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                                                                         มสธ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ปานเจ้าอาวาสวดัผาสุกฯ 

 
  เมือ่   
            เม่ือวนัท่ี 22 ก.ย. ท่ีผา่นมา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ไดเ้ป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่  พระครูสิทธิกิจจาภรณ์  
( หลวงปู่ ปาน )  อดีตเจา้อาวาสวดัผาสุกมณีจกัร  ณ  ศาลาการเปรียญ   
วดัผาสุกมณีจกัร  โดยรองศาสตราจารย ์ ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิต
พรชัย  อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  ทั้ งน้ีมีผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ 
บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ เป็น
จ านวนมาก  ทั้งน้ียงัได้ร่วมท าบุญบริจาคจตุปัจจยัถวายวดัในการ
เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมร่วมกนัเป็นเงินทั้งสิน 28,100 บ.    
 
 

 
 

เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์                         หน่วยตรวจสอบภายใน รับรางวัลประกันคุณภาพ 
                                           ตรวจสอบภายในภาครัฐ มาตรฐานดีจากกระทรวงการคลัง   
                  
           เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 ก.ย.  กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  ได้มีพิ ธีมอบรางว ัล
ประกาศเกียรติคุณการประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับเป็นไปตาม
มาตรฐานดีแก่ หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทย าลัย สุ โขทัยธรรมา ธิ ราช   ณ  
หอประชุมกองทัพเรือ  ถ.อรุณอมรินทร์  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.มนวิภา  วงรุจิระ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย
ส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์เป็นผูแ้ทน
เขา้รับรางวลั    ทั้งน้ีหน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นบัเป็น 1 
ใน 21 หน่วยงาน  ท่ีได้รับรางวลัดังกล่าว 
จากหน่วยงานทัว่ประเทศ 223 หน่วยงาน 
 
  
 



รางวัลผลงานวิจัยดีปี 2556  ใน มสธ.  
 
                    เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. ท่ีผา่นมา ฝ่ายพฒันา
และเผยแพร่งานวิจยั  สถาบนัวิจยัและพฒันา  ได้
จดัพิธีมอบรางวลัแก่ผูท้  าผลงานวิจยัดี ประจ าปี 
2556  ในโครงการมอบรางวลัผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ณ   ห้อง
ประชุม5209  อาคารสัมมนา1  โดยมีรองศาสตร
จารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั อธิการบดี
เป็นผูม้อบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวลั   
ส าหรับโครงการมอบรางว ัลผลงานวิจัยนั้ น

มหาวิทยาลัย จัด ข้ึน เ ป็นประจ า ทุก ปีโดย มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรได้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการด้านการวิจัย 
ตลอดจนองค์ความรู้จากงานวิจยัอนัจะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพด้านการวิจยัรวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจยั  และ
สนับสนุนให้บุคลากรผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อพฒันามหาวิทยาลยั สังคม และประเทศชาติ  

ส าหรับในปี 2556 น้ี มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัรวมทั้งส้ิน  4 ผลงาน  ประกอบดว้ยรางวลัผลงานวิจยัระดบัดี  3  ผลงาน ไดรั้บโล่
ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  ไดแ้ก่ 1.ผลงานวิจัยเร่ือง การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่าน
การส่ือความหมายส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ราณี  อิสิชยักุล  และผูช่้วยศาสตราจารยช์ชัพล  
ทรงสุนทรวงศ์ จากสาขาวิชาวิทยาการจดัการ    2.ผลงานวิจัยเร่ืองผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  
ประจ าปีงบประมาณ 2554 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โดยรองศาสตราจารย ์ ดร.จินตนา  ธนวบิูลยช์ยั และคณะ  จาก
ส านกัทะเบียนและวดัผล   3.ผลงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของ
อ านาจซ้ือ : กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ ค้าส าคัญ  โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
และรางวลัผลงานวจิยัระดบัชมเชย 1 ผลงาน  รับรางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ  และเงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท  ไดแ้ก่   ผลงานวิจัย
เร่ือง ยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานในเขตภาคกลางตอนบนกลุ่มที่ 1  โดย รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สัจจา  บรรจงศิริ และคณะ จากสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์   
 

