย์และรุน่พีข่อง
แต่ละหลกัสตูร/สาขาวิชา	นอกจากนี้น้องๆ	ได้เยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัยฯ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
สาขานั้นๆ	ด้วย	เช่น	โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
สวนดุสิต	โรงแรมสวนดุสิตเพลส	ห้องปฏิบัติการ
บนเครือ่งบนิ	Mock	up	Dusit	Bistro	และโฮมเบเกอรี ่
ซึง่ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากหน่วยงานต่างๆ 
 สดุท้าย	ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
คณาจารย์	รุ่นพี่	และหน่วยงานต่างๆ	ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้	ในช่วงเวลาการ 

จัดกิจกรรมตรงกับช่วงการรับสมัครส่งผลให้มี
จ�านวนน้องๆ	ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก	
ทัง้น้ีได้รบัการต้อนรบัทีอ่บอุ่น	พบปะพดูคยุกับรุน่พี่ 
	และได้เห็นภาพจริงของสถานที่จัดการเรียนการ

	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ	
ระดับปริญญาตรี		ภาคปกติ	ระบบ	TCAS	(Thai	University	Center	Admission	
System)	ทั้งในมหาวิทยาลัย	วิทยาเขตสุพรรณบุรี	และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก	ล�าปาง	หัวหิน	และ	ตรัง	จ�านวน	39	หลักสูตร/สาขาวิชา	ระบบ	TCAS	
นี้จัดขึ้นเพื่อลดการสอบให้กับผู้สมัคร	โดยมีเพียงการสอบกลางที่จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(สทศ.)	ได้แก่	GAT	PAT,	9	วิชาสามัญ	และ	
ONET	และเมื่อถึงรอบการรับสมัครผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนดังกล่าวผ่านระบบ	
TCAS	หรือ	ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ	ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร	5	รอบ	ดังนี้	
รอบที่	1	แฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	เปิดรับสมัครเพียง	1	สาขาวิชาเท่านั้นใน
รอบนี้	คือ	สาขาวิชาธุรกิจการบิน	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	โดยคัดเลือกจาก
การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ	โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ	รอบที่	2	โควตา	เปิดรับ
สมัคร	2	สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาธุรกิจการบิน	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	และ

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ	(หลักสูตรนานาชาติ)	โรงเรียนการท่องเที่ยวและ
การบริการ	โดยคัดเลือกจากการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ	
รอบที่	3	การรับตรงร่วมกัน	และรอบที่	4	การรับแบบ	Admission	เป็นรอบ
ไฮไลท์ของมหาวิทยาลัย	เพราะน้องๆ	สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมากที่สุด	โดยที่	
ทปอ.	จะเป็นส่วนกลางในการรับสมัคร	ผ่านทาง	www.student.mytcas.com	 
และมหาวิทยาลัยฯ	พิจารณาผลการคัดเลือก	เป็นการใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้
คะแนน	GPAX,	O-NET,	GAT/PAT	เป็นต้น	โดยในรอบที่	3-4	นี้มีการเปิดรับทั้งสิ้น	
8	คณะ/โรงเรยีน	ทัง้ในมหาวทิยาลยัฯ	วทิยาเขตสพุรรณบุร	ีและศนูย์การศกึษา 
นอกทีต่ัง้ล�าปาง	นครนายก	ตรัง	และสุดท้าย	รอบที่	5	การรับตรงแบบอิสระ 
มหาวิทยาลัยฯ	ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โดยเปิดรับ	37	หลักสูตร/สาขาวิชา

