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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท/
โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

"งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"               
วันแหงความปลื้มปติของชาวมศว ประสานมิตร 

 
  

 

งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(มศว) ประสานมิตร ครั้งแรกเกิดข้ึนพุทธศักราช 2529 หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร แลวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินมาเปนองคประธานเปนการสวน
พระองคสืบเน่ืองมาทุกป ทรงปาฐกถาและทรงรวมกิจกรรมตางๆ นํามาซึ่งความปลื้มปติ
โสมนัสของชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งศิษยเกา ศิษยปจจุบันแลวก็ศิษยอนาคต 
รวมไปถึงผูที่ไดมีโอกาสเขาเฝาฝาละอองพระบาทอยางหาที่สุดมิได 

  

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวนัที่   ๒๓ เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๔   หนา  ๘ 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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      แนนอนท่ีสุดวาปน้ีงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ วันท่ี 4 ก.พ.54 
ท่ีผานมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเปนการเสด็จฯ กลับไปทรงเยี่ยมบานเกาเปนการสวน
พระองค ทรงเปนองคประธานเปดลานอโศกมนตรี "สวูนิเพล็กซ"(SWUNIPLEX) บนพื้นท่ีติดกันกับ
มหาวิทยาลัยริมถนนอโศกมนตรี คือ อาคารบริการ : ศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล สูง 17 ช้ัน และ
อาคาร นวัตกรรม:ศาสตราจารย ดร.สาโรจน บัวศรี สูง 22 ช้ัน ทรงเขียนภาพฝพระหัตถ ทรงเปด
นิทรรศการทัศนศิลป และทรงปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา อีกดวย 

     ดังความบรรยายไวบางสวนโดยอธิการบดี ศาสตราจารย.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ ในสูติบัตรการแสดง
พระมหาชนก ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณวา น่ันเปนเพราะพระเมตตาที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมและการแสดงบทพระราช
นิพนธ "พระมหาชนก"ท่ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร มศว จัดแสดงถวายทอดพระเนตรในรูปแบบนาฏ
ลีลารวมสมัยประกอบวงดุริยางคออเครสตราของมหาวิทยาลัยแลว ยังต้ังใจใหเปนกิจกรรมและการ
แสดงพิเศษ นองถวายเนื่องในปมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 
2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อีกดวย 

      จึงไดกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตนําบทพระราชนิพนธพระมหาชนก มาจัดการแสดง 
เพ่ือเผยแพรพระอัจฉริยภาพและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงต้ัง
พระราชหฤทัยสอดแทรกไวในเน้ือหาสูประชาชนจะไดรับรูซึมซับมีโอกาสรวมเฉลิมพระเกียรติและนอม
นําหลักธรรมดังกลาวสูการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันเพื่อประโยชนสุขอยางยั่งยืนและความสงบใน
สังคมตอไป 
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     ดังอาศิรวาทราชสดุดี ท่ีประพันธโดย วินัย ภูระหงษ ดังน้ี 

  

                                                "ขาแตมหาราชนวมินทร องคอัครศิลปน 

                                         ทรงศิลปทรงศาสตรวิศิษฏ 

                                                เปร่ืองปราชญซ่ึงศาสตรพิพิธ ประยุกตผองวิชช 

                                        เลิศดวยพระราชปฏิภาณ 

                                                เกิดประโยชนหลายหลากมากประมาณ อวยสุขทุกสถาน 

                                       นําราษฎรนํารัฐพัฒนา 

                                                ดานศิลปเช่ียวชินนาน ในทุกสาขา 

                                       เพ็ญพระอัจฉริยภาพมากมี 
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                                                จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี ชุมช่ืนชีวี 