                              สานสัมพนัธ์ผู้ให้บริการการเรียน มสธ. ในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ         
 
                                    เม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. ท่ีผ่านมา ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านัก
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมมนาผู ้
ใหบ้ริการการศึกษาในสถานประกอบการ “ เปล่ียนมุมคิด เพ่ือชีวิตท่ีดีกวา่ ” ท่ีห้อง
ประชุม 8228  ชั้น2  อาคารบริภณัฑ ์ โดยมีรองศาสตราจารย ์ณัฏฐพร พิมพายน รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาเป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีต่อผูใ้ห้บริการในสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  ใน
โอกาสน้ีประธานในพิธียงัได้กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาทุกท่าน ท่ีท าหน้าท่ี
ประสานงานการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผูเ้รียนหรือผูท่ี้สนใจเรียนดว้ยระบบ
การศึกษาทางไกลของ มสธ.  ตลอดจนช่วยรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์การให้บริการ
การศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ต่อสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีตนเองปฏิบติังานมาโดยตลอด   ส าหรับการจดัโครงการสัมมนาผู ้
ให้บริการการศึกษาในสถานประกอบการ ส านักบริการการศึกษาได้จัดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์  สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคคลากรใน
หน่วยงานท่ีตนเองปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัจะไดรั้บฟังความ
คิดเห็น ความคาดหวงัต่างๆ ของผูร่้วมสมัมนา เพ่ือพฒันาสัมพนัธภาพ ความร่วมมือ
ดา้นการศึกษาร่วมกนัต่อไป   โดยการสมัมนาเม่ือวนัท่ี 17 ก.ย. ท่ีผ่านมามีผูแ้ทนจาก
จากสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ 12  แห่ง เข้า ร่วมการสัมมนา 
ประกอบดว้ย 1.บริษทัจงสถิตย ์จ ากดั  2.H.G.S.T (ประเทศไทย) จ ากดั  3.บริษทั ส.

ศิลป์ (2521) จ ากัด  4.บริษทันิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยาจ ากัด   5.บริษทัซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  6.คณะท างานด้านก าลงัพล
กองทพับก  7.กองพลทหารราบท่ี9   8.ฑณัฑสถานบ าบดัพิเศษกลาง   9.เรือนจ ากลางบางขวาง   10.เรือนจ ากลางคลองเปรม   11.วิทยาลยัสารพดัช่าง
พระนครศรีอยธุยา  12.บริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั   
 



กิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายใน           
                                                     
                                              ศรภ. จดัฝึกอบรมป้องกนั – ระงบัอคัคภียั  ซ้อมอพยพหนีไฟคนส านักพมิพ์  

         
         
            เม่ือวนัท่ี 24 ก.ย. ท่ีผา่นมา ศูนยรั์กษาความปลอดภยั  กองกลาง 
ส านกังานอธิการบดีไดจ้ดัฝึกอบรมป้องกนั – ระงบัอคัคีภยั  และซ้อม
แผนการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยัและเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยั    ทั้งน้ีมีรองศาสตราจารยว์รวุฒิ  เทพทอง  รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยั และยงัเป็นประธาน
คณะกรรมการรักษาความปลอดภยัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมสามศร  อาคาร
อเนกนิทศัน์   ส าหรับการฝึกอบรมป้องกนั – ระงบัอคัคีภยัและซ้อม
อพยพหนีไฟนั้น  มหาวิทยาลยัได้ก าหนดเป็นแผนเพื่อลดความเส่ียง
อนัตรายจากเหตุอคัคีภัย  อีกทั้งยงัสอดคล้องกับนโยบายของคณะ
รัฐบาลท่ีก าหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาอคัคีภยัภายใตห้วัขอ้ “อคัคีภยัป้องกนัได ้ตอ้งใส่ใจ ไม่ประมาท”  
โดยมหาวิทยาลยัมีมาตรการให้ศูนยรั์กษาความปลอดภยั  กองกลาง 
จดัการฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้   
ส าหรับในปี 2557 น้ี  ได้จดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากรส านักพิมพ์ทั้ ง
ส านัก  และเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั รวมจ านวนกว่า 300 คน  
ทั้งน้ีทีมวทิยากรท่ีรับหนา้ท่ีอบรมเป็นทีมวิทยากรจากบริษทัแอนต้ีไฟ 
( Anti-Fire ) ซ่ึงมีประสบการณ์และความช านาญอยา่งยิ่งในดา้นการ
ป้องกนั – ระงบัอคัคีภยั และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ    

