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                                              มสธ. ร่วมพธีิถวายราชสักการะรัชกาลที่ 8  เน่ืองในวนัอานันทมหิดล 

           เม่ือวนัท่ี 9 มิ.ย. ท่ีผา่นมา  เวลาประมาณ 08.30 น. คณะผูแ้ทนของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน าโดยอาจารยปุ์ณณฑรีย ์ สนัติสุภาพร  อาจารย์
ประจ าสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร  รัชกาลท่ี8 
แห่งราชจกัรีวงศ์  เน่ืองในวนัอานนัทมหิดลและเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคต  ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 9 มิ.ย. ของทุกปี   โดยพิธีจดัข้ึน   ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล   ภายในวดัสุทศัน์เทพวรารามราชวรมหาวหิาร  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 
        
              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระราชสมภพ เม่ือวนัอาทิตยข้ึ์น 2 ค  ่า เดือน 11 ปีฉลู ตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2468 ณ  
เมืองไฮเดเบอร์ก ประเทศเยอร์มนั ทรงเป็นพระราชโอรสองคท่ี์ 2 ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก และ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  ทรงข้ึนครองราชยสื์บราชสนัติวงศ์เป็นพระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 8 แห่งราชจกัรีวงศ์ โดยทรงพระนามวา่ “สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัท
มหิดล” เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ซ่ึงคณะนั้นพระองคมี์พระชนมายเุพียง 9 พรรษา จึงตอ้งทรงมีคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์เพื่อท าการบริหาร
แผน่ดินแทนจนกวา่พระองคจ์ะทรงบรรลุนิติภาวะ  ในระหวา่งการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ก็จะเสด็จนิวตักลบัเมืองไทย เพ่ือกลบัมาดูแลทุกขสุ์ข
ของประชาราษฏร์ จนพระองคพ์ระชนมายไุด ้21 พรรษา ไดเ้สด็จกลบันิวตัเมืองไทยอีกคร้ัง เดิมทรงตั้งพระราชหฤทยัจะประทบัอยูเ่พียง 1 เดือนเท่านั้น 
แต่เน่ืองจากทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในฐานะประมุขของประเทศ จึงทรงเล่ือนเวลาเสด็จกลบัออกไป  ในรัชสมยัของพระองคท์รงมีพระราชกรณีย
กิจท่ีส าคญั ๆ ทรงบ าเพญ็หลายพระราชกรณียกิจ และนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนนัตต์่อพสกนิกรชาวไทย  และประเทศ  อาทิ   
               ทรงมีพระราชปรารภต่อรัฐบาลในสมยันั้น เร่ืองการผลิตแพทยเ์พ่ิมให้เพียงพอต่อประชาชน อนัเป็นจุดก าเนิดโรงเรียนแพทยแ์ห่งท่ี 2 ของ
ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
              ทรงเสด็จออกรับการตรวจพลสวนสนามของฝ่ายสมัพนัธมิตรในประเทศไทยพร้อมดว้ยลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเตน แม่ทพัใหญ่ขององักฤษ อนั
เป็นผลใหภ้าพพจน์และฐานะของประเทศเป็นท่ียอมรับแก่ประเทศทางตะวนัตกท่ีเป็นฝ่ายสมัพนัธมิตร ซ่ึงก่อนหนา้น้ีฐานะของประเทศไทยไม่ค่อยสูดี้นกั
เน่ืองจากในระหวา่งสงครามโลก ประเทศตอ้งอยู่ในภาวะจ ายอมท่ีตอ้งให้ความร่วมมือแก่กองทพัญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นฝ่ายอกัษะ ท าให้เม่ือสงครามสงบแลว้ มี
ประเทศสมัพนัธมิตรหลายชาติไม่พอใจและถือโอกาสข่มขู่ไทย  
               การพระราชทานวนิิจฉัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ใหใ้ชเ้ป็นหลกัในการปกครองประเทศในวนัเสด็จ
เปิดสภาผูแ้ทนราษฎร 
               ทรงเสด็จประพาสส าเพง็ประสานรอยร้าวชาวไทย ชาวจีน   หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงบลง จีนกลายเป็นประเทศมหาอ านาจท่ีอยูข่า้งฝ่ายชนะ
สงครามท าใหช้าวจีนบางกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองไทยท าการเรียกร้องสิทธิบางประการจากรัฐบาลไทย ซ่ึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งชาวไทยกบัจีน 
จนถึงขั้นก่อความไม่สงบและมีการรุมท าร้ายร่างกายคนไทยท่ีเรียกวา่ "เสียพะ" อยูเ่นือง ๆ เหตุการณ์น้ีไดท้วีความรุนแรงและขยายพ้ืนท่ีอยา่งกวา้งขวาง
ออกไปมากข้ึน จนเกือบจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง เม่ือความบาดหมางระหวา่งชาวไทยและชาวจีนน้ีทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานนัท
มหิดล ไดท้รงหาวิธีแกไ้ขดว้ยพระองค์เอง โดยทรงตระหนักวา่ถา้เสด็จฯ ออกเยี่ยมเยียนทอ้งถ่ินชาวจีนท่ีอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากแลว้ ย่อมจะสามารถ
ประสานรอยร้าวท่ีมีอยู ่ให้สนิทแน่นแฟ้นข้ึนได ้จึงทรงก าหนดการเสด็จเยี่ยมส าเพง็อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2489 พร้อมดว้ยสมเด็จ
พระเจา้พ่ีนางเธอ และสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอ ข่าวการเสด็จส าเพง็คร้ังน้ีเป็นข่าวใหญ่ท่ีสร้างความต่ืนเตน้ยินดีเป็นอยา่งยิ่งแก่พ่อคา้ชาวจีน และพ่อคา้
อินเดียท่ีอาศยัอยู่แถบนั้น เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีมีพระมหากษตัริยเ์สด็จเยี่ยมส าเพ็งอยา่งเป็นทางการ การเสด็จเยี่ยมเยียนคร้ังน้ีใชเ้วลานานถึง 4 ชัว่โมง 
เพราะมีชาวจีนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมากมายและการรับเสด็จก็เป็นไปอยา่งมโหฬารดว้ยความจงรักภกัดีและเคารพบูชาอยา่งสูง   
              ในระหวา่งท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นพระนคร เม่ือคราวเสด็จนิวตักลบัเมืองไทยคร้ังท่ี 2 พระองคเ์สด็จสวรรคต เน่ืองจากถูกพระแสงปืน ณ ห้อง
บรรทมในพระท่ีนัง่บรมพิมาน เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 หลงัจากเสวยราชสมบติั 12 ปี ในฐานะเราปวงชนชาวไทย จึงควรร าลึกถึงพระเมตตาธิคุณ
และมหากรุณาธิคุณ อนัเป็นอเนกประการ ถือเอาวนัท่ี 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วนัอานนัทมหิดล” เพ่ือร่วมกนัร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติยศพระองคสื์บไป 
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    เกาะตดิผูบ้รหิาร                     
   อธกิารบดอีอกอากาศสดช่อง 5 ชวนทุกระดบัเรยีน มสธ. 
 
