
วราภรณ์ ยงบรรทม* 

        “ปฏิทินมสธ.” ส่ือล ้าค่ากับรางวัลอันทรงเกียรติ “สุริยศศิธร” 
 

“ปฏิทิน” เป็นสื่อส้าหรับดูวันเดือนปีและใชใ้นการนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจประจ้าวัน ประเทศไทยเร่ิมจัดท้า 

ปฏิทินครั งแรกเม่ือพ.ศ. 2385 ช่วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 3 ในปัจจุบันมีการผลิตปฏิทินเพิ่มมากขึ นทั งในหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานและส้าหรับแจกเป็นของท่ีระลึกเนื่อง

ในโอกาสปีใหม ่เม่ือพ.ศ. 2524 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นคุณค่าและความส้าคัญของ

การผลิตปฏิทินในประเทศไทยจึงได้เริ่มจัดการประกวดปฏิทินดีเด่นและมีพิธีมอบรางวัล “สุริยศศิธร” ให้กับ

หน่วยงานที่ส่งปฏิทินเข้าประกวดและชนะการประกวด 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ “มสธ.” เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ผลิตปฏิทินชนิดต่างๆ และส่ง

ปฏิทินเข้าประกวดเป็นประจ้าทุกปีจนได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” มาแล้ว รวมจ้านวนทั งสิ น 11 รางวัล ปีแรกและ

รางวัลแรกท่ีมสธ.ได้รับคือ รางวัลปฏิทินชนิดแขวนดีเด่น ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

ประจ้าปีพุทธศักราช 2527 แนวคิดในการจัดท้าปฏิทินของมสธ.ได้มาจากการน้าเอาอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของการ

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกลมาผสมผสานกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยน้าเรื่องราว

มาถ่ายทอดให้สอดคล้องกับชื่อปฏิทินท่ีผลิตตามชนิดและประเภทของปฏิทินท่ีผู้จัดประกวดก้าหนดไว้ ซึ่งมีอยู่ 5 

ชนิด และ 4 ประเภท ดังนี  

ก. ชนิดของปฏิทินที่จัดประกวด ได้แก่ 
1. ปฏิทินแขวน 

2. ปฏิทินตั งโต๊ะ 
3. ปฏิทินพก 
4. ปฏิทินสมุดบันทึก 
5. ปฏิทินโปสเตอร์ 

ข. ประเภทของปฏิทินที่จัดประกวด ได้แก่ 
1. ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
3. ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 
4. ประเภททั่วไป  
ปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ท่ีมสธ.เคยได้รับรางวัลมี 3 ชนิด ได้แก่ ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั งโต๊ะและ 

ปฏิทินสมุดบันทึก ประเภทของปฏิทินที่มสธ.เคยได้รับรางวัลมี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติและประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม

ในปัจจุบัน ปฏิทินที่มสธ.ผลิตและส่งเข้าประกวดในแต่ละปีนั นนอกจากจะมีประโยชน์ใช้สอยโดยตรงส้าหรับใช้ดูวัน

เดือนปีและการนัดหมายแล้วยังมีคุณค่าด้านอื่นๆ อีก ซึ่งบางครั งผู้มีไว้ครองครองอาจจะมองข้ามไป อาทิ คุณค่า

ทางด้านจิตใจ เช่น ปฏิทินสมุดบันทึกชุด “70 ปี ความรักของพระปกเกล้าฯ” และปฏิทินตั งโต๊ะชุด “60 ปี วัน

ราชาภิเษกสมรส” คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น ปฏิทินแขวนชุด “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 7” ปฏิทินที่สื่อถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน เช่น ปฏิทินสมุดบันทึกชุด “เปิดโอกาสทางการศึกษา

คือ ปรัชญาของ มสธ.” ปฏิทินที่ส่งเสริมให้สังคมมีจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ปฏิทินตั งโต๊ะชุด “ศิลปะ

สุโขทัย” และปฏิทินที่สื่อถึงการช่วยเหลือหรือจรรโลงสังคมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ น เช่น ปฏิทินแขวน

ประจ้าปีพุทธศักราช 2527 ซึ่งน้าเอาโปสเตอร์ประกอบค้าขวัญมหาวิทยาลัยมาจัดท้าเป็นปฏิทิน  

 

 



ดังนั นจะเห็นได้ว่าปฏิทินมสธ.ท่ีได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” เป็นสื่ออันล ้าค่าท่ีมหาวิทยาลัยควรจะภาคภูมิใจ 

เพราะสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านต่างๆมากมายตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว นอกจากนี ยังมีคุณค่าในการเก็บ

รักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

  

รายช่ือปฏิทินมสธ.ท่ีได้รับรางวัล “สุริยศศิธร” ตั งแต่พ.ศ. 2527 - 2558   

ล้าดบัที ่ ชือ่รางวลั ภาพปฏทิินทีไ่ด้รบัรางวลั 

1. รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2527 ชนิดแขวน ประเภทจรรโลง

สังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

 
2. รางวัลชมเชยปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2528 ชนิดแขวน ประเภทจรรโลงสังคม

และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

 
3. รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2533 ชนิดแขวน ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
4. รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2537 ชนิดแขวน ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
5. รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2545 ชนิดตั งโต๊ะ ประเภท

ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
6. รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2546 ชนิดสมุดบนัทึก ประเภท

จรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน 

 

 
7. รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2547 ชนิดตั งโต๊ะ ประเภทส่งเสริม

เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2553 ชนิดตั งโต๊ะ ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 
 



ล้าดบัที ่ ชือ่รางวลั ภาพปฏทิินทีไ่ด้รบัรางวลั 

9. รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2554 ชนิดสมุดบันทึก ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
10. รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2556 ชนิดตั งโต๊ะ ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

11. รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจ้าปี 2558 ชนิดตั งโต๊ะ ประเภท

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั น 3  

โทร.  7467-8 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

* บรรณารักษ์ช้านาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ส้านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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