
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 193  

พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรฐับรุษมอบวุฒิบตัร 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม “การเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข” ส าหรับผู้น าเยาวชนและมอบโล่เกียรติยศส าหรับผู้ท า 
คุณงามความดีให้แก่โครงการ โดยรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวต้อนรับและช้ีแจงวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

โครงการ “การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข” ส าหรับผู้น าเยาวชน (ปปย.) 
ในครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 1 จัดข้ึนโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ผู้น าเยาวชนได้มาร่วมกันแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข วิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร 
โครงการตามแนวพระราชด าริและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประสบการณ์และกระบวนทัศน์ความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อลดความ
ขัดแย้ง โดยผู้อบรมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต กทม. จังหวัดนนทบุรี และปริมณฑล จ านวนทั้งสิ้น 82 คน  
 



 

 

 

 
   

 
 
        รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนาง
พรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ทางไกล ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ทางไกลในครั้งนีเ้ป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่าง 2 หน่วยงาน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยสาระส าคัญของความร่วมมือมุ่งตรงไปที่การน าระบบการจัดการเรียนรู้
ทางไกล ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพร้อมและความเช่ียวชาญมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการจัดตลอดจนการผลิตบทเรียนออนไลน์ (E-learning) 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรพฒันาสู่การเป็นนัก
ส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพของประเทศได้ต่อไป ในระยะเริ่มแรกจะมีทั้งสิ้น 6 ชุดวิชา ได้แก่ 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2. 
การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 3. การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 4. การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 5. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร และ 6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทางไกลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริม
การเกษตรได้เป็นอย่างดี 

ความรว่มมอืดา้นการจัดการเรยีนรูท้างไกล 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
วนัที ่5 พฤษภาคม เป็นวนัส าคญัอกีวนัหนึง่ของปวงชนชาวไทย ทีอ่ยู่ใตร้่มพระบรม

โพธสิมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมพิลอดลุยเดช ควรระลกึถงึ  

ความส าคญัของวนัฉตัรมงคล 

วนัฉัตรมงคล เป็นวนัทีร่ าลกึถงึพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เป็นพระมหากษัตรยิ ์

รัชกาลที ่9 แห่งราชวงศจ์ักร ีและราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช หลงัจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูพิล 

อดลุยเดช ไดเ้สด็จขึน้เถลงิถวลัยราชสมบัต ิตอ่จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

อานันทมหดิล เมือ่วนัที ่9 มถิุนายน พ.ศ.2489 และด ารงพระอสิรยิยศเป็น 

 "สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช"เน่ืองจากยังมไิดท้รงผ่านพระราชพธิี

บรมราชาภเิษก ก็เสด็จพระราชด าเนนิไปทรงศกึษาอยู่ ณ ทวปียุโรป จนกระทั่ง 

ทรงบรรลนุติภิาวะจงึไดเ้สด็จนวิตัปิระเทศไทย 

ดงันัน้รัฐบาลไทยและพสกนกิร จงึไดน้อ้มเกลา้นอ้มกระหม่อม จัดงานพระราชพธิฉีลองพระเศวตฉัตร หรอืรัฐพธิฉัีตรมงคล หรอื

อาจเรยีกวา่พระราชพธิฉัีตรมงคล ซึง่กระท าในวนับรมราชาภเิษก ถวายเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทัง้น้ีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวภมูพิลอดลุยเดช ไดม้พีระปฐมบรมราชโองการในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกนัน้วา่ "เราจะครองแผน่ดนิโดย

ธรรม เพือ่ประโยชนส์ุขแหง่มหาชนชาวสยาม" ตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา พสกนกิรชาวไทยจงึไดถ้อืเอาวนัที ่5 พฤษภาคม ของ

ทุกปีเป็นวนัฉัตรมงคล เพือ่นอ้มร าลกึถงึวนัส าคญัน้ี 

เมือ่วนัฉัตรมงคลเวยีนมาบรรจบครบรอบอกีหนึง่ครา ในวนัที ่5 พฤษภาคม พสกนกิรชาวไทยทัง้หลาย จงึควรระลกึถงึพระมหา

กรุณาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกจิอนัมคีณุอนันตแ์กป่วงชนชาว

ไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด ้

วนัพชืมงคล 2556 หรอื พธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  

ตรงกบัวนัจนัทร ์ที ่13 พฤษภาคม 2556  

         วนัพชืมงคล หมายถงึ วันที่ก าหนดพระราชพธิีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ เป็นพระราชพธิีเก่ามาแต่โบราณที่เสรมิสรา้งขวัญและ

ก าลงัใจแกเ่กษตรกรของชาต ิเพื่อเป็นการระลกึถงึความส าคัญของ

เกษตรกรทีม่ตีอ่เศรษฐกจิไทย โดยมกีารจัดพระราชพธิพีชืมงคลจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเน่ืองมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย ซึง่พระราชพธิีน้ีจะกระท าที่ทอ้งสนามหลวง ประกอบดว้ย 2 

พระราชพธิีคอื พระราชพธิีพืชมงคล และพระราชพธิีจรดพระนังคัล

แรกนาขวญั  

          

         พระราชพธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวญั หรอืเรยีกสัน้ ๆ วา่ พธิแีรกนา เป็นพระราชพธิทีีม่มีาแตโ่บราณตัง้แต่ครัง้สุโขทัย

เป็นราชธานี ซึง่ในสมัยนัน้พระมหากษัตรยิไ์ม่ไดล้งมอืไถนาเอง เป็นแตเ่พยีงเสด็จไปเป็นองคป์ระธานในพระราชพธิีเท่านัน้ 

ครัน้ถงึสมัยกรุงศรอียุธยา พระมหากษัตรยิไ์ม่ไดเ้สด็จไปเป็นองคป์ระธาน แต่จะมอบอาญาสทิธใิหโ้ดยทรงท าเหมือนอย่าง

ออกอ านาจจากกษัตรยิ ์และจะทรงจ าศลีเงยีบ 3 วนั ซึง่วธิน้ีีไดใ้ชต้ลอดมาถงึปลายสมัยกรุงศรอียุธยา  

        ต่อมาสมัยรัตนโกสนิทร์ในรัชกาลที่ 1 ไดโ้ปรดใหข้า้ราชการชัน้ผูใ้หญ่เป็นผูป้ระกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทน

พระองค ์และมไิดถ้อืวา่เป็นพธิหีนา้พระทีน่ั่ง เวน้แตเ่มือ่มพีระราชประสงคจ์ะทอดพระเนตร สถานทีป่ระกอบพธิีในตอนแรก ๆ 

จงึไม่ตายตวั แลว้แตจ่ะทรงก าหนดให ้ครัน้ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ัดมีพธิีสงฆเ์พิม่ขึน้ในพระราชพธิีต่าง ๆ 

ทุกพธิ ีดงันัน้ "พระราชพธิพีชืมงคล" จงึไดเ้ริม่มขี ึน้แตบ่ัดนัน้มา โดยไดจ้ัดรวมกบัพระราชพธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวัญ และ

มชีือ่เรยีกรวมกนัวา่ "พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวญั"  

          

        นับตัง้แตปี่ พ.ศ.2509 เป็นตน้มา คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรกึษาลงมตใิหว้ันพระราชพธิีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก 

นาขวญั เป็นวนัเกษตรกรประจ าปีอกีดว้ย ทัง้น้ี เพื่อใหผู้ม้ีอาชพีทางการเกษตรพงึระลกึถงึความส าคัญของการเกษตร และ

ร่วมมอืกนัประกอบพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนังคลัแรกนาขวญัเพือ่เป็นสริมิงคลแกอ่าชพีของตน 

 



          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 193 ประจ าวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 
จัดท าโดย งานประชาสมัพันธ์ ส านกังานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถ่ายภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

ค่ายเยาวชนภาษาอาเซียน 
       
         รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักด์ิ แป้นสัมฤทธ์ิ ประธาน
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตร “ค่ายเยาวชนภาษาอาเซียน” ส าหรับบุตรของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2556  ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2  

        ค่ายเยาวชนภาษาอาเซียน เป็นบุตรของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ที่มีอายุ 6 - 12 ปีหรือที่ศึกษาใน
ช้ัน ป.1 – ป.6 จ านวน 40 คน ใช้ระยะเวลา 10 วัน 
 

ตั้งแต่วันที่  17 – 30 เมษายน 2556 ซึ่งบุตรของสมาชิกได้มีโอกาสรู้จักกัน เรียนรู้ร่วมกัน การท างานเป็นหมู่คณะนอกเหนือจากการ
เรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในโรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความ
พร้อมส าหรับอนาคตและก้าวไปข้างหนา้ให้เท่าทันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน 
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