
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ 

ทรงพระเจริญ



HIGHLIGHTS:
หลังจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานการประชุมสมาชิก น าสมาชิกในรัฐสภา 

ร่วมเปล่งเสียง “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕59 ได้เป็นสัญญาณว่า รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 
ได้เริ่มต้นข้ึนแล้ว

หลังทินกรลับเหลี่ยมเมฆา เวลากว่า 2 เดือนได้ล่วงผ่าน 
ก็ ใกล้ ถึ ง ยามที่ แส งทอ งจะส่ อ งขึ้ นอี ก ค ร้ั ง  วั นที่  29 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕59 เวลา 11.19 น. ระหว่างการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ 76/2559 เป็นพิเศษ 
ณ รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ประธานการประชุมแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี 
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0503/44549 มีเนื้อความ   
โดยสรุปว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งต้ัง สมเด็จพระบรม
โอ รส า ธิ ร า ช  เ จ้ า ฟ้า มหาวชิ ร า ล งกรณ สย าม กุฎ                   
ราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้  ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แล้ว ให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือทราบ และอัญเชิญองค์พระรัชทายาท 
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

จากนั้นนายพรเพชรในฐานะประธานการประชุมได้น า
สมาชิกทุกคนในรัฐสภาลุกขึ้น แล้วชวนเปล่งเสียง

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
นีค่ือสัญญาณว่า รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เจ้าชายผู้ไม่มีชื่อเล่น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชสมภพ                     

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต เวลา 17:45 น.

บรรยากาศในพระราชวังวันนั้นเป็นอย่างไร คงยากที่
ประชาชนจะรู้ ถ้าศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล                
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พระอาจารย์ถวายการสอนภาษาไทยแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้บรรยายถึงนาทีอันเป็น
มงคลฤกษ์ว่า

...วันนี้ คร้ึมฟ้าคร้ึมฝนต้ังแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน 
นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจ าที่สักครู่ก็ประสูติ                    
พระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาที

เดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละออง
ลงมาดูคล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติคร้ังนี.้..

...นายแพทย์ ที่ถวายการประสูติ ...กล่าวออกมาด้วยเสียง                 
อันต่ืนเต้นกังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส 
ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เร่ิมประโคม ทหาร
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิง
สะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหว่ันไหว

‘สมใจประชาชนแล้ว… ดวงใจทุกดวงมีความสุข…’

ในหนังสือ สี่เจ้าฟ้า ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลาวัณย์ โชตามระ 
เล่า ว่า สยามมกุฎราชกุมาร เป็นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้า                    
เพี ย งพระองค์ เ ดียวที่ ไม่ มี  ‘ ช่ื อ เล่ น ’  เหมื อนสม เ ด็จ                  
พระเชษฐภคินีหรือพระขนิษฐาอีก 3 พระองค์ อาจเพราะ 
เป็น‘ทูลกระหม่อมชาย’ เพียงพระองค์เดียว ค าว่า ‘ชาย’ 
จึงเป็นเสมือนช่ือที่ใช้แทนพระองค์

พระนามที่มาจากรัชกาลที่ 4 และ 5
หลังเจ้าชายประสูติได้ 4 วัน (1 สิงหาคม พ.ศ.2495) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชหัตถเลขาถวายไป
ยังสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เพ่ือขอให้
ทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่ประสูตใิหม่

...ทูลสมเด็จพระสังฆราชในฐานที่ทรงเป็นบูรพาจารย์ที่
เคารพยิ่ง หม่อมฉันจึ่งใคร่ขอประทานพระกรุณาให้ทรงจัด
ผูกดวงชาตาลูกชายของหม่อมฉัน ซึ่งเกิดเม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘

กรกฎาคม ศกนี้ เวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที กับขอ
ประทานหารือ ในอันจะขนานนามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูก
นั้นด้วย หม่อมฉันได้ให้กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ มาเฝ้า
เพื่อกราบทูลข้อความละเอียด หากมีพระประสงค์จะทรง
ทราบ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ภูมพิลอดุลยเดช ปร. ...