                                        ดวยเพลงพระราชนิพนธ 

                                                ผองนิพนธวรรณกรรมนําชน ดําเนินโดยดล 

                                       ลุแหลงแหงปรีชญาญาณ 

                                                คาบน้ีศุภมงคลกาล ขาฯขอพระราชทาน 

                                       อัญเชิญพระราชนิพนธ 

                                                "พระมหาชนก"ยุบล จํานองโดยกล 

                                       ตระการดวยนาฏยลีลา 

                                               ขอเดชะพระธรรมิกราชา อธิกปญญา 

                                       พระราชทานพระเมตตาคุมครอง 

                                                แกการทุกการสํานอง เท่ียงในครรลอง 

                                       สัมฤทธ์ิท่ีจิตมุงหมาย 

                                                เฉลิมพระเกียรติองคพระฤาสาย พูนพระยศแผผาย 

                                       จบสกลดาวแดนไพศาล 

                                                ทรงพระเกษมสําราญ ไรผองพิษพาน 

                                        จตุรพิธพรชัยไพบูลย เทอญฯ" 

  

     จากงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 24 น้ี ในสารอธิการบดี ไดเลา
เรียงเรื่องราวของ ลานอโศกมนตรี "สวูนิเพล็กซ"(SWUNIPLEX) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตรแหงน้ี ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปเปน
องคประธานเปด 
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     พ้ืนท่ีลานอโศกมนตรี "สวูนิเพล็กซ" ดังกลาวเปนอุทยานการเรียนรู การแสดงนวัตกรรมและบริการ
วิชาการแกสังคมเพื่อเปนฐานการเรียนรูและองคความรูใหมท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งในพันธกิจการเปนมหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบท้ังทางดานการผลิตบัณฑิต การคนควาวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย อาคารบริการศาสตราจารยหมอมหลวงปนมาลากุล, อาคาร
นวัตกรรมศาตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารที่จอดรถใตดินมศว 60 ป ศรีสงาแหงมหานคร 

     ภายในอาคารทั้งสอง ประกอบดวยการบริการและการนําเสนอนวัตกรรมหลากหลายสมบูรณและ
ครบวงจร อาทิ ศูนยหนังสือ ธนาคาร ศูนยอาหาร ศูนยบริการทางการแพทย ทันตกรรม 
กายภาพบําบัด ศูนยสัมมนา โรงแรม ศูนยบริการวิชาการ ศูนยพัฒนาศักยภาพมนุษย ศูนยบริการผูมี
ความสามารถพิเศษและผูมีความตองการพิเศษ 
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     ศูนยบมเพาะธุรกิจและการบริการอื่นๆทางดานการแสดงนวัตกรรม อาทิ ศูนยศิลปกรรมแหง
ประเทศไทยซ่ึงประกอบดวยลานปฏิมากรรม พิพิธภัณฑและแกเลอร่ีศิลปะ หอดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ศูนยแฟช่ันเคร่ืองประดับและอัญมณี ศูนยมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน อุทยานไซเบอรและ
วิทยาศาสตร เปนตน 

     สําหรับหนังสือท่ีระลึกงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังน้ี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิมพบทปาฐกถาท่ีทรงปาฐกถา
ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 6 
คร้ัง คร้ังท่ี 9 (2538) คร้ังท่ี 14 (2543) คร้ังท่ี 15 (2544) คร้ังท่ี 19 (2548) และคร้ังท่ี 22 (2551) ซ่ึง
ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ ไดกลาวถึงดวยวา นับเปนปาฐกถาท่ีทรงพลานุภาพทางการศึกษา
อยางสูงยิ่งและเปนพระมหากรุณาธิคณุอยางหาท่ีสุดมิได 
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     งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปน้ี เม่ือวันศุกรท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 จึง
เปนวาระที่สําคัญยิ่งท่ีชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท้ังมวลไดเขาเฝาใตฝาละอองพระบาทเปน
มหาม่ิงมงคลลนเกลาลนกระหมอมอยางหาท่ีสุดมิไดอีกคํารบหน่ึง พรอมท้ังสรางพลังรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและสังคมไทยอยางสุดความสามารถสืบไป 

พระมหากรุณาธิคุณ / เสกสรร สิทธาคม 

  

 

 

 