 

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มสธ. ปี 57     
                      เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. 2557 รองศาสตราจารย ์
ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดีได้เป็น
ประธานน าคณะผูบ้ริหาร   คณาจารย ์ และเจา้หน้าท่ี
ของมหาวทิยาลยัแสดงมุทิตาจิตต่อผูเ้กษียณอายุราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557  จ านวน 32 ท่าน  ในงาน 
“พบกันฉันน้องพี่ยินดีกบัพี่ๆ สู้เส้นชัย”  ณ  ห้อง
พระปกเกล้า  อาคารอเนกนิทศัน์    ในอากาสน้ีมหา
วิทยาลยัยงัไดจ้ดังานเล้ียงสังสรรคผ์กูสัมพนัธ์บุคลากร 
มสธ. ทั้งหมดร่วมกนัดว้ย    



    
 
รายนามผูเ้กษียณอายุราชการขา้ราชการ จ านวน ๑๙ ราย ไดแ้ก่ 
1.นางสาววนัดี ปทุมเมือง                      กองแผนงาน       
2.นายฉตัรชยั ศรีทองทิม                       ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา   
3. นายสัมพนัธ์ หนูอกัษร                      ส านกัเทคโนโลยกีารศึกษา 
4.นางสาวนวลเสน่ห์   วงศเ์ชิดธรรม     ส านกัทะเบียนและวดัผล 
5.นางอมรรัตน์  ภิญโญอนนัตพงษ ์       ส านกัทะเบียนและวดัผล 
6.นายเมธี  ปิยะคุณ                                ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง 
7.นางสาวประเทืองทิพย ์ ไกรววิฒัน์     ส านกับณัฑิตศึกษา 
8.นางสาวนฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์            สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
9.นายนพพร โทณะวณิก                       สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
10.นายมานิต  ศุทธสกุล                        สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
11.นางสาวสุขมุาลย ์ ช านิจ                   สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
12.นายช านาญ เชาวกีรติพงศ ์               สาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
13.นายสุรเดช ประดิษฐบาทุกา             สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
14.นางสาวศิริพร สัจจานนัท ์                สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
15.นางสาวระววีรรณ มาลยัวรรณ         สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์   
16.นางอรรฆยค์ณา แยม้นวล                สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
17.นายสุรพร เส้ียนสลาย                      สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์ 
18.นายรุ่งพงษ ์ชยันาม                           สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
19.นางจิราภรณ์ สุวรรณวาจกกสิกิจ      สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
 
พนกังานมหาวทิยาลยั จ านวน ๑ ราย ไดแ้ก่ 
1.นายเสนีย ์ค  าสุข                                 สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
 
ลูกจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน จ านวน ๗ ราย ไดแ้ก่ 
1.นายสกฤต เขมาปภาติ                       กองกลาง 
2.นายสมนึก กระฉ่อน                         กองกลาง 
3.นายสมหมาย เหมวลิยั                      กองกลาง   
4.นายอุดร พุม่ใจดี                               กองกลาง 
5.นายทองสุข พงัทุย                            งานอาคารสถานท่ี 
6.นายสนิท ศรีมณีรัตน์                        งานอาคารสถานท่ี 
7.นางสุพตัรา พนัธ์ุคง                          งานอาคารสถานท่ี 
 
ลูกจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ จ านวน ๑ ราย ไดแ้ก่ 
1.นายสมคิด สิทธิผล           ศนูยส์ัมมนาและฝึกอบรม 
 
ลูกจา้งประจ าเงินรายได ้จ านวน ๔ ราย ไดแ้ก่ 
1.นายจิระเมศร์ พงศฐ์ตานนท ์              กองกลาง   
2.นางสาวปริษา หนูปุ้ย                         ส านกัทะเบียนและวดัผล 
3.นางระเบียบ อารมย ์                           ศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรม 
4.นางไพวรรณ ปีสาลี                              ศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรม   
                       

  

 
 
 

 


