
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๐๔ ประจำ�วันที่ ๔ ตุล�คม ๒๕๖๔

 ๑ ตุล�คม ๒๕๖๔ เวล� ๘.๐๐ น. : ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม และ รองศ�สตร�จ�รย์พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

 พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว พระสย�มเทวมห�มกุฏวิทยมห�ร�ช เสด็จทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดี 

เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ คํ่า ปีชวด ฉศก จุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๔๗ มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ” 

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (เจ้าฟ้าหญิง

บุญรอด) และทรงเป็นพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สถาปนา

พระบรมราชจักรีวงศ์และสมเด็จพระอมรินทรา บรมราชินี

 พุทธศักราช ๒๓๖๗ ได้เสด็จออกผนวชเป็นเวลา ๒๗ พรรษา ระหว่างทรงอยู่ในสมณเพศ ได้สนพระราชหฤทัยศึกษาพระไตรปิฎก

จนแตกฉาน ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกท่ีปรากฏในพงศาวดารว่า ได้เป็นเปรียญในพุทธศักราช ๒๓๙๔ ได้ทรงลาผนวชเนื่องจาก

พระบรมวงศานุวงศ์ และเสนาบดีผู้ใหญ่ ได้อัญเชิญให้เสด็จข้ึนครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธ เดือน ๕ ขึ้น ๑ คํ่า ปีกุน จุลศักราช ๑๒๑๓ ตรงกับวันที่ ๑๔  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

วันคล้�ยวันสวรรคต พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว
พระสย�มเทวมห�มกุฏวิทยมห�ร�ช

ต่อหน้า ๒



จากหน้า ๑

รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามตามที่เฉลิมพระบรมนามาภิไธย จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบ�ท

สมเด็จพระปรเมนทรมห�มงกุฎ สุทธิสมมติเทพยพงษ์ วงษ�ดิศวร กระษัตริย์ วรขัตติยร�ชนิกโรดม จ�ตุรันตบรมมห�จักร

พรรดิร�ชสังก�ษ บรมธรรมิกมห�ร�ช�ธิร�ช บรมน�ถบพิตร พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว” 

 พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว พระสย�มเทวมห�มกุฏวิทยมห�ร�ช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา 

๑๗ ปี ๖ เดือน เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ คํ่า ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ พระชนมพรรษา 

๖๕ พรรษา มีพระราชโอรส ๓๙ พระองค์ และพระราชธิดา ๔๓ พระองค์



 ๒๘ กันย�ยน ๒๕๖๔ 

ณ กระทรวงก�รอุ ดมศึ กษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยเพทย์สิริฤกษ์

ท ร ง ศิ วิ ไ ล  ปลั ด ก ร ะท ร ว ง ฯ

พร้อมด้วย ศ�สตร�จ�รย์ศุภชัย

ปทุมน�กุล รองปลัดกระทรวงฯ 

ร อ ง ศ � ส ต ร � จ � ร ย์ พ � สิ ท ธิ์  

หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ

และน�งส�วสุณีย์ เลิศเพียรธรรม

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ และ

คณะผู้ บ ริ ห า รกระทรว ง  อว . 

ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธี

เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 

เนื่องในโอกาสเป็น วันพระราชทาน

ธงชาติไทย (Thai National Flag 

Day) 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็น

ชอบกําหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน 

ของทุกปี  เป็นวันพระราชทาน

ธงชาติไทย (Thai National Flag 

Day) รวมทั้งกําหนดให้มีการชักธง

และประดั บ ธ ง ช าติ ไ ทย ใน วั น

อว. ร่วมพิธีเค�รพธงช�ติและร้องเพลงช�ติ

เนื่องในวันพระร�ชท�นธงช�ติไทย

ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ 

ตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งครบรอบ ๑๐๔ ปี



เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.)สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
๓๒๘ ถ.ศรีอยุธยา แขวทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๔๑-๔
เว็บไซด์ www.ops.go.th เฟสบุ๊ค opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษ�
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
นางนงนภัส หมวดเดช
กองบรรณ�ธิก�ร
นายเจษฎา วณิชชากร   นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ นายกรภัทร์ จิตต์จํานงค์
นายวัชรพล วงษ์ไทย   นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ  นายปวีณ ควรแย้ม
นางปราณี ชื่นอารมณ์   นายจรัส เล็กเกาะทวด  นางสาวอินทิรา บัวลอย
ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: art.progress@hotmail.com

 ศ�สตร�จ�รย์ศุภชัย ปทุมน�กุล รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับมอบทุนการศึกษาจาก 

น�ยสัมพันธ์ ติงธน�ธิกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท นำ้�มันปิโตรเลียมไทย จำ�กัด จํานวน ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

เพื่อนําไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ในสาขาต่าง ๆ ณ บริษัท นํ้ามัน

ปิโตรเลียมไทย จํากัด อาคารทีพีแอนด์ที กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายนที่ผ่านมา

 รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า บริษัท นํ้ามันปิโตรเลียมไทย จํากัด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

โดยไดม้อบเงนิใหก้ระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรมเพือ่นาํไปจดัสรรเปน็ทนุการศึกษาใหแ้กน่สิิต นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี 

ในสาขาวิชาเกษตรกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๑ จํานวน ๕๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท ต่อมาได้เพิ่มจํานวนเงิน

ทุนการศึกษา เป็นทุนละ ๑๐,๐๐๐บาท และ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา จํานวน ๓๐ ทุน โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษานี้ 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความตระหนักในภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมมีความปรารถนาและความภาคภูมิใจที่จะนําความรู้ไปช่วยพัฒนาการ

เกษตร และพัฒนาสังคมในชนบทหรือในภูมิลําเนาเดิมของตน ให้มีความเจริญก้าวหน้าจนเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ บริษัท 

นํ้ามันปิโตรเลียมไทย จํากัด ได้ตระหนักถึงปัญหาของสภาพเศรษฐกิจในยุคของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่นักศึกษาต้องใช้จ่ายเพ่ือ

เป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพดังน้ันเพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง บริษัท น้ํามันปิโตรเลียมไทย จํากัด จึงได้มอบเงินให้สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นทุนการศึกษาปีละ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เพื่อนําไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา

ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ในสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การพยาบาล การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นํ้ามันปิโตรเลียมไทย จํากัด (เคมี ปิโตรเคมี 

การตลาด อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ จํานวนทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มีนักศึกษาที่ยังคงสถานภาพของผู้รับทุนการศึกษา จํานวน ๑๗ คน

 “การมอบเงินทุนการศึกษา บริษัท นํ้ามันปิโตรเลียมไทย จํากัด นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา 

มีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษา ซึ่งบริษัท นํ้ามันปิโตรเลียมไทย จํากัด ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสําเร็จการศึกษา พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ

เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวในตอนสุดท้าย

อว. รับมอบทุนก�รศึกษ� บริษัท นำ้�มันปิโตรเลียมไทย จำ�กัด