                             เม่ื อว ัน ท่ี  8  มิ .ย . ท่ี ผ่ านมา  รองศาสตราจารย์  ดร . 
นายแพทยช์ยัเลิศ   พิชิตพรชยั อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ร่วมออกรายการสด ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5    รายการ 
ข่าว 5 หน้าหน่ึง เน้นในประเด็น " เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไรในยุคไอที " 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนกับมสธ. ทั้ งน้ีผู ้สนใจสามารถรับชม
รายการยอ้นหลงัผา่นเวบ็ไวตไ์ดท่ี้  "ข่าว 5 หน้า 1  " นาทีท่ี 34.45 เป็นตน้
ไป 
 
 
 

 
 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห ์
 
ศ.ดร.ชุติมา รับรางวัลด้าน
สารสนเทศศาสตร์ดี เด่น  
จาก CONSAL                
           
              สภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  Congress of 
Southeast Asian Librarians 
(CONSAL) ตัด สิ น ม อบ รางว ัล 
CONSAL XVI Outstanding 
Librarian Award ประจ าปี 2015. 
Gold Prize  แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
ชุติมา  สัจจานนัท ์ ศาสตราจารยป์ระจ า  และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  แขนงวชิาสารสนเทศศาสตร์   
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบแก่บรรณารักษแ์ละนกัวิชาชีพในภูมิภาคท่ีไดส้ร้างสรรค ์ 
พฒันาวิชาชีพ  ท่ีมีผลงานดีเด่นและเป็นท่ีประจกัษม์าอยา่งต่อเน่ือง  ส าหรับพิธีมอบรางวลัจะมีข้ึนในการประชุมสภาบรรณารักษแ์ห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้วนัท่ี  12 มิ.ย. ท่ีจะถึงน้ี  ณ  ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  
          