สอนภายในมหาวิทยาลัยฯ	น�าไปสู่การวางแผนการ
จัดกิจกรรมสวนดุสิตจัดให้	ส�าหรับน้องๆ	ที่จะเข้า
ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ในปีการศึกษา	
2563	ต่อไป 
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ม.สวนดสุติ ประกาศเจตจ�านงการบรหิารงาน  
“องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทจุรติ” 
	 	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วย	การป้องกันและปราบปราม	การทุจริตและน�าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม	และเป็นกลไกลส�าคัญที่จะป้องกันการทุจริตด้วยการเสริม
สร้างวัฒนธรรมการป้องกันการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง	มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย	และ	เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ	ว่าด้วย	การพัฒนาประเทศ	 
และเมื่อวันที่	11	มีนาคม	2562	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ได้ออกประกาศเจตจ�านง
สุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 	 รศ.ดร.ศิโรจน์	ผลพันธิน	อธิการบดี	ได้ประกาศเจตจ�านงว่า	อาจารย์	
และบุคลากร	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และสาธารณชน	 
ทราบว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามหาวิทยาลัยจะยึดมั่นและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการท�างาน	 
โดยมีแนวทางในการบริหารงาน	ดังนี้
1.	ปฏิบัติงานตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด	
	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไป		
	 อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
2.	ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ที่หน่วยงานได้	
	 ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

กจิกรรม “The hook กระตกุใจ” เพือ่เสรมิสร้าง
พลงัใจให้นกัศกึษา โครงการ รมป.2
	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	(รมป.2)	ร่วมกับ	ส�านักบริหารกลยุทธ์	จัดกิจกรรม	“The	
hook	กระตุกใจ”	เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้	ก้าวสู่ความส�าเร็จ	โดย
ได้รับเกียรติจาก	คุณนภาพร	ไตรวิทย์วารีกุล	(ดีเจพี่อ้อย)	บรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ	
การสร้างพลังใจ	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จดัประชุมวชิาการระดบัชาติ
สวนดสุติ 2019 ครัง้ที ่4 ภายใต้แนวคดิ
“ ศาสตร์พระราชา พฒันาคณุภาพชีวติ    
 นวตักรรมเพิม่ผลติ ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
 ด้วยงานวจิยั”

	 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจัดประชมุวชิาการระดบัชาตสิวนดสุติ	
2019	ครัง้ที	่4	ภายใต้แนวคดิ	“ศาสตร์พระราชา	พฒันาคณุภาพชีวติ	นวตักรรม 
เพ่ิมผลติ	ส่งเสรมิเศรษฐกจิด้วยงานวจิยั”	โดยได้รบัเกียรติจาก	รศ.ดร.ชนะศกึ	นชิานนท์  
รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพฒันา	เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.วชิชา	
ฉมิพล	ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นผูก้ล่าวรายงาน	โดยการประชมุ
วิชาการระดับชาตสิวนดสุติ	2019	ได้รบัความร่วมมอืจากเครอืข่ายสถาบนัอดุมศึกษา 
อาท	ิมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์	คณะครศุาสตร์	คณะวทิยาการคอมพวิเตอร์	
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน	ีคณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
และคณะเทคโนโลยกีารจัดการ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	วทิยาเขต
สรุนิทร์	เข้าร่วมรบัฟัง	และแลกเปลีย่นองค์ความรู	้พร้อมน�าเสนอบทความงานวจิยั
ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	จ�านวนทัง้หมด	217	บทความ	ทัง้นี	้
ภายในการประชมุฯ	ยังได้รบัเกยีรตอิย่างยิง่จากท่านวทิยากร	ปาฐกถาพเิศษ	ได้แก่	
พลเอกภาณุวัชร	นาควงษม์	ประธานมูลนิธิคนไทยรักแผ่นดิน	และศาสตราจารย์ 
ดร.ชกูจิ	ลมิปิจ�านงค์	ผูอ้�านวยการสถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)	พร้อมทัง้	มกีารแสดงผลงานวจัิยโปสเตอร์มากมาย	ก่อเกดิเป็นองค์ความรู้
ใหม่	และเป็นเวทถ่ีายทอดประสบการณ์นกัวจัิยรุน่พีต่่อนกัวจัิยรุน่ใหม่	เพือ่ให้เกดิ
การตืน่ตวั	และต่อยอดนวตักรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอไป	ณ	ห้อง 
Hall	4	อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ50	พรรษา	ศนูย์วทิยาศาสตร์

3.	สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
4.	บริหารงานด้วยความเป็นธรรม	และมีการปฏิบัติิด้วยความเท่าเทียมโดย
	 ไม่เลือกปฏิบัติิ
5.	ใช้ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย	ยึดมั่นใน
	 ผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรม
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การเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวทิยาลยัจาก
คณาจารย์ประจ�า, จากพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนนุ และสภาคณาจารย์และพนกังาน
	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจ�า	โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจ�านวน	12	ท่าน	โดย
สามารถเลือกได้	2	ท่าน,	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน	มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ัง	จ�านวน	6	ท่าน	โดยสามารถเลือกได้	 
2	ท่าน	และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน	ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง	
จ�านวน	25	ท่าน	โดยสามารถเลือกได้	19	ท่าน	ณ	อาคารรักตะกนิษฐ	 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี	และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทุกศูนย์
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	 เมื่อต้นเดือน	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	ข่าวใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้น	พระราชพิธี
บรมราชาภเิษก	ในหลวง	ร.10	ประวตัศิาสตร์ครัง้ที	่12	แห่งกรงุรตันโกสินทร์  
ทีป่วงชนชาวไทยทกุคนรอคอย	และเชือ่ว่าทกุคนทีติ่ดตามพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ที่ผ่านมาต้องรู้สึกปลื้มปีติอย่างสูงสุดกับภาพงานพระราชพิธีตามขนบธรรมเนียม
แห่งขัตติยะ	อันสืบทอดมายาวนานหลายร้อยปี	เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งของ 
คนไทยและของโลก

	 SDU	Timeline	ฉบับนี้	จึงขอประมวลเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก		วันที่	4-6	พ.ค.	2562	เพื่อน�าเสนอความประทับใจนี้	ต่อทุกท่าน 
อีกครั้ง	และไฮไลท์ส�าคัญต่อมาของจดหมายข่าว	ฉบับนี้	คือ	พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บณัฑติ	ม.สวนดสุติ	ประจ�าปีการศกึษา	2559-2560	ซ่ึง 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	เสด็จแทนพระองค์	
เป็นปีแรกสร้างความปลาบปลื้มใจแก่เหล่าบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตเป็น
อย่างมาก

	 นอกจากนี้	ยังมีเรื่องราวส�าคัญต่างๆ	อีกมากมาย	ที่เกิดขึ้นในรั้วสวนดุสิต	
ในห้วงเวลา	3	เดือนที่ผ่านมา	(เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม)	อาทิ	นโยบาย
อธิการบดีที่มอบไว้ที่ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	พิธีเทศน์
มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ	เปิดแนวคิดประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานชุดใหม่	ภาพรวมการรับสมัครนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2562	ฯลฯ	 
ติดตามอ่านทุกคอลัมน์ได้ในฉบับดังกล่าวนี้	

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

Story 2-7 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10
“ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

Special Report 8-11 
ปลื้มปิติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.สวนดุสิต 
ประจ�าปีการศึกษา 2559-2560

Show me 12-13 
ทศวรรษ มหาชาติ สวนดุสิต

SDU Direction 14
85 ปี สวนดุสิต 
“ก้าวต่ออย่างมั่นคง ด�ารงคุณค่าในสิ่งที่มี และรักษาในสิ่งที่เป็น” 

Academic 15
สวนดุสิต สร้างอาชีพให้ผู้พิการ
“จัดอบรมทักษะช่างฝีมือ การท�าอาหาร และศิลปะประดิษฐ์” 

SDU Voice 16
“ท�างานอย่างมีหลักการ ประสานทุกฝ่าย 
พิทักษ์รักษาสิทธิ์และผดุงเกียรติของบุคลากร”
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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