
  

    
                          ประจ ำวันพุธที่ 1 ม.ค. 2557                    
                                     จดัท ำโดยงำนประชำสมัพนัธ์  ติดตำมได้ทำง   
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   เกาะตดิผูบ้รหิาร                                                                                                      

                                                              อธิการบดส่ีงมอบความสุขรับปีใหม่ 
             
                   ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ รองศาสตราจารย ์ดร.
น า ย แ พ ท ย์ ชั ย เ ลิ ศ   พิ ชิ ต พ ร ชั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในนามของคณะ
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร มสธ. ทุกคน  ขอส่ง
มอบความสุข ให้พรแก่ทุกท่าน ทั้งนักศึกษา  บณัฑิต  
บุคลากร มสธ.   ตลอดจนทุกท่านท่ีมี ส่วนในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ขอ
อารธนาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายท่ีเป็นท่ีเคารพบูชาของทุก
ท่าน พระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัว  พระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภู มิพลอดุลย เดช   และสมเด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  จงโปรดอ านวยพรให้ทุกท่าน   มี
ความสุข  ความเจริญ  สุขภาพแข็งแรง  ท างานด้วย

ความสุข คิดส่ิงใดขอใหส้มปารถนา ตลอดปี และตลอดไป   
              ในโอกาสน้ีอธิการบดีย ังได้กล่าวแสดงความขอบคุณ บุคลากร มสธ.  ทุกท่ าน ตลอดจนผู้ท่ี มี คุโณปการต่อ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีไดส้ร้างส่ิงท่ีดีงามให้กบัมหาวิทยาลยัตลอดมา  ร่วมแรงร่วมใจในการพฒันามหาวิทยาลยัไปสู่
ความกา้วหนา้ในอนาคตอนัใกล ้ตามวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั             
 
 

ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
มหาวทิยาลยัเร่งวจัิยอตัราก าลงั มสธ.  รับมือการเกษียณฯ                   
ทรัพยากรบุคคลถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาเร่ืองอตัราก าลงัท่ี
เกษียณอายุราชการและท่ีเขา้โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดจะมีเพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นการวิเคาระห์ความตอ้งการก าลงัคนท่ี
เหมาะสมกบัภาระงานของมหาวิทยาลยัท่ีเพิ่มมากข้ึน และสัมพนัธ์กบัปริมาณและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจึงมีความส าคญั
เร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการ  มหาวิทยาลัยจึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะด าเนินการวิจัยสถาบัน 
เร่ือง “ การวางแผนก าลังคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” เร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน 2556 – สิงหาคม 2557 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการน้ีขอความอนุเคาระห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยโปรดให้
ข้อมูลแก่นักวิจัยด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ก าลังคนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วนัที ่3 ม.ค. 57 เวลา 08.30 น. ขอเชิญบุคลากร มสธ. และประชาชนทัว่ไปร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 
ณ ลานปาริชาต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7049   
 
 
 



 
วนัท่ี 13 – 17 ม.ค. 57 สถาบนัวจิยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยาพนักวิจัย ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องประชุม 1607 ชั้น6  
อาคารบริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7589 
 
วนัที ่14 – 22 ม.ค. 57  ส่งใจเชียร์ทพันกักีฬาจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในการร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
คร้ังที ่41 “ ม. ดินแดงเกมส์ ” ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   จ. ขอนแก่น   สอบถามโทร 0 2504 7638 – 9    
  
วันนี้เป็นต้นไป ศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกลเปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านการศึกษาทางไกลส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยั ใน
ปีงบประมาณ 2557     2  เร่ือง  คือ ทุนวจิยันานาชาติ  และ ทุนวจิยัทางไกลปกติ  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7590 – 1 
 
เชิญส่งงานวิจัยเพือ่ขอรับรางวัล  ส่งผลงานไดต้ั้งแต่วนันี ้– 27 ธ.ค. นี ้ ดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงคเ์สนอผลงานวจิยั 
ไดท่ี้ http://ird.stou.ac/th  หวัขอ้ข่าวประชาสัมพนัธ์    สอบถามโทร 02 5047588 – 9 
 
วันนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั จดัสัมมนาสมาชิกสัญจร ประเทศพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน และร่วม
ท าบุญ วนัมาฆะบูชา  3 วนั 2 คืน เดินทาง วนัท่ี 13-15 กุมภาพนัธ์ 2557 ค่าใชจ่้ายเดินทาง  17,500 บาท   พิเศษสุดส าหรับสมาชิกสามญั 
ผอ่นค่าใชจ่้ายเดินทางได ้“ไปก่อนผอ่นท่ีหลงั”   รับจ านวนจ ากดั   จองด่วนภายในเดือนพฤศจิกายน 2556   สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 
โทร. 0 2504 7188 
 

เพชรเมด็งามในรอบสปัดาห์ 
                                                                                  มสธ. ร่วมจบัมือ มจส.และ ธ.ก.ส. สร้างทายาทเกษตรกรมืออาชีพ 

 
                      เม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค. ท่ีผ่านมา  เวลาประมาณ 14.00 น.  
ท่ีหอ้งโถงชั้น2  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส านักงานใหญ่บางเขน กรุงเทพมหานคร  ดร. มีชัย  วีระไวทยะ 
นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน   นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ  
ประธานมูลนิธิอาจารยจ์  าเนียร  สาระนาค ( มจส. )    นายลกัษณ์  
วจนานวชั ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( 
ธ.ก.ส. )   และรองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  จิตตลดาการ  ประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ   เขียวหวาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. 
) ร่วมกนัแถลงข่าวการจดัโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ เพื่อ

เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพลูกหลานเกษตรกร  ให้มีความรู้และความสามารถในด้านการเกษตร หวงัสร้างลูกหลานเกษตรกร  
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นเกษตรกรมืออาชีพ  ดว้ยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบติัจริง  เปิดรับสมคัรผูส้นใจสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เขา้
ร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย ทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ   
                             
                         



   
                    ส าหรับหลกัสูตรทายาทเกษตรมืออาชีพมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและมีทศันคติท่ีดีต่อวิถีเกษตรกรรม รู้จกั
คิด วเิคราะห์ และเท่าทนักบัภาวการณ์เปล่ียนแปลง คิดเป็นและท าเป็น สามารถร่วมมือกบัผูอ่ื้นและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูล
กนัทั้งดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด  การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเช่ือมโยงกบัชุมชนผูบ้ริโภคทั้งในชนบท
และในเมือง ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกแบบและแสวงหาความรู้ตามเป้าหมายและความถนดัของแต่ละคน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น ชุมชนต้นแบบ การลงมือปฏิบติัจริง และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นเครือข่าย โดยใชชุ้ดส่ือ 
และส่ือออนไลน์ ท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีความถนดั และช านาญ  ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาการเรียนรู้ 9 เดือน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงแรกเป็นการเรียนรู้เร่ืองแนวคิด หลกัการและองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการท าเกษตรกรรมให้ย ัง่ยืน  ผา่นเวทีการ
แลกเปล่ียนความคิด ส่ือต่างๆ การท ากิจกรรม และการสรุปบทเรียนร่วมกนั และช่วงท่ี 2 เป็นช่วงของการเขา้ถึงและพฒันา โดยจะ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เพื่อเปล่ียนแปลงตนเองสู่วิถีเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน น าไปสู่การพฒันาทั้งในระดบับุคคลและครอบครัว  ทั้งน้ี
หลกัสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพ จะเปิดการเรียนรู้ในเดือน เมษายน 2557 รับรุ่นแรกจ านวน 50 คน โดยไม่มีค่าเล่าเรียนและไม่จ  ากดั
ความรู้พื้นฐาน  เพียงมีใจรักอาชีพเกษตรกรรม มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ  มีท่ีดินท าการเกษตร และอายุไม่เกิน 40 ปี  สามารถขอรับใบสมคัร
ไดท่ี้ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรือ Dowload ใบสมคัรจาก www.chamnien.org และส่งใบสมคัรเรียนทางไปรษณีย ์ ไดท่ี้ มูลนิธิ
อาจารย์จ  าเนียร สาระนาค เลขท่ี 469  ถ.นครสวรรค์  เขตดุสิต  กทม. 10300  ทางโทรสาร 02 280 8643  และทาง e-mail : 
ciardbaac@gmail.com  ตั้งแต่วนัน้ีจนถึง 27 ก.พ. 2557   
 
                                            มสธ.ได้รับความวางใจจดัอบรมต่อยอดกองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงนิชุมชน 

 
                 เ ม่ื อวัน ท่ี  12 ธันวาคม  2556 ท่ี ผ่ านมา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช(มสธ.) ร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จดัโครงการพฒันาประสิทธิภาพ
สถาบนัการเงินชุมชน เพื่อใหส้ถาบนัการเงินของชุมชน
ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะ สามารถให้บริการ
ทางการเงินท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิก
และประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยมี รศ.ณัฏฐ
พร พิมพายน รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มสธ. 
ได้กล่าวน าประเด็น ถึงการสนับสนุนและด าเนินการ 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพสถาบนัการเงินชุมชน ปี 
2556 ในคร้ังน้ี  ณ หอ้งประชุม 2015 ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา มสธ. 
              
                  โครงการดงักล่าว มสธ.ไดรั้บมอบหมายให้
ด าเนินการในการจัดอบรมและแนะน าความรู้ต่างๆ 

เพ่ือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นการเงิน ไปพฒันาการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและประชาชนในทอ้งถ่ินให้เกิดการยอมรับ และเกิดรายไดจ้าก
การใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ พร้อมเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนให้สามารถเช่ือมโยงกบัธนาคารออมสินใน
รูปแบบพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือพฒันาความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจระดบัฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็ มัง่คง และยัง่ยนืมากยิง่ข้ึน 
 
 
 



 

 
โปรสเตอร์ข่าวฝาก.....จ้า 
 

 
 
 
 

แฟนพนัธ์ุแท้ มสธ.   
 
อีกคร้ังกบัคอลมัน์แฟนพนัธ์ุแท ้มสธ. ครับ เท่ียวน้ีมาพร้อมของรางวลัมากถึง 20 รางวลั  ทุกรางวลัเป็นปฏิทินปี 2557 ในรูปแบบโปรส
เตอร์ซ่ึง มสธ. ของเราท าแจกในงานพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน   ณ วดัจองค า   อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  เมือนวนัท่ี 9 พ.ย. ท่ีผา่น
มา   ฉบบัน้ีกบัค าถามท่ีวา่ ในปีใหม่ ปี 2557 น้ี  วนัท่ี 5 ก.ย. 2557  มสธ. เราจะมีอายุครบ ก่ี ปี    ตอบค าถามผา่นทางกล่องขอ้ความของ  
Facebook ข่าววาไรต้ี มสธ. ประชาสัมพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou )  หรือส่งค าตอบท่ี งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง สนง.
อธิการบดี  อาคารบริหาร  ชั้น 2   หมดเขตส่งค าตอบก่อนวนัท่ี 8 ม.ค. 2557  โดยท่านท่ีตอบถูก 20 ท่าน แรก  รับของรางวลัไปไดเ้ลย        
 
            ทีมงานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง ร่วมส่งความสุขในโอกาสปีใหม่  ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกได้คุม้ครองทุกท่าน  และขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกาย
แขง็แรง  สมบูรณ์  ตลอดไป   
ในโอกาสน้ีงานประชาสมัพนัธ์ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนและติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวงานประชาสมัพนัธ์ตลอดมา       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


