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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 
 

หลักการและเหตุผล 
              มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทุกคณะและ
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๑ พรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎมารเพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระราชวงศ์และน้อมระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ จึงจัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่ถือปฏิบัติตลอดไป 
              มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากการจัดทําโครงการน้ีเพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ รวมท้ังผู้ร่วมงานการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของพสกนิกรที่ถือปฏิบัติตลอดไปและเกิดพลังสามัคคีเป็นมหามงคลแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการดําเนนิงาน 
        ๑.เพ่ือให้เห็นความสําคัญและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎมาร เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมระลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 
        ๒.เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้ความสําคัญและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย 

 
เป้าหมายตัวชีวั้ดความสาํเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม 
๑.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
      คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๕๐๐ คน บรรลุ
เป้าหมายที่ได้กําหนดในแผนดําเนิน 
๒.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสํานึกในความเป็นไทยและมี
ความภาคภูมใิจในเอกลักษณข์องชาติ 

 
ระดับมหาวิทยาลัยทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสัยทัศน ์
 และอัตลักษณ์ 
  โครงการ    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการบูรณาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
  กิจกรรม     เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รหัสกิจกรรม ๑-๒๐๗-๑๒๑-๐๕๐๑ 
  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ๑ วิชาการเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ที่ ๒       คุณธรรมนําหน้า กลยุทธ์ที่ ๑ 
ประเภทโครงการ    งานพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์มาตรฐานภายใต้กรอบ TQF ด้านคุณธรรม จริยธรรม 



 ๒

 
อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ๕ประการ 

๑. มีความเป็นไทย 
๒. รู้วัฒนธรรม 
๓. ประเพณี 
๔. ศาสนา 
๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๒. การนาํไปใช้ด้านทาํนบุํารุงศลิปวัฒนธรรม   
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินกิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษาตามนโน
บายของมหาวิทยาลัยโดยให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศกึษาทุกคณะ/สํานักให้มสี่วนร่วมในการเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างคุณค่าต่อสังคมให้สืบ
สานความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณีใหค้งอยู่คู่สังคมไทย
ต่อไป 

 
 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน ปฏิบัติงานไตรมาส ๔ 
   ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
 
สถานทีดํ่าเนนิการงาน   ณ หอประชุมพิฆเนศวร    มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 
  
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ     
๑. เพ่ือปลูกฝังให้ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจงรัก

สถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. เพ่ือให้ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจหลักประพฤติปฏิบัติตนใน

การดําเนินชีวิตประจําวันได้เจริญรอยตามแบบอย่าง 
๓. เพ่ือให้เห็นความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วันสําคัญของชาติไทยไว้ 

 
 
งบประมาณการดําเนนิงาน 
  ค่าใชส้อย  

๑. ค่าจ้างทํากรวยกระทงดอกไม้สด พานดอกไม้สด        =     ๕,๐๐๐   บาท 
๒. ค่าทําป้ายไวนิล                                               =  ๓๔,๖๖๘    บาท 

                                    รวมค่าใชจ่้ายทั้งสิ้น               =  ๓๙,๖๖๘   บาท 
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บทที่ ๒. 

 
         การดําเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๑ พรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ความเป็นมา 

         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่
อาณาประชาราษฎร์ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ได้โดยเสด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี 
ไปในการเย่ียมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศตลอดมา จึงทรงสามารถสั่งสมพระประสบการณ์
เก่ียวกับบ้านเมืองและราษฎร ดังน้ัน จึงทรงปฏิบัติพระภารกิจได้เป็นผลสําเร็จลุล่วง นับต้ังแต่ยังทรง
พระเยาว์ เช่น เมื่อพระชนมายุ ๑๑ พรรษา ได้ทรงนํากองลูกเสือสํารองโรงเรียนจิตลดาเข้าร่วมพิธี
สวนสนาม ลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 

พระราชกรณยีกิจ 

        เมื่อทรงพระเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทน
พระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผา 
สุขสงบแก่ประชาชน นําความเจริญไพบูลย์และความม่ันคงมาสู่ประเทศ เช่น ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข การศึกษา การศาล การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนา การต่างประเทศ และการศึกษา 
ฯลฯ 

        ในด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขนัน้ ทรง ตระหนักว่า สุขภาพพลานามัยอันดีของ
ประชาชนเป็นปัจจุยสัมคญัของการสร้างสรรค์ทรัพยากร บุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชดรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เช่น  เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เน่ืองในพระราชพิธีอภิเษกสมรส
จํานวน ๒๑ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเย่ียมโรงพยาบาลสมํ่าเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ 
เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัยเพ่ือสามารถใหบ้ริการที่ดีแก่ประชาชน และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงรับเป็น
ประธานกรรมการอํานวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น 

