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                                                      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานช่ือ 
"มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช" ตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือครัง้ทรงด ารงพระอิสริยยศ
เป็น สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสโุขทยัธรรมราชา และพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ใช้พระราชลญัจกรใน
รัชกาลท่ี ๗  ซึง่เป็นรูปพระแสงศรสามองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เดือนนีจ้ึงเป็นเดือนส าคญัอีก 1 เดือนท่ี
เราทกุทา่นต้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ในฐานะพระมิ่งขวญัของชาวสโุขทยัธรรมาธิราช อีกทัง้เม่ือปี 
2556 ท่ีผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศราชสดดีุเฉลิมพระ
เกียรติคุณให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเป็นบุคคลส าคญัของโลก 
ประจ าปี ๒๕๕๖ 
                             
                                       เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดียิ่งท่ีท่ีประชุมสมัยสามัญขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครัง้ท่ี ๓๗   ณ  ส านกังานใหญ่ UNESCO กรุงปารีส  
สาธารณรัฐฝร่ังเศส   ได้มีการพิจารณายกยอ่งบคุคลส าคญัของโลกและร่วมเฉลิมฉลองประจ าปี ๒๕๕๖ โดยยเูนสโก จะให้ประเทศ
สมาชิกเสนอช่ือบคุคลผู้ มีผลงานดีเดน่ท่ีครบหลกัเกณฑ์ทกุ ๕๐ ปี, ๑๐๐ ปี, ๑๕๐ ปี, และ ๒๐๐ ปี ในด้านการศกึษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือส่ือสารมวลชน เพ่ือพิจารณาจัดไว้เป็นรายการส าคัญของโลก ท่ียูเนสโกจะได้ประกาศให้
ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคณุของบุคคลส าคญั ของประเทศสมาชิกท่ีมีความโดดเด่นท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความ เป็นแบบอยา่งอนัดีงามในด้านตา่งๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือหรือเหตกุารณ์ส าคญัได้ทกุ ๒ ปี   ซึ่งใน
ครัง้นัน้ ในส่วนของประเทศไทยได้รับการประกาศราชสดดีุเฉลิมพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบคุคลส าคญัของโลก ตามท่ีมีหน่วยงาน
เสนอพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย เสนอแก่ยเูนสโก เพ่ือพิจารณา ท่ีเป็นพระบรมวงศานวุงศ์ ดงันี ้ ๑. พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๗ เสนอพระปรมาภิไธยโดยสถาบนัพระปกเกล้า เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จ ฯ กลับจากการศึกษา ณ 
ประเทศองักฤษ เม่ือวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๔๕๗ และเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสครบ ๑๐ รอบ ปีนกัษัตร พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  และยูเนสโกได้มีมติให้ประกาศราชสดดีุเฉลิมพระเกียรติ
คณุยกยอ่งให้ทรงเป็นบคุคลส าคญัของโลก ในฐานะท่ีทรงมีผลงานดีเดน่ด้านการศกึษา วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม สงัคมศาสตร์ และ
ส่ือสารมวลชน ปี ๒๕๕๖    ๒. สมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ เสนอพระนามาภิโธยโดยราชินีมลูนิธิ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระ
เกียรตเิน่ืองในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเดจ็พระศรีพชัรินทรา บรมราชินีนาถ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  และยเูนสโกได้มีมติ
ให้ประกาศราชสดดีุเฉลิมพระเกียรตคิณุยกยอ่งให้ทรงเป็นบคุคลส าคญัของโลก ในฐานะท่ีทรงมีผลงานดีเดน่ด้านการศกึษาส าหรับ
เดก็หญิงและสตรีการศกึษาด้านสาธารณสขุศาสตร์ วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ประยกุต์ และสงัคมและมนษุยศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

 

 

 



พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                          
                           พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นพระมหากษัตริย์ในราชจกัรีวงศ์ ล าดบัท่ี 
๗ แหง่ราชอาณาจกัรสยาม พระองค์เสดจ็พระราชสมภพเม่ือวนัพธุ แรม ๑๔ ค ่า เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง เวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา หรือตรง
กบัวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ค.ศ. 1893) พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และ 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ขึน้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ (ค.ศ. 1925) และทรงสละราชสมบตัเิม่ือวนัท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ (นบัศกัราชแบบเก่า) (ค.ศ. 1935) 
รวมด ารงสิริราชสมบตั ิ๙ ปี เสดจ็สวรรคต เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941) รวมพระชนมพรรษา ๔๗ พรรษา 
  
                             พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี  
(หม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี สวัสดิวัตน์) ไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดา แต่ทรงมีพระราชโอรสบุญธรรม คือ พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจิรศกัดิส์ปุระภาต 
  
                          หลังจากท่ีพระองค์ทรงสละราชสมบัติแล้ว พระองค์ยังคงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ แต่พระองค์ทรงพระ
ประชวรอยู่เน่ือง ๆ อนัเน่ืองมาจากพระพลนามยัของพระองค์ไม่ทรงแข็งแรงมาตัง้แต่ทรงพระเยาว์ โดย พ.ศ. ๒๔๘๐ พระองค์ทรง
พระประชวรมากด้วยโรคตวับิดเข้าไปอยู่ในพระยกนะ (ตบั) แต่แพทย์ได้รักษาจนเป็นปกติ พระอาการประชวรของพระองค์ก าเริบ
หนกัขึน้โดยล าดบัตัง้แตธ่ันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่ก็เร่ิมทเุลาขึน้เร่ือยมา กระทัง่วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระองค์เสด็จ
สวรรคตโดยฉบัพลนัด้วยพระหทยัวาย ขณะท่ีมีพระชนมาย ุ๔๗ พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีทรงจดัการ
พระบรมศพเป็นการภายในโดยอญัเชิญพระบรมศพประดิษฐาน ณ พระต าหนกัคอมพ์ตนั โดยรัฐบาลองักฤษได้อนญุาตเป็นกรณี
พิเศษในการประดิษฐานพระบรมศพเป็นเวลา ๔ วนัซึ่งตามปกติจะอนญุาตเพียงวนัเดียว เพ่ือให้ประยรูญาติท่ีอยู่ห่างไกลมาถวาย
บงัคมลาเป็นครัง้สุดท้าย การจัดการพระบรมศพนัน้เป็นไปอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีการบ าเพ็ญพระราชกุศลทรงพระพุทธศาสนา
เพราะไมมี่พระสงฆ์ รวมทัง้ ไมมี่การพระราชพิธีอ่ืน ๆ ตามราชประเพณีด้วย    หลงัจากทราบข่าวการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัการบ าเพ็ญพระราชกุศลทกัษิณานปุทานอทุิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัขึน้ท่ีพระอุโบสถ วดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม ตามราชประเพณี โดยมีคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์
ปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
 

  
มสธ. จดัพิธีถวายราชสกัการะรัชกาลท่ี ๗ เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ  

                                          เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  วนัท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๕๗  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  ณ  พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยูห่วั  ภายในอุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  
พิชิตพรชัย  อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  ทั้งน้ีผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ บุคลาการ  บณัฑิต  นักศึกษา มสธ .  ตลอดจนผูแ้ทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายนอก ประกอบด้วย   จงัหวดันนทบุรี    สถาบนัพระปกเกลา้    ศาลจงัหวดันนทบุรี ส านกังานอยัการจงัหวดั
นนทบุรี    องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี    กรมกิจการพลเรือนทหารกองบญัชาการกองทพัไทย   ส านกังานเทศบาลนคร
นนทบุรี   อ าเภอปากเกร็ด   ต ารวจภูธรจงัหวดันนทบุรี    ต  ารวจภูธรปากเกร็ด    โรงพยาบาลศรีธญัญา   และโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้    
เขา้ร่วมพิธี   หลงัจากเสร็จส้ินพิธีวางพวงพานพุม่ถวายราชสักการะในช่วงเชา้  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัพิธีสงฆ ์ ท าบุญถวายภตัตาหารเพล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ   หอ้งประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1                    



เพชรเมด็งามในรอบสปัดาห์        ลงนามค ารับรองปฏิบัตริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

                           เม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. 2557  เวลาประมาณ 13.30 น. ท่ีห้องประชุมสามศร    อาคารอเนกนิทศัน์     กองแผนงานไดจ้ดัให้
มีพิธีลงนามค ารับรองปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ระดบัหน่วยงาน   โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  
พิชิตพรชยั  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธี  ทั้งน้ีมีรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลงานในฝ่ายต่างๆ   ผูช่้วยอธิการบดี  ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวชิา  ผูอ้  านวยส านกั  กอง  และศูนยฝ่์ายต่างๆ  ร่วมลงนามในค ารับรองฯ 

                 
  
 



 