            นับเป็นปีท่ี 45 ของการรวมกลุ่มของสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือ CONSAL ท่ีสร้างความร่วมมือกับ
องคก์ารและสถาบนัอ่ืนๆ ทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ ในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  เอกสารศาสตร์  และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบรรณารักษ ์ โดยมีสมาชิกท่ีประกอบดว้ยประเทศต่างๆ ในอาเซียน  มีนายกสมาคม
ห้องสมุด และผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติ ของทุกประเทศเป็นคณะกรรมการบริหาร (CONSAL Executive Board Members) มี
ส านักงานเลขานุการหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกทุก 3 ปี   จึงมีการจดัประชุม CONSAL ทุก 3 ปี เพื่อแถลงผลงานของคณะ
กรรมการบริหารและจดัประชุมทางวชิาการในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภูมิภาคและพฒันาการทางวชิาการและ
วชิาชีพสารสนเทศศาสตร์ในระดบัสากล  ส าหรับในปี 2558 น้ี  ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัประชุมดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 11 – 13 
มิ.ย. 2558  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคร์าชูปถมัภส์มาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา  โดยในการประชุมคร้ังน้ีสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีมติมอบ
รางวลั CONSAL  XVI Outstanding  Librarian  Award. ประเภท Golden Prize (เหรียญทอง) แก่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท ์ 
ศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผูเ้สนอช่ือ 
ทั้งน้ีนบัเป็นคนไทยคนแรกท่ีไดรั้บรางวลัน้ี  โดย ศ.ดร.ชุติมา มีผลงานทางวิชาการและวชิาชีพท่ีโดดเด่นทั้งในระดบัประเทศ  ภูมิภาค
และสากล ทั้งในบทบาทของนกัการศึกษา  นกัวิจยั  นกัวิชาชีพ และนกับริหารหรือผูน้ า    นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ไดรั้บรางวลัดงักล่าวใน
ประเภท Silver Prize ( เหรียญเงิน )  อีก 4 คน  จาก 4 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศมาเลเซีย  เวยีดนาม  อินโดนีเซีย  และฟิลิปปินส์  
 
 



 
แถลงขา่ว จดัประชุม 4 สภาคร ัง้ท ี ่6 เสวนา “มหาวทิยาลยัไทย  สู่อนาคตทีท่า้ทาย”  
                      
                 เม่ือวนัท่ี  27 พ.ค. ท่ีผ่านมา  ศาตรา
จารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น  นายกสภามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  และอธิการบดีผู ้
ก่อตั้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ร่วมดว้ย
รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
ดร.สุ เมธ  แย ้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ศาสตราจารย์ ดร.
ป ระส าท   สื บ ค้า  อ ธิก ารบ ดีมห าวิท ย าลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี   รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และรองศาสตราจารย์ ดร. 
น ายแพทย์ชัย เลิ ศ   พิ ชิ ตพรชัย   อ ธิก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ร่วมกัน
แถลงข่าวการจดัเสวนา 4 สภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 
6  หัวข้อ มหาวิทยาลัยไทย  สู่อนาคตท่ีท้าทาย   
ท่ีห้องดวงกมล  โรงแรมเดอะสุโกศล  เขตพญา
ไท  กรุงเทพมหานคร   โดยการเสวนาจะมีข้ึนใน
วัน ท่ี  18 – 19 มิ .ย . 2558  ณ    ห้ อ งป ระ ชุ ม
แซฟไฟร์ 204 – 205 ชั้น2  อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม  
ศูนยก์ารประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  อ.ปาก
เกร็ด  จ.นนทบุรี  
                    