        ในด้านการศึกษา สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทราบดีว่าเยาวชนใน
ถิ่นธุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุร
กันดาร ๖ โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กําแพงเพชร สุราษฎร์
ธานี  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวร ีจังหวัดอุดรธานี สงขลา และ ฉะเชิงเทรา ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
วางศิลาฤกษ์เอง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ สดีิทัศน์ พระราชทานคําแนะนํา และทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนิน



 ๔

โครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น โครงการอาชีพอิสระ เพ่ือให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรง
ติดตามผลการศึกษา และโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และหม่อมเจ้าสริิ
วัณวรี พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ เสมอทั้งน้ีด้วยนํ้าพระหฤทัยที่
ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และในด้านอุดมศึกษา พระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระ
ราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีละเป็น
จํานวนมากทุกปี 

        ในด้านสังคมสงเคราะห ์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
ห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนท่ีด้อย โอกาสและขาดแคลน ได้ทรง
พระอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัด
เขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เป็นต้น ทรงพระกรุณาพระราชทานเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
เครื่องกีฬา เครื่องดับเพลิง  โปรดเกล้าฯให้กรมทหารในบังคับบัญชาของพระองค์  ร่วมกับประชาชน
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการ
พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพย์ติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย 
เพ่ือให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่าน้ันเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากร บุคคลทีมีคณุค่าในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

        ในด้านการต่างประเทศนัน้ การ มีสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศ  เป็นรากฐานสําคัญของ
ความสงบสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ก็ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญๆ ในการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ เสมอมา ได้เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทกุทวีปอย่างเป็น
ทางการเป็นประจําทุกปีปีละหลาย ครั้งเช่น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศอิตาลี และทรง
พบพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๐ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ทรงพบนาย
เต้ิง เสี่ยวผิง ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักก่ิง เสด็จพระราชดําเนินทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงพบ 
สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

        ประเทศต่าง ๆที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์และใน
ส่วน ของพระองค์เอง มีอีกเป็นจํานวนมาก เช่น ประเทศอิหร่าน ประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคม
นิยมศรีลังกา สหพันธ์เอกวาดอร์ สาธารณรัฐเฮอลนิก(กรซี)ประเทศออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ ๒-๔ 
กรกฏคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ไป ทรงเยือน
ประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ 

        ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทุกคร้ัง ต้องทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
ประเทศที่จะทรงเสด็จไป ทรงเยือน และระหว่างประทับอยู่ในประเทศน้ันๆ นอกจากทรงมุ่งมั่นที่จะ
ทรงเจริญสมัพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะทรงนํามาเป็นประโยชน์ในการนํามาพัฒนาบ้านเมืองไทยด้วย เช่น เสด็จไปทรงเย่ียมชมกิจการ
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ทหาร การจราจรทางอากาศ เมือทรงเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ทอดพระเนตรสถานที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  เมื่อทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา ทอดพระเนตรการดําเนินงานด้านการป้องกัน
สาธารณภัยที่ประเทศเกาหลี เป็นต้น 

 

        ในด้านการเกษตรกรรม สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพ่ือส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก ของปวงชนชาวไทยตลอดมา 
เช่น เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็น
ประจํา และ เมื่อวันที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงทําปุ๋ยหมักเป็นปฐมฤกษ์จาก
ผักตลชวาและพืชอ่ืน ๆ ณ บ้านแหลมสะแก ตําบลเดิมบาง อําเภอ บางนางบวช และได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเป็นประธานในการทํานาสาธิตการทํานาสาธิตโดยใช้ ปุ๋ยหมัก ณ ตําบลดอนโพธ์ิทอง 
อําเภอเมือง จังหวัด สุพรรณ  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  ในการน้ี ได้ทรงปฏิบัติการสาธิต
การทํานาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทานอุปกรณ์ การทํานา พันธ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้
ข้าราชการ ผู้ใหญ่ไปดําเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาท ถลกพระสนับเพลา ทรงพระ
ดําเนินลุยโคลน หว่านพันธ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีกําหนดการไว้ก่อน ยัง
ความช่ืนชมโสมนัสปลาบปลืม้ปิติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้า ราชการและประชาชน
ที่มาเฝ้าทูลสะอองพระบาทในพิธีการวันน้ันเป็นอย่างย่ิง 