จากนั้นหนึ่งเดือนต่อมา สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้มี
จดหมายตอบกลับ มีเนื้อความบางส่วนว่า

. . . อ าตมภาพ ไ ด้ รับทราบพระราชประสงค์ แล้ ว
ดวงพระชาตานั้น ได้หารือตกลงกัน และอาตมภาพได้

เขียนถวาย ส่วนพระนาม อาตมภาพได้คิดและเขียนถวาย
ตามพระราชประสงค์ แลได้ถวายพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว…

ดวงพระชะตาที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เขียนถวายนั้น
เป็นเช่นไรยังคงเป็นความลับ มีเพียงพระนามที่ต้ังถวาย
ตามดวงพระชะตาเท่านั้นที่เปิดเผย

‘สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักร
ยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ ารงสุบริบาล อภิคุณูประการ
มหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิ ริสมบูรณ์
สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร’

ซึ่งเป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูล โดยอัญเชิญ
พระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏในขณะทรงพระผนวช
ว่า ‘วชิรญาณะ’ ผนวกกับ ‘อลงกรณ์’ จากพระนาม
จุฬาลงกรณ์ของรัชกาลที่ 5

เทิดทูนสถาบัน



เจ้าชายผู้ชื่นชอบเครื่องยนต์กลไก

พอพระชนมายุ 4 พรรษา เจ้าชายน้อยได้ทรงเข้าศึกษา
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 พ.ศ.2499 ณ โรงเรียนจิตรลดา ช้ันอนุบาล 
และทรงศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนจะเสด็จไปทรง
ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

หนังสือ สี่เจ้าฟ้า ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลาวัณย์ โชตามระ 
ได้เล่าถึงเจ้าชายในช่วงวัยเยาว์ที่ศึกษาอยู่ในเมืองไทยว่า 
พระองค์เสด็จไปโรงเรียนตรงเวลาเสมอ เพราะจะต่ืนบรรทม
แต่เช้า ประมาณ 7 นาฬิกา เช้าวันใดไม่ต้องท าการบ้าน 
เพราะท าเสร็จแล้วต้ังแต่ตอนเย็น ก็จะทรงมีเวลาเล่นได้นาน 
อาจจะทรงจักรยานรอบสระกลมใหญ่ หรือบางคร้ังก็เสด็จไป
แวะเยี่ยมกรมราชองครักษ์ และกองทหาร รักษาการณ์                
เพื่อทรงตรวจเรื่องการกินอยู่ แล้วก็เลยทรงเล่นหมากฮอสด้วย
จนเวลาประมาณ 8 นาฬิกา จึงเสด็จขึ้นเพ่ือสรงน้ า เสวย และ
เตรียมพระองค์เสด็จไปโรงเรียนจิตรลดา ที่เร่ิมเรียนต้ังแต่ 9 
นาฬิกา หยุดพักกลางวัน และเร่ิมเรียนในภาคบ่ายอีกคร้ัง
จนถึงเวลา 15.55 นาฬิกา

จากบันทึกในหนังสือระบุว่า ทูลกระหม่อมฟ้าชาย มักจะ
ท าวิชาค านวณได้ดีกว่าวิชาอื่น ซึ่งมักได้คะแนนเต็มเสมอ ด้าน
ภาษาดีพอสมควร และวิชาที่โปรดมากอีกอย่างคือวาดเขียน
และปั้นรูป เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้น ก็ยิ่งมีพระอุปนิสัยสมกับ
เป็นผู้ชาย โปรดเล่นเคร่ืองยนต์กลไกต่างๆ อย่างเด็กผู้ชาย
ทั้งหลาย เช่น รถยนต์ เคร่ืองบิน รถถัง เ รือ และ โปรด
ทอดพระเนตรหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการช่าง การก่อสร้าง 
และมีพระนิสัยใฝ่รู้ เมื่อทรงสงสัยสิ่งใดก็จะทรงต้ังปัญหาถาม
ด้วยความช่ืนชอบเคร่ืองบินและรถถังในวัยเยาว์ จึงไม่แปลกใจ 
เมื่อเติบใหญ่เข้าสู่วัยหนุ่ม ทูลกระหม่อมฟ้าชายจะทรงเลือก
ศึกษาต่อด้านการทหาร

นักการทหารผู้ต้ังปณิธานเพื่อชาติและประชาชน
ทูลกระหม่อมฟ้าชายทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเป็น

เวลา 4 ปี จนถึงช้ันระดับมัธยมศึกษา ก่อนจะบินไปเข้ารับ
การศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูล เขตพารา
มัตตา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จนถึง พ.ศ.2514 
แล้วเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการทหารช้ันสูงที่ วิทยาลัย
การทหารดันทรูน ที่หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ 
ภาควิชาการทหาร และการศึกษาวิชาสามัญ ระดับปริญญาตรี
ซึ่งระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ในปี พ.ศ. 2515 ทูลกระหม่อม
ฟ้าชาย เจริญพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ต้ังการพระราชพิธีสถาปนา เฉลิม            
พระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
ให้ด ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร�ตามโบราณขัตติยราชประเพณี