                 ส าหรับการประชุมรวมกันของทั้ ง 4 
สภามหาวิทยาลยั อนัประกอบด้วยมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี    แ ล ะ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   นั้นไดมี้การจดัข้ึนทุกปี  ปีละ 1 คร้ัง  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดมี้การปฏิรูปการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลยัมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความคล่องตวั  มีประสิทธิภาพ  และมีสัมพนัธภาพท่ีดียิ่งข้ึนในการท างานกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  
ภายใตก้รอบพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง  โดยมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความเขม้แข็งให้กบัทั้งสภามหาวิทยาลยัและอธิการบดี  
รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวิทยาลยัตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565 ) ของส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา   ส าหรับการเสวนาในวนัท่ี 18 – 19 มิ.ย. ท่ีก าลงัจะมาถึงน้ี  นบัเป็นคร้ังท่ี 6 ของการประชุมร่วมกนั  มีหัวขอ้
การเสวนาคือเร่ือง มหาวิทยาลยัไทย  สู่อนาคตท่ีทา้ทาย  แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยท่ีส าคญัในการเสวนาไดแ้ก่  การพฒันามหาวทิยาลยัไทยตาม
เส้นทางการปฏิรูปการศึกษา University Funding   นโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัไทย  และการพฒันา
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัโลก  มีวตัถุสงค์ส าคญั 5 ขอ้ได้แก่  1.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ  ฯพณฯ ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
รองศาสตราจารย ์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ศาสตราจารย ์  ดร.เมธี  ครองแกว้  
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูท้รงคุณวฒิุ อดีตกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   Dr. Brooke Storer Church, Policy Advisor  จาก The Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE)  วิทยากรจากมหาวิทยาลยัในประเทศสิงคโปร์   เกาหลีใต ้ 2. เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีสภามหาวิทยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยั       3. เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในรอบปีท่ีผ่านมา รวมถึง
พิจารณากรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในปีต่อ ๆ ไป  4. เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลยัในปี 2558 – 2559   5. เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยั
และผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัไดแ้ลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภามหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในเร่ืองท่ีมีความ
สนใจร่วมกนั   ในการเสวนาคร้ังน้ียงัเปิดโอกาสใหก้บัผูส้นใจภายนอกไดเ้ขา้ร่วมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย 



 

กจิกรรมจากหน่วยงานตา่งๆ จดัขึน้ในรอบสัปดาห ์
                                                 แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตรจดัสัมมนาส่งเสริมและพฒันาการเกษตรคร้ังที่ 4  
        
               แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จดัสัมมนาวชิาการ
การส่งเสริมและพฒันาเกษตร คร้ังท่ี 4  เร่ือง การส่งเสริมและพฒันาการเกษตรไทย : ยคุปฏิรูป
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี อาจารย ์ดร.อภิชาติ  พงษศ์รีหดุลชยั บรรยายพิเศษเร่ือง 
เกษตรไทยยคุปฏิรูปประเทศ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. ท่ีผ่านมา  ท่ี
หอ้งประชุม 148  อาคารสมัมนา 2 ทั้งน้ีมีผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกเขา้ร่วมสัมมนาจ านวนกวา่ 40 
คน 
 
 
 
 

ปิดฉากเกษตรศาสตร์เกมส์  มสธ.เข้าอันดับ 
17 จากกว่า 60 สถาบนัฯ 
            ตามท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาบุคลากรส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คร้ังท่ี 34  “ 
เกษตรศาสตร์เกมส์ ”  โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 1 – 8 มิ.ย. ท่ีผา่นมา   
มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 60 สถาบัน ส่งนักกีฬาร่วมการ
แข่งขันใน 20 ชนิดกีฬา   ผลการแข่งขันตลอดรายการทัพนักกีฬาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท าผลงานไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม โดยควา้เหรียญ
รางวลัได้ทั้ งส้ิน 19 เหรียญ   แบ่งเป็น 4 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน  และ  6 
เหรียญทองแดง  เขา้มาเป็นอนัดบัท่ี 17  จากหัวตาราง  ส่วนเจา้เหรียญทอง
ตกเป็นของเจา้ภาพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ควา้ไป 61 เหรียญทอง  48 
เหรียญเงิน และ 47 เหรียญทองแดง  อนัดบัรองลงมาคือมหาวิทยาลยัมหิดล 
ควา้ไป 60 เหรียญทอง  51 เหรียญเงิน  และ 44 เหรียญทองแดง    



         
                                                                             