        ในด้านการพระศาสนา สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงแสดง
พระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระ
ราชดําเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมพีระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวช ทรงศึกษา และปฎิบัติพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัด  นอกจากน้ันได้เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็น
ประจําเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายกฐินหลวงตาม
วัดต่างๆ เป็นต้น 

        ในด้านการศึกษา ทรง ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ทัง้ในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของ
พระองค์เองนานัปการ เช่น การพระราชทานไฟพระฤกษ์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราช
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วโรกาสให้นัดกีฬาไทยผู้นําความสําเร็จนําเกียรติยศมาสู่ประเทศ ชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับ
พระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม รับพระราชทานพร และทรงแสดงความช่ืนชมยินดี  ซึ่งนักกีฬา
ของไทยต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความปลาบปลื่มในสิรมิงคลและมีขวัญกําลังใจที่จะนํา
ความสําเร็จและนําเกียรติยศ มาสู่ตนเอง สู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติต่อไป และเมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีเปิดกีฬาเอเช่ียนเกมส ์ทําให้
นักกีฬามีขวัญและกําลังใจในการแข่งขัน ประสบชัยชนะนําเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทยเป็นจํานวน

มาก 

        พระราชกรณียกิจทางด้านการทหาร สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหาร มา
ต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจาก
ประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพ่ิมพูนความรู้
และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบิน 
กล่าวคือ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับการ
ฝึกเพ่ิมเติม และทรงศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย โดย
ทุนกระทรวงกลาโหม ทรงประจําการ ณ กองปฎิบัติการทางอากาศพิเศษ 
การทําลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนช้ันสูง หลักสูตรการ

ลาดตระเวนและต้นหนช้ันสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ? มกราคม พ.ศ. 
๒๕๒๓ ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอช ? ๑ เอช และ
หลักสูตรการฝกึบิน เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ เอ เอช ? ๑ เอส คอบรา ของบริษัทเบบล์ นอกจากน้ัน
ยังทรงเข้าการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทรงเห็นได้ว่า พระองค์
ท่านมีพระประสบการณ์และทรงเช่ียวชาญการบินในระดับสูงมาก 

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด นับแต่เมือ่
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทรงเข้าเป็นนายทหารประจํากรมข่าว ทหารบก  กระทรวงกลาโหม 
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรงดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงดํารงตําแหน่งผู้
บังคับกองพันทหารมหาดเลก็รักษาพระองค์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงดํารงตําแหน่ง ผู้
บังคับการ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงดํารงตําแหน่งผู้
บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และเน่ืองด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิค
สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึก
ใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๓๐  พระองค์ทรงมีช่ัวโมงฝึกบินอย่างต่อเน่ืองสูงมาก และถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสําหรับนักบินทั่วโลก
จะทําได้ พระองค์ทรงพระกรุณาปฎิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ ? ๕ อี/เอฟ ต้ังแต่
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นความภาคภูมิใจอย่าง
ย่ิงของกองทัพไทย และปวงชนชาวไทย      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
ดํารงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก และได้ทรงปฏิบัติ
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พระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายใน
ภาคเหนือ และภาคตระวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งการคุม้กันพ้ืนที่ในบริเวณรอบค่าย
ผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ด้วย ซึ้งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย 
แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชาติชายทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพ่ือความผาสุกของพสกนิกร  และเพ่ือ
มนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกขย์าก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกําลัง 

         ดังน้ันในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามหามงคลน้ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดพิธี
ถวายพระพรราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จะได้แสดงความจงรักภักดีปฏิญาณตนที่มุ่งมั่นเป็นข้าราชการ 
และพสกนิกรที่ดีใต้เบ้ืองพระยุคลบาทปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป  
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 วันศุกร์ที่  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

ณ หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

********************************************** 
 

เวลา  ๐๘.๓๐ น. - คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน ณ หอประชุมพิฆเนศวร    
                                 รว่มทําบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน ๙ รูป 
                                  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ 
                              -  การบรรเลงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 
 
     
เวลา  ๐๙.๐ น.    - คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ บุคลกร นักศึกษาและแขกผู้มเีกียรติ 
                                 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพิฆเนศวร  

- การบรรเลงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมพิฆเนศวร 
    โดยวง symphonic Band จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 

เวลา ๐๙๓๐ น.             – เริ่มพิธ๊ 
                                - ประธานพิธี คณะผู้บริหาร ขา้ราช บุคลากร นักศึกษาและแขก 
                                   ผู้เกียรติลงนามถวายพระพร 
                                - ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
                                - ประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
                                   และถวายพระพรชัยมงคล  
                                - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศกึษา 
                                - อ่านบทอาศิรวาทราชสดุดี 