หลังจบการศึกษาใน พ.ศ.2519 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2 ปี 
ระหว่าง พ.ศ.2520-2521

ดูเหมือนเจ้าชายจะโปรดด้านการทหารเป็นพิเศษ หลังจากนั้น
เป็นต้นมา พระองค์ทรงศึกษาต่อเพ่ิมเติมในหลักสูตร ด้าน  
การบินหลายหลักสูตร ต้ังแต่การฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป
และแบบที่ติดอาวุธโจมตี และเคร่ืองบินปีกติดล าตัว เป็นต้น     
แม้บทบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในช่วงนั้นจะเด่นชัด
ด้านการทหารที่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัย แต่อีกด้าน
หนึ่งพระองค์ก็ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาท 
สมเ ด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชที่ ทรง งาน         
เพื่อประชาชน ด่ังเช่นที่พระองค์มีพระราชด ารัสให้ค ามั่นไว้ใน
งานสโมสรสันนิบาต ซึ่ง รัฐบาลจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
ที่ทรงด ารงพระอิสริยศักด์ิ ‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร’ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2515    
ณ ท าเนียบรัฐบาลว่า

“ข้ าพเ จ้าทราบตระหนัก ว่า ข้ าพเ จ้ามีหน้าที่ และ      
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูง และการปฏิบัติ
ราชการแผ่นดินนั้น เป็นภาระส าคัญใหญ่ยิ่ง ที่ต้องอาศัยทั้ง
สติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูล ...ข้าพเจ้า
จะต้องเพียรพยายาม ศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีก 
อย่างมาก เพ่ือให้สามารถเหมาะสม กับหน้าที่ ตามที่ทุกคน
มุ่งหวัง…”

“ในโอกาสอันพิเศษนี้ จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็น
ก าลังใจสนับสนุนข้าพเจ้า และได้ต้ังความปรารถนาร่วมกันกับ
ข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจ ด้วยความสามัคคีพร้อม
เพรียง และด้วยความสุจริตยุติธรรม เพ่ือยังความเจริญมั่นคง
และความร่มเย็นเป็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติ ประเทศ และ
ประชาชนยั่งยืน สืบไป...”

ข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนัก
“ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสกับ
ชาวไทยที่มาเข้าเฝ้าฯ ณ โรงแรมวิลลาร์ด (Willard) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาว่า ในหลวงทรงฝากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ตามเสด็จดูแลพระองค์ ก่อนจะลุกสลับที่ให้พระบรมฯ มานั่ง
ฝั่ งที่ มี ไมโคร โฟน เ พ่ือตรัสกับประชาชนที่ มา เข้ า เฝ้ า
เสียงปรบมือจากประชาชนที่เข้าเฝ้าดังกึกก้องต้อนรับ หลังนั่ง
ลงและจัดแจงพระวรกายเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ตรัสประโยคแรกว่า

“ก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่า เป็นคนที่คยุไม่ค่อยจะเก่ง”
หลังจากนั้น พระองค์มีพระราชด ารัสที่มี เนื้อความ      

โดยสรุปว่า รู้สึกปลื้มปีติ และยินดีอย่างมากที่ได้ใกล้ชิดคนไทย
ในที่นี้ เมื่อมีพระราชด ารัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะทรงลุก
ให้พระบรมราชินีนาถตรัสต่อ พระองค์ได้ตรัสประโยคสุดท้าย
ว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนัก แต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีไมตรีจิต
ในคร้ังนี้ ขอบคุณ“ นีค่ือภาพเหตุการณ์สั้นๆ ที่เกิดขึ้นในคลิป
วิดีโอที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ แม้จะเป็นช่วงเวลาแค่ 
3:42 นาที แต่ก็เป็นสามนาทีสั้นๆ ที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่ง
ของเจ้าชายที่คนไทยหลายคนอาจไม่เคยเห็น โดยเฉพาะท่าที
ที่แสดงออกถึงความถ่อมตนและไมตรีจิตอันหาที่สุดมิได้

กษัตริย์ผู้ปฏิญาณตนเพื่อชาติจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ค ร้ั งหนึ่ ง  สม เ ด็จพระบรม โอรสา ธิ ราชฯ เคย

พระราชทานสัมภาษณ์ในสารคดี Soul of a Nation -
the Royal Family of Thailand ที่ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 
2523 ซึ่ งปั จ จุบัน มีเผยแพร่ ในเฟซบุ๊ ก บีบี ซี ไทย 
ตอนหนึ่งว่า

“ในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีแรงกดดันอย่างไรบ้าง
ครับ?” เดวิด โลแมกซ์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีถาม สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ในชุดเคร่ืองแบบทหารทรงนิ่งคิดช่ัวครู่แล้ว
ตรัสตอบว่า

“ข้าพเจ้าไม่ รู้ว่าเป็นอย่างไร เพราะต้ังแต่เกิดมา                
ในวินาทีแรกของชีวิต เราก็อยู่ ในฐานะเจ้าชายแล้ว                    
มันไม่ง่ายเลยที่จะบอกว่า การเป็นปลาตัวหนึ่งนั้นเป็น
อย่างไร ในขณะที่คุณเป็นปลาอยู่แล้ว หรือการเป็นนกตัว
หนึ่งนั้นเป็นอย่างไร ในเมื่อคุณเป็นนกอยู่แล้ว ถ้าคุณลอง
ถามมัน คุณรู้ไหม มันไม่ง่ายเลย พวกมันก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่
ไม่ใช่ปลาหรือนกนั้นเป็นอย่างไร เราเช่ือว่าในชีวิตของ
ทุกๆ คน ย่อมมีแรงกดดัน ความเครียด และปัญหา และนี่
ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคนต้องเผชิญ มันมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ หลายสิ่ง
หลายอย่าง...”

“เราเองก็ไม่มีอะไรพิเศษ”
พระราชด ารัสในประโยคสุดท้าย ชวนให้ คิดถึง                        

พระราชภาระและหน้าที่อันยิ่ ง ใหญ่ที่พระองค์ทรง
ปฏิญาณเมื่อคร้ังท าพระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา 
ที่มีขึ้นหลังพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยจาก ‘สมเด็จ
พระเ จ้าลูกยา เธอ เ จ้า ฟ้าว ชิราลงกรณ ’  ให้ด ารง                   
พระอิสริยยศ ‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร’�ว่า

“...ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษา
เกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อ
ชาติบ้านเมือง จะซื่ อสัตย์ ต่อประชาชน จะปฏิบั ติ
ภ า ร ะห น้ า ที่ ทุ ก อย่ า ง โ ด ย เ ต็ ม ก า ลั ง  ส ติ ปั ญ ญ า
ความสามารถ และโดยความเสียสละ เพ่ือความเจริญ 
ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติ
ไทย จนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่”

แม้ทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา พร้อมกับความมืด                    
ที่เข้าปกคลุม แต่สัจธรรมในโลกก็ได้แสดงให้เห็นว่า 

อีกไม่นานทินกรกจ็ะกลบัมา พร้อมกับแสงทองของเช้าวันใหม่
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ขอบคุณข้อมูลจาก : themomentum

เทิดทูนสถาบัน



สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่  7/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                
20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕60 มีมติในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังน้ี

(2) เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี
1) ศ.ดร.สายหยุด     จ าปาทอง               ประธานกรรมการ
2) ศ.ดร.สุจริต         เพียรชอบ กรรมการ
3) ศ.ดร.วัลลภา       เทพหัสดิน ณ อยุธยา      กรรมการ
4) ศ.ดร.สนิท          อักษรแก้ว กรรมการ
5) ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษศ์ิริ กรรมการ
6) ศ.ดร.ชาติชาย     ณ เชียงใหม่ กรรมการ
7) ศ.ดร.วีรชาติ       เปรมานนท์ กรรมการ
8) รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล เลขานุการ
9) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล             ผู้ช่วยเลขานุการ

(3) เห็นชอบ การเทียบต าแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การตลาด ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นวันที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(4) เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร จ านวน 5
หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)            
ฉบับปี พ.ศ.2557

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ.2555
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)              

ฉบับปี พ.ศ.2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี 

พ.ศ.2555
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิต ฉบับปีพ.ศ.2554

(1) เห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ตามที่อธิการบดีเสนอ

(๕) อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ธิดา  อมร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

เรื่องน่ารู้จากสภา



(๗) รับทราบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

(๘) รับทราบ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา                       

ท่ี ๑๗/๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าส านัก
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา                        
ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา                         
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐

๔) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา                             
ท่ี ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕) ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา                       
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจ าคณะ                  
ครุศาสตร์ สั่ง ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๙) รับทราบ จ านวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
ที่บรรจุเป็นข้าราชการครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๕๗๓ คน 

(๖) อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

10) รับทราบ รายงานสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี     
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓.๘๓๗ คน

