
                           ในวนัท่ี 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซ่ึงพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) และสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระท่ีนั่งอมัพรสถาน 
พระราชวงัดุสิต  ขณะท่ีพระชนมายุ ได้ 3 พรรษาเศษ พระองค์ทรงเขา้รับการศึกษาระดับอนุบาลท่ีโรงเรียนจิตรลดา ทรงมีพระ
สติปัญญาเฉลียวฉลาดสนพระทยัในการอ่านอยา่งมาก ตั้งแต่ทรงพระเยาว ์จึงทรงมีพระสมญานามอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ หนอนหนงัสือ ” 
ไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จประทบั ณ ท่ีใด พระองคจ์ะทรงมีหนงัสือติดพระหตัถอ์ยูเ่สมอ แมจ้ะเสด็จประทบัในรถยนตห์รือเคร่ืองบินก็ตาม  
พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นอกัษรศาสตร์และดนตรีไทย ซ่ึงพระองคไ์ดน้ ามาใชใ้นการ
อนุรักษ ์ส่งเสริม และให้การอุปถมัภใ์นดา้นศิลปวฒันธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในดา้นศิลปวฒันธรรมน้ี พระองค์จึง
ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมญัญานามว่า “ เอกอคัรราชูปถมัภกมรดกวฒันธรรมไทย” และ “ วิศิษฏศิลปิน ” 
นอกจากน้ี พระองค์ยงัทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพฒันาสังคม โดยทรงมีโครงการใน
พระราชด าริส่วนพระองคห์ลายโครงการ ซ่ึงโครงการในระยะเร่ิมตน้นั้น มุ่งเนน้ทางดา้นการแกปั้ญหาการขาดสารอาหารของเด็กใน
ทอ้งถ่ินทุรกนัดาร และพฒันามาสู่การใหค้วามส าคญัทางดา้นการศึกษาเพื่อการพฒันาราษฎร   
                         และดว้ยในวนัท่ี 2 เมษายนน้ี ถือว่าเป็นวนัท่ีเป็นมงคลยิ่ง เราทุกคน คนไทยควรร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
ร่วมกนัถวายพระพรในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามยัท่ีแข็งแรง 
และทรงพระเจริญยิง่ยืน่นาน                   

 



                
มสธ. ร่วมพธีิถวายราชสดุดี วนัทีร่ะลกึรัชกาลที๓่  
                            
                          เ ม่ือว ัน ท่ี  31  มีนาคม ท่ีผ่ านมา   ผู ้ช่ วย
ศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพฒันาระบบได้น าคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาบดินทร์ราชเจ้า  รัชกาลท่ี๓  ณ  
บริเวณหน้าวดัเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  ต าบลบางศรีเมือง   
อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี    ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ และเป็นวนัท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจา้อยู่หัว   โดยมี นายธนน  เวชกรกานนท์  ผูว้่าราชการจงั
นนทบุรีเป็นประธานในพิธี   ทั้งน้ีมีขา้ราชการจากหน่วยงาน
ต่างๆ   องค์บริหารส่วนท้อง ถ่ิน   ผู ้แทนภาคเอกชน  
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก 
 
                      วนัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว พระ
มหาเจษฎาบดินทร์ราชเจา้  รัชกาลท่ี ๓  จะตรงกบัวนัท่ี 31 
มีนาคม ของทุกปี   เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ    และถือ
เป็นวนัส าคัญของชาติ ท่ีชาวไทยน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย   
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ในรัชสมยัแห่งการครองราชยน์ั้น ทรง
ปกครองบา้นเมืองใหร่้มเยน็เป็นสุขและพฒันาให้ชาติไทย มี
ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ    
รวมทั้ งด้านการเมือง  การทหาร  ท่ีทรงท านุบ ารุง  และ
สามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไวไ้ด ้ คร้ันเม่ือพระองคเ์สด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองคก์็ยงัไดโ้ปรดพระราชทานพระราช
ทรัพยส่์วนพระองค์ "เงินถุงแดง"  ไวเ้พื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจ านวนน้ีสามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและ
รักษาอ านาจอธิปไตยไวไ้ดจ้นทุกวนัน้ี  ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกนัประดิษฐานพระราชานุสาวรีย ์ ณ  ลานพลบัพลาม
หาเจษฎาบดินทร์ หนา้วดัราชนดัดาราม ในปี  พ.ศ.2541  ทางราชการไดมี้การถวายพระราชสมญัญาวา่  "พระมหาเจษฎาราชเจา้" และ
ไดไ้ชช่ื้อวนังานใหม่วา่ "วนัท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้" 
 
  เกาะติดผู้บริหาร                                               อาจารย์หมอ อธิการบดี มสธ.  รับรางวลัศิริราชเชิดชูเกยีรติ ปี 56  