 - ร้องเพลงไชโยโอรสาธิราช                      
                                - เสร็จพิธี 
************************************************************ 
 

 
หมายเหตุ  
 

- ประธาน ชุดปกติขาว 
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร แต่งกายชุดสุภาพ 

 
 
 
 



 ๙

 
 

อาศิรวาทราชสดุดี 
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
****************************** 

 
  สมเด็จพระหน่อไท้ บุญญา 
 หกสิบเอ็ดพระชนมา  เพริศแพร้ว 
 ราษฎร์รัฐพิพัฒนา  เรืองรุ่ง 
 บุญเบิกพระด่ังแก้ว  ส่องเก้ือภูมิสยาม 
 สมเด็จพระบรม   โอรสาธิราชไทย 
 พระคุณอุ่นทรวงใน  พระบารมีคุ้มชีวิน 
 ทรงเป็นทหารกล้า  พระปรีชาเช่ียวการบิน 
 สูงเย่ียมเทียมเมฆินทร ์  ทรงบินผ่านน่านนภา 
 เสด็จเย่ียมประชาชน  ดับทุกข์ทนทั่วอาณา 
 บัวบุญอดุลยา   เด่นดํารงพระทรงงาน 
 “สมเด็จพระยุพราช”  เกริกประกาศพระราชทาน 
 ช่ือโรงพยาบาล   รักษาคนพ้นโรคภัย 
 โครงการสายใยรัก  แจ้งประจักษ์ครอบครัวไทย 
 รวมพลังทั้งกายใจ  ทรงแนะทางสร้างสรรค์งาน 
 มิ่งขวัญชาวราชภัฏ  โดยพระหัตถ์พระราชทาน 
 ปริญญาวิชาชาญ   ซาบซึ้งจิตบัณฑิตชน 

วโรกาสราชสมภพ  ขอน้อมนบมิ่งมงคล 
 ไตรรัตน์ประภัสร์ดล  ขอพระองคท์รงพระเจริญ 
 
 
 
      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
      ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร 
      และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
      (รศ.อรอนงค์  ต้ังก่อเกียรติ  ประพันธ์) 
 
   

 
 

          



 ๑๐

       
                                                       บทที ่๓ 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

           สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามการขอคําปฏิบัติราชการต่อ
มหาวิทยาลัยฯ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการบูรณาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎมาร เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมพิฆเนศวร  
 

  ๑. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ภาพกิจกรรมและบรรยากาศและการสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมลูพ้ืนฐาน 
 

ตารางที่ 1 
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 80 40.0 
หญิง 120 60.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯ เป็นเพศชาย จํานวน 80 คนคิด
เป็นร้อยละ 40.0 เป็นเพศหญิง จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  
 
ตารางที่ 2 

คณะ จํานวน ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 13.0 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 21.0 
วิทยาการจัดการ 35 17.5 
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 27.5 
วิทยาลัยการฝกึหัดครู 42 21.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯ มากที่สุด 3 ลําดับ เป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิทยาลัยการฝึกหัดครู มีจํานวนเท่ากันคือ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 คณะ
วิทยาการจัดการ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  



 ๑๑

 
ตารางที่ 3 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 12 6.0 
นักศึกษา 104 52.0 
คณาจารย์และบุคลากร 42 21.0 
ประชาชนทั่วไป 42 21.0 
รวม 200 100.0 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯมากที่สุด 3 ลําดับ เป็นนักศึกษา 
จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาเป็นคณาจารย์และบุคลากรและประชาชนทั่วไป มี
จํานวนเท่ากันคือ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และผู้บริหาร จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
 
ตารางที่ 4 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
X S.D. แปลผล 

1. เพ่ือให้ผุ้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญ และจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.42 0.893 มาก 

2. เพ่ือกระตุ้นต่อจิตสํานึกในความเป็นไทย และความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ 

3.12 0.625 มาก 

3. การจัดตกแต่งสถานที่ ความสวยงาม และ
เหมาะสม 

3.57 0.897 มาก 

4. วัน เวลา ทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.07 0.783 มาก 
5. ขั้นตอนทางพิธีการเป็นไปตามกระบวนการ 3.05 0.751 มาก 

รวม 3.55 0.854 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 กิจกรรมถวายพระพรฯ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจมาก 3 ลําดับ คือข้อ 3. การจัด
ตกแต่งสถานที่ ความสวยงาม และความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 รองลงมา 
ข้อ 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญ และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 และ ข้อ 2. เพ่ือกระตุ้น
ต่อจิตสํานึกในความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.12 