เรื่องน่ารู้จากสภา



คนเก่ง บมส.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวชลธร  ภูศรี นิสิตสาขาวิชา
แอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต พิธีมอบรางวัล              
ยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2559 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

เวทีวิชาการ

อาจารย์ ดร.ธิดา  อมร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี 
ทั้งนีต้ั้งแต่วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐



นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ        
เรื่องระบบผลิตครู ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 38 แห่ง เมื่อวันอังคารที่  11 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รศ.นพ.โศภณ
นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงศึกษาธิการ                            
ดร .สุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และผู้แทนส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วม

นพ.ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ
การหารือในครั้งนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นให้สถาบันผลิตครู     
ทุกแห่ง มีความตื่นตัวและได้ก าหนดระบบการผลิตครู                           
อย่างจริงจังโดยผู้ที่อยู่ในวิชาชีพครู ที่จะช่วยพัฒนาและท าให้
เ กิ ดก า ร เ ปลี่ ย นแปล งครั้ ง ใ หญ่  แล ะสอดคล้ อ ง ต าม                          
พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทร เทพยวรางกู ร ( รั ชกาลที่  10 )  ที่ ทรง เน้ น ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันหลักในการผลิตครูที่มี
คุณภาพ

ในการประชุมครั้งน้ี ได้หยิบยกประเด็นที่คณะกรรมการ
คุรุสภา เห็นชอบในหลักการตามที่ สภาคณบดีคณะ                     
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เสนอ
ให้กลับไปใช้ระบบผลิตครูหลักสูตร 4 ปี โดยได้มีการหารือ                                          
อย่างกว้างขวาง ซึ่ งมีทั้ งกลุ่มที่ เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วย 
โดยบางกลุ่มได้แสดงความเห็นในเรื่องของกระบวนการและใช้
ระยะเวลามากเพื่อให้ครูได้รับความรู้ตลอดจนเทคนิคการสอน
และประสบการณ์รอบด้าน ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าการผลิต
ครูขึ้นอยู่กับกระบวนการมากกว่าจ านวนปี เช่น โครงการ                 
คุรุทายาท ที่มีกระบวนการผลิตครูอย่างเข้มข้นในระยะเวลา
เพียง 4 ปีเท่านั้น ส่วนเรื่องของมาตรฐานครูที่ยึดสมรรถนะ 
(Competency base) เป็นหลักนั้น ทุกคนเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

ประกอบกับได้มีการน าเสนอผลการวิจัยของสถาบันเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในเรื่องการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี 
ว่ามีจุดอ่อนอยู่ท่ีเน้ือหา ไม่ใช่สมรรถนะ นอกจากน้ียังท าให้ต้อง
ใช้เวลาเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 1 ปี ในขณะที่แต่ละปีก็มีการผลิตครูถึง 
50,000 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 1 แสนบาทต่อคนต่อปี แต่เมื่อน า
ผลวิจัยมาเทียบเคียงระหว่างผู้จบหลักสูตรครู 5 ปี กับ 4 ปี 
กลับพบว่ามีคุณลักษณะท่ีไม่แตกต่างกันด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวส านักงานรัฐมนตรี

ดังน้ัน ขณะน้ีจึงอาจยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากยังมี
ทั้งกลุ่มที่แน่ใจและไม่แน่ใจว่าระบบใดจะดีกว่ากัน เช่นเดียวกับ
กรณีตัวอย่างในหลายๆ วิชาชีพทั่วโลก หากระบบไม่ลงตัวก็
สามารถมีหลายระบบได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องวัดกันที่
ผลผลิต วัดที่ผู้จบการศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้วิชาชีพได้
ก าหนดระบบผลิตเอง จึงมอบส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างสถาบันคุรุพัฒนา 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา สภาคณบดี ตลอดจนนักวิชาการ 
โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือขบคิดพิจารณาระบบผลิตครูท่ีเหมาะกับบริบท
และองค์ประกอบหลายๆ ด้านของเรา แต่หากตกลงไม่ได้หรือ
ต้องมีการผลิตครู 2 ระบบ ก็จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้ง
หลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี รวมทั้งจะเริ่มใช้ระบบการผลิตใหม่ได้
ทันในปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

แวดวงการศึกษา



อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ช้ัน ๑๔ เลขท่ี ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑
http://uc.bsru.ac.th

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน                    
สภามหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี อาจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียม             
ความพร้อมการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๙ และการบริหารจัดการการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงาน ณ Riverawan Hotel จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมน าความรู้

กิจกรรมน าความรู้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดพิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็น
พระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคาร 1 ช้ัน 1 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมตักบาตร


