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เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                                                                                               มสธ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวนัปิยมหาราช  

 
                        เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ     
รองศำสตรำจำรย์ณัฏฐพร พิมพำยน รอง
อธิกำรบดี ฝ่ำยบ ริกำรกำรศึกษำ  น ำคณะ
คณำจำร ย์  ผู้ บ ริห ำร  และ เ จ้ ำห น้ ำที่ ข อ ง
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ร่วมพิธีวำง
พวงมำลำถวำยรำชสดุดีแสดงควำมจงรักภักดี
ต่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหำรำช  ณ ลำนพระ
บรมรูปทรงม้ำ เขตดุสิต กทม.   โดยในวันที่ 23 

ต.ค. ของทุกปี  เป็นวันปิยมหำรำช  หน่วยงำนต่ำงๆ จะมำวำงพวงมำลำดอกไม้สกักำระ และถวำยบังคมที่พระบรมรูปทรงม้ำ พร้อมด้วยกำรจัด
นิทรรศกำรเผยแพร่พระรำชประวติั  และพระรำชกรณียกิจ   เพื่อเป็นกำรร ำลกึถงึพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
( รัชกำลที่ 5)   

 
มสธ.ร่วมพธีิวำงพำนพุ่มเทดิพระเกียรต ิในหลวง “ พระบิดำแห่งเทคโนโลยขีองไทย ”   

                                   
                         เ ม่ือวันที่  19 ต.ค.  2556  ซ่ึ ง เ ป็นวัน เทคโนโลยีของไทย   รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิภา เจริญภณัฑารักษ ์รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได ้น า
คณะคณาจารย ์ ผูบ้ริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ร่วมพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
มหา ร า ช   "  พ ร ะบิ ด า แ ห่ ง เ ทคโนโ ลยีขอ งไทย  "  ณ  ป รั มพิ ธี ภ า ยภ า ย ใ น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เขตพญาไท  กทม.    
                          สาเหตุที่ก  าหนดให้ว ันที่  19 ตุลาคม เป็นวันเทคโนโลยีของไทย 
เน่ืองจาก เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2515 หรือเม่ือ 36 ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงอ  านวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่คร้ังแรกของโลกดว้ยพระองคเ์อง  
 



ณ   เขื่อนแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี และทรงพระปรีชา สามารถบงัคบัให้ฝนตกลงตรง
เป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผูแ้ทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ขา้ราชการและพสก
นิกรชาวไทยที่เขา้ชมการสาธิตต่างพากนัช่ืนชมยินดีในพระปรีชา       การสาธิต  ฝนเทียม
คร้ังนั้น ถือเป็นตน้ก  าเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงท่ีพฒันาเป็นการท าฝนเทียมมาถึงปัจจุบนั 
และเพื่อจารึกไวเ้ป็นเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติไทย ในวนัที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ.2543 คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น 
"พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และก าหนดให้วนัที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วัน
เทคโนโลยขีองไทย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภกัดีและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยไดท้รง
ศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คิดคน้ประดิษฐ์ และพฒันา

โดยคนไทย เพื่อเป็นการกระตุน้ใหส้าธารณชนเกิดความเช่ือมัน่และเขา้ร่วมพฒันาเทคโนโลยขีองไทย 
 
                                                                          
เกาะตดิผูบ้รหิาร                                                                                                   

 

      มสธ. จบัมอื สภาเครอืขา่ยสือ่ภาคประชาชน รว่มกนัท างานวชิาการดา้นนเิทศฯ    

                มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการดา้นนิเทศศาสตร์
และการใชท้รัพยากร กบั สภาเครือข่ายส่ือภาคประชาชนแห่งชาติ    เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี  17 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น.  ณ  
หอ้งประชุม 1514   ชั้น5   อาคารบริหาร   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    โดยมี ผศ.อรสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสาร
องคก์รและวิเทศสมัพนัธ ์ และ นายกนกศกัด์ิ ลิขิตไพรวลัย ์นายกสภาเครือข่ายส่ือภาคประชาชนแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกนั
ทางวิชาการ ใน ๔ ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม  ดา้นการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ และดา้นการใชท้รัพยากร    
 
 

ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 

16 – 27 ต.ค. 56  ศนูยห์นงัสือ มสธ. ร่วมออกร้านในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังที่ 18   ณ   ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
 สอบถามโทร 0 2504 7671 - 2 
 
7 – 9 พ.ย. 56  งานเฉลิมพระกียรติ ๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก  เนื่องในโอกาส 120 ปี วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร  การเสวนาทางวิชาการ  ชมนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ สอบถามโทร 0 2504 
7788  
 
วนัท่ี 8 พ.ย. 56 ส านกัพิมพ ์มสธ. จดัอบรมวาดภาพและท าหุ่นกระบอก ( ฟรี )  สมคัรไดต้ั้งแต่วนัน้ี สอบถามโทร 0 2504 7644 – 8  
 
วนัท่ี 17 พ.ย. 56  เวลา16.00 น. เป็นตน้ไป ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สอบถามโทร 0 2504 7731 
– 2 
 

 
 



 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์    
 
        มนิต คว้า 1 ทองแดง จากโขกหมากรุก สร้างประวตัหิน้าใหม่ให้ มสธ. ในกฬีาบัณฑติที ่มอ. 

 
                      นายมนิต  นิลโมจน์  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) สามารถคว้า 1 เหรียญ
ทองแดงได้จากการแข่งขันหมากกระดาน ประเภทหมากรุกชาย  ในการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20   “ สงขลานครินทร์
บัณฑิตศึกษาเกมส์ ”  ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จ.สงขลา  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   

                    การแข่งขนักีฬาบณัฑิตศึกษาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 20  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 
17 ต.ค. 56 ในเวลาประมาน 15.00 น. ณ  อาคารยิมเนเซียม  ศูนยก์ีฬามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  จ.สงขลา     โดยทพันกักีฬาจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา 
สบายยิ่ง  ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศึกษา มสธ. เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาน าคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เชิญธง
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชลงสู่สนาม ร่วมกบัอีก 16 มหาวิทยาลยัที่เขา้ร่วมการแข่งขัน มีนักกีฬาและ
เจา้หนา้ที่รวมกว่า 2,000 คน   ส าหรับรอบมหกรรมนั้นจดัข้ึน 2 วนั  คือวนัที่ 17 – 18 ต.ค. 2556  ลงชิงชยักนัใน 10 
ชนิดกีฬา    มสธ. ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขนัรายการน้ีเป็นคร้ังแรก  จ านวน 5  คน  ใน 3 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา  
แบดมินตนั และหมากกระดาน    โดยการแข่งขนัหมากกระดานในประเภทหมากรุกชาย  นายมานิต  นิลโมจน์ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สามารถคว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได ้1 เหรียญ  และเหรียญรางวลัเหรียญน้ียงันับเป็นเหรียญรางวลัเหรียญแรกท่ี
สร้างประวติัศาสตร์ดา้นการกีฬาหน้าใหม่ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทในระดบัชาติให้กบั มสธ.  ส่วนผลการ
แข่งขนัในรายการอื่นๆ   แบดมินตนั มสธ. ส่ง นายกตตน์คณพศ  ชนะหาญ  นักศึกระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  และนาย เมธี  ชราศรี นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ลงท าการแข่งขนัประเภทชายคู่ แต่ไม่
สามารถผ่านรอบคดัเลือกโดยพ่ายให้กบันักตบลูกขนไก่จากมหาวิทยาลยันเรศวรไปดว้ยคะแนน 9:21 ทั้ง 2 เซต

รวด  ส่วนหมากกระดานที่ มนิต  นิลโมจน์ ควา้ ได ้1 เหรียญทองแดงแลว้  ยงัมี  น.ส. ชุติมา แกว้ค าสง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ที่ลงแข่งในประเภทหมากฮอสดว้ย  แต่ไม่สามารถผ่านรอบคดัเลือกได ้ ส่วนผลการแข่งขนักรีฑา มสธ. ส่ง นายกฤษณะ หลกัคงคา นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจดัการ ลงท าการแข่งขนัวิ่ง 100 เมตร ซ่ึง กฤษณะ  สามารถผ่านเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศได ้ ก่อนในรอบชิงชนะเลิศจะวิ่งเขา้
เส้นชยัมาเป็นอนัดบั 8    
                   สรุปผลการแข่งขนักีฬาบณัฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 20 ที่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหกญ่ นั้น เจ้าเหรียญทองตก
เป็นครองมหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงจะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคร้ังต่อไป  โดย ม.มหิดล ไดไ้ป 13 เหรียญทอง     16 เหรียญเงิน     และ 13 เหรียญทองแดง    
ส่วนอันดับสองตกเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าภาพ ได้ไป 10 เหรียญทอง       12 เหรียญเงิน     และ 12 เหรียญทองแดง     ส่วน
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชนั้นได ้1 เหรียญทองแดงอยู ่ อนัดบัท่ี 15 ของตาราง  



 



  
 
 
 
  
                                                                                 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

       
   
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