 
                     เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม 2557 ท่ีผา่นมา คณะแพทยศาสตร์ ศิ
ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวลัศิริราชเชิดชู
เกียรติ ประจ าปี 2556   โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดี   เป็น
ประธานมอบรางวลัฯ  พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผูไ้ด้รับรางวลั  
จ านวน  42  ท่าน    ณ   ห้องประชุมตรีเพช็ร์ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์   ชั้น 1  ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ   
พิชิตพรชยั    อธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดเ้ป็นหน่ึง
ในผูท่ี้ไดรั้บมอบรางวลัศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 2556  ในประเภท ผู ้
ท่ีไดรั้บต าแหน่งประธานราชวิทยาลยั / วิทยาลยั  นายกสมาคมวิชาชีพ
ระดบัชาติ/นานาชาติ   หรือนายกสภา ระดบัชาติ/นานาชาติ   
                        
                        รางวลัศิริราชเชิดชูเกียรติ จดัข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติ และเป็น
การสร้างขวญัก าลังใจให้แก่ผูท่ี้ยงัคงมุ่งมั่นสร้างผลงานด้านวิชาการ 
การศึกษา ตลอดจนงานบริการดว้ยศกัยภาพการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน อนั

น ามาซ่ึงส่ิงดีงาม ช่ือเสียง และเกียรติคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อีกทั้งยงัสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามเพื่อ
พฒันาใหก้า้วหนา้ย ัง่ยนืสืบต่อไป 
 
 



 
อธิการบดมีอบประกาศฯ สัมฤทธิบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร 

 
                เม่ือวนัท่ี  22  มี.ค. ท่ีผ่านมา   รอง
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ( 
มสธ. ) ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร 
และสัมฤทธิบัตร แก่ผู ้ส า เ ร็จการศึกษาใน
โครงการสัมฤทธิบตัร ประจ าปีการศึกษา 2555 
ท่ีห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์  โดยมี
ผูส้ าเร็จการศึกษา เกือบ 8,000 คน    
    
                       ในปีการศึกษา 2555 น้ี มีผูส้ าเร็จ
การศึกษาในโครงการสัมฤทธิบตัร จาก มสธ. 
จ านวนทั้ งส้ิน 7,878  คน แบ่งเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบ ริหาร
การศึกษา  เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริมและ
พฒันาผูบ้ริหารการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา  ท่ียงัไม่มีวุฒิ
ท า ง ก า รบ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้ เ พ่ิ ม พู น
วิทยะฐานะและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

บริหารการศึกษาให้สูงข้ึน มีผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวน 82 คน      หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตแขนงวิชาหลกัสูตรและการสอน  เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง
ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาไดพ้ฒันาความรู้และสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เพื่อ
ประโยชน์ในการมีใบประกอบวิชาชีพครูตามท่ีกฏหมายก าหนด มีผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวน 176 คน    และโครงการสัมฤทธิบตัร  เป็นโครงการหน่ึงใน
การบริการวชิาการแก่สงัคม  มุ่งเผยแพร่ความรู้ในแขนงวชิาต่างๆ สู่ประชาชน โดยไม่จ ากดัอายแุละวฒิุการศึกษา   เป็นการเรียนเพ่ือพฒันาและยกระดบั
คุณภาพชีวติ  เพ่ิมพนูวทิยะฐานะในวชิาชีพของตน  เป็นการใหก้ารศึกษาตามอธัยาศยัและตลอดชีวติ  โดยไม่มุ่งเนน้ปริญญาบตัรหรือประกาศนียบตัร แต่
เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถเทียบโอนชุดวชิาเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได ้ โดยในปีการศึกษา 2555 น้ี  มีรุ่นท่ี 
80 , 81 , 82 , และ 83  รวมผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวน 7,717 คน   ในจ านวนน้ีมีเด็กหญิงพิมพม์าดา  สืบสมาน  ท่ีอายเุพียง 7 ปี ส าเร็จการศึกษาการในชุดวชิา
ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาด้วย   นอกจากน้ียงัมีนักเรียน  นักศึกษาในระดับ  ตั้งแต่ปฐมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ และตอนปลาย  ตลอดจนนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาในโครงการสมัฤทธิบตัรอีกจ านวนหลายคน 
 
                           ส ำหรับท่ำนทีส่นใจสมัครเรียนในโครงกำรสัมฤทธิบัตร ขณะน้ี  มสธ. ก ำลังเปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่ เป็นรุ่นที่ 87 โดย
จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 เม.ย. น้ี    ส ำหรับท่ำนที่สนใจดูรำยระเอียด และ Download ใบสมัครได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th  เลือก
โครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือสอบถำมเพิม่เติมโทร 0 2504 7788 หรือ 0 2504 7711 – 2   
 
                     
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์          กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้น-เล่นดนตรี จัดกจิกรรมเพือ่เด็กด้อยโอกาส ปีที ่11 
  