 
 
ข้อเสนอแนะ  
 



 ๑๒

๑. ควรจัดกิจกรรมน้ีทุกปีเพ่ือสรา้งให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯในด้านการเทิดทูนชาติ 
สืบต่อไป  

 
ปัญหาอุปสรรค 
 
๑. โครงการทีจ่ัดได้รับขาดความร่วมจากคณาจารย์บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีน้อยอยู่   มาแต่
ไม่อยู่จนเสร็จกิจกรรม 
๒. นักศึกษาเขา้ร่วมน้อย 
  
แนวทางการแก้ปัญหา  
 
๑. การจัดโครงการในคร้ังต่อไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาควรให้ความสําคัญ
และความร่วมมากกว่าน้ี 
๒. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวควรหามาตรการในการเข้าร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยใน
มากกว่าน้ี 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ …………………………………… 



 ๑๓

 
      ( นางสาวราตรี   ศรีโรจน์  )   ผู้สรุปโครงการ 

        ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
   วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
ลงชื่อ .............................................. 
      (นางสนุภิา เสือเปรียว  )      ผู้รับผดิชอบโครงการ 
   ตําแหน่ง เจ้าหนา้บริหารงานท่ังไป 
   วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 
ลงชื่อ ………………………………. 
        (นางจําปี    บุดดา) 
    ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานศลิปะและวัฒนธรรม 
    วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 
ลงชื่อ ……………………………………. 
         (นายประวิทย์ ขาวปลื้ม) 
     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม 
     วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๑๔

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก๑ 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
ท่ี๑๙๗๘/๒๕๕๖ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
กําหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเรื่องแตง่ตั้ง

คณะกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกุฎมาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ในการบูรณาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
คํากล่าวราชดุดีพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎมาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํากล่าว 



 ๑๙

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
------------------------------------------------------ 

 
  ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบ / ฝ่าละอองพระบาท 
 

ข้าพระพทุธเจ้า /รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล /อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร/ ในนามของประชาคม  มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พระนคร /ขอพระราชทานพระราชวโรกาส/ กราบบงัคมทลูถวายพระพรชัยมงคล/และแสดงความ
จงรักภักดีปลาบปลื้มปิติ/ ในศุภวาระท่ีใต้ฝา่ละอองพระบาท  
ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา/   ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี/้ 

 
ข้าพระพทุธเจ้า/ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/ ล้วนสาํนึกในพระมหากรุณาธคิุณล้น

เกล้าล้นกระหม่อม/ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระวิรยิะอุตสาหะ/ ประกอบพระราช
กรณียกิจนานัปการ / เจริญรอยตามเ บ้ืองพระยุคลบาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ ผู้
ทรงพระคณุอันประเสริฐย่ิง/ พระราชกรณยีกิจทั้งปวง  ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงบําเพ็ญ/  ล้วน
เป็นคุณปูการแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างย่ิง/ 

 
 ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงตระหนักว่า/ เยาวชนเป็นกําลงัสาํคัญในการพัฒนาประเทศ  /
การท่ีประเทศจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเปน็อารยประเทศนั้น/  เยาวชนจะต้องมีความรู้/ 
ความสามารถ /มีคุณธรรม /มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง/ ซ่ึงการศึกษามีบทบาทสําคัญ/ 
ในการสรา้งสรรคเ์ยาวชน ให้เปน็ทรพัยากรบุคคลท่ีมีคณุภาพ/ ใต้ฝ่าละอองพระบาท จึงทรงพระ
กรุณาสง่เสริม/ สนบัสนุนการศึกษาของชาติมาโดยตลอด/ 
 

ในอภิลักขิตมงคลสมัย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา / ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี/้  เ ห ล่ า ข้ า พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ทั้ ง ห ล า ย / ขอพระราชทาน พระราช
วโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม/ ถวายพระพร     ชัยมงคล / ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย /
และสรรพสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ ในสากล/            โปรดอภิบาลบันดาลดล ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธริาช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร/ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิง่ยืนนาน / ทรงพระเกษมสําราญ/  มีพระ
ราชประสงค์จํานงใด   /ขอจงสมดังพระราชหฤทัยปรารถนา / พระเกียรติคุณปรากฏเกริกไกร/  
แผ่ไพศาลไปทุกทิศานทุิศ/  สถิตเปน็ม่ิงขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า / และเหลา่พสกนิกรชาว
ไทย /ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ/ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
 



 ๒๐

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 
 

รูปภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกุฎมาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