                  ว ัน เสา ร์ ท่ี  22 มีนาคม  2557 
ก ลุ่มสร้ างสรรค์วาด เส้น -เ ล่นดนตรี 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชโดยมีผู ้
ร่วมจดัตั้งกลุ่ม นายไพบูลย ์ทบัเทศ นาย
กิตติ บุญโพธ์ิทอง นายธนิต แสงประดบั 
ร่วมกับผู ้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน จัด
กิจกรรมเพ่ือเด็กดอ้ยโอกาสตามชนบท 
คร้ังท่ี 10 ปีท่ี 11 ณ โรงเรียนบา้นท่าฤทธ์ิ อ.วงัม่วง จ.
สระบุรี โดยมีโรงเรียนใกลเ้คียงเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีดว้ย 
ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นโป่งตะขบ โรงเรียนบา้นป่าลานหินดาด 
โรงเรียนบา้นโป่งเกง้ รวมนักเรียนทั้งหมดประมาณ 150 คน 
ในงานมีการเล่านิทาน การแสดงโชว์ของกลุ่มฮีโร่จิตอาสา 
และกลุ่มยนิูคอร์นไรเดอร์ อีกทั้งมีการสอนวาดรูป เล้ียงอาหาร
กลางวนั เล่นดนตรีขับกล่อมให้เด็กๆ ได้มีความสุขโดยทั่ว
หนา้ ปิดทา้ยดว้ยการมอบทุนการศึกษาท่ีรวบรวมไดจ้ากผูใ้จดี
ทั้งหลายให้กบัทั้ง 4 โรงเรียน งานน้ีไดบุ้ญการศึกษาโดยทั่ว
กนั 
 



 
ส านักบรรณสาร มสธ. จดัสัมมนา PULINET บริหารคร้ังแรก 
 
                              ส า นั ก บ ร ร ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) จดั
สัมมนาบริหารงานเครือข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ( PULINET ) : แปลง
แผนยทุธศาสตร์สู่แผนปฏิบติัการ  เม่ือวนัท่ี 24 – 
26 มี น า ค ม  ท่ี ผ่ า น ม า   ณ   ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ในการ
สัมนาคร้ังน้ีส านักบรรณสารสนเทศ มสธ.  ยงั
ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ประสบการณ์
โครงการการจัดการสารสนเทศพระปกเกล้า
ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 120 ปี 
แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสน้ีด้วย    ทั้ งน้ี 
พิธีเปิดการสัมมนาดงักล่าวจดัข้ึนท่ีห้องประชุม
สามศร  อาคารอเนกนิทัศน์   เ ม่ือว ัน ท่ี  28 
มีนาคม 2557  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์ชัย เลิศ   พิ ชิตพรชัย  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นประธาน
ในพิธี เปิด  ผู ้เข้า ร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ผูอ้  านวยการและหัวหน้าตามภารกิจหลักงาน
ห้องสมุดของส านกัหอสมุด / ส านกัวิทยบริการ 
/ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา  / ส านัก
บรรณสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยของรัฐท่ี
เป็นสมาชิกข่ายงาน PULINET  จ านวน 120 คน  
จากห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาค 20 แห่ง  
โดยการสัมมนาประกอบดว้ย  การบรรยาย การ
ประ ชุมแลก เป ล่ี ยนประสบการณ์ ร่วมกัน  
นิทรรศการ   ตลอดจนการทัศนศึกษาภู มิ
วฒันธรรมท่ีเกาะเกร็ด     
 
                           การสัมมนาบริหารงานข่ายงาน
ห้องสมุดวิทยาลยัส่วนภูมิภาค ( PULINET ) : 
แปลงแผนยทุธศาสตร์สู่แผนปฏิบติัการคร้ังน้ี เป็นการรวมตวัของห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ินท่ีมีมานานถึง 28 ปีแลว้  และ
คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีได้จัดประชุมสัมมนารวมกันทั้ งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานย่อยทั้ ง 6 คณะท างาน  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรวมกนัพิจารณาแปลงแผนกลยทุธ์สู่แผนปฏิบติัการใหมี้ผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ขา้งหนา้
น้ี    ในโอกาสการสัมมนา PULINET คร้ังน้ี  ส านกับรรณสารสนเทศยงัไดมี้การจดัสัมมนาเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์โครงการการ
จดัการสารสนเทศพระปกเกลา้ศึกษา ให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมสัมมนา ไดท้ราบถึงพระราชประวติั  พระราชจริยวตัร  พระราชกรณียกิจท่ี
ทรงคุณประโยชน์อยา่งยิง่ต่อประเทศชาติ  และความสนพระราชหฤทยัใฝ่เรียนรู้และทรงรักการอ่าน ซ่ึงตรงกบัภารกิจงานห้องสมุดอนั
จะไดร่้วมกนัเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค ์  และยงัท าใหผู้ร่้วมสัมมนาไดรั้บประสบการณ์ท างานภาคปฏิบติัของบรรณรักษแ์ละ
บุคลากรหอ้งสมุดในบทบาทผูส้ร้างสารสนเทศนอกเหนือไปจากผูใ้หบ้ริการ  ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการน าไปประยกุตต่์อไดอี้ก  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


