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                                                              มสธ. จดักจิกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสวนัวสิาขบูชา 

                           มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดักิจกรรมทางพุทธศาสนาเน่ืองในโอกาสวนัวสิาขบูชา โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  มีพิธีส าคญัต่างๆประกอบด้วย พิธีท าบุญตกับาตรขา้วสาร อาหารแห้ง 
พระสงฆ์จ านวน 9 รูป  การเทศนาธรรม  และพิธี เวียนเทียนพุทธบูชา   โดยกิจกรรมจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. ท่ีผ่านมา  ณ  บริเวณหอ
พระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน  อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก   ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ทั้ งน้ีมีบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั  นกัศึกษา  และประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก      
   
                           วนัวิสาขบูชาของทุกๆปีจะตรงกบัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 แต่ในปี พ.ศ. 2558 น้ี เป็นปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนจึง
เล่ือนเป็นวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 7 วนัวิสาขบูชาจึงตรงกบัวนัท่ี 1 มิถุนายน  วนัวิสาขบูชา ถือเป็นวนัส าคญัท่ีสุดทางพระพุทธศาสนา 
เน่ืองจากลว้นมีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถือก าเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวนัท่ีพระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประสูติ  
ตรัสรู้  และปรินิพพาน ดงันั้นพุทธศาสนิกชนทัว่โลกจึงใหค้วามส าคญักบัวนัวิสาขบูชาน้ี และเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 องคก์าร
สหประชาชาติไดย้อมรับญตัติท่ีประชุม ก าหนดให้วนัวิสาขบูชาเป็นวนัส าคญัของโลก ถือเป็นวนัหยุดวนัหน่ึงของสหประชาชาติอีก
ด้วย ทั้งน้ีก็เพื่อให้ชาวพุทธทัว่โลกได้มีโอกาสบ าเพ็ญบุญเน่ืองในวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา  ส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทุกคน วนัวิสาขบูชาเป็นวนัท่ีมีการท าพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีมีต่อมวลมนุษยแ์ละสรรพสัตว ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการร าลึกถึงเหตุการณ์อนัน่าอศัจรรยท์ั้ง 3 
ประการ ท่ีมาบังเกิดในวนัเดียวกัน และน าหลกัธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการ
ด ารงชีวติ 
 

    ถวายราชสักการะรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   
     
                      รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิ ชิตพรชัย  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต  ณ  
พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายในอุทยาน
การศึกษารัชมงัคลาภิเษก มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   จ.นนทบุรี  ทั้ งน้ีมี
บุคลากร  นิสิต  นักศึกษา มสธ. ตลอดจนผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการภายนอก   
อาทิ  สถาบนัพระปกเกลา้    ศาล   เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั   สถานี
ต ารวจภูธร  จงัหวดันนทบุรี  อ  าเภอปากเกร็ด  เทศบาลนครปากเกร็ด   เขา้ร่วมพิธี
เป็นจ านวนมาก  หลงัเสร็จส้ินพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะมหาวทิยาลยัยงัได้
จดัพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกศุล   ท่ีหอ้ง 5209  อาคารสัมมนา 1  
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มสธ. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครบ 47 ปี 
                      
           
                    เม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. ท่ีผ่านมา  ผูช่้วยศาสตาจารยพ์รสวสัด์ิ  
ศรีสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ   น าคณะผู้บ ริหาร คณาอาจารย์  และเจ้าหน้า ท่ีของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย ์ดร.
ไสว สุทธิพิทกัษ ์และอาจารยส์นัน่ เกตุทตั ผูก่้อตั้งมหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ ท่ีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ถ.ประชาช่ืน  
กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยค์รบ 47 ปี  
ในวนัท่ี 30 พ.ค. 2558 
 
 



แถลงขา่ว จดัประชุม 4 สภาคร ัง้ท ี ่6 เสวนา “มหาวทิยาลยัไทย  สู่อนาคตทีท่า้ทาย”  
                      
                 เม่ือวนัท่ี  27 พ.ค. ท่ีผา่นมา  ศาตราจารย ์
ดร.วิ จิตร  ศรีสอ้าน   นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ รนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษ ณ์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และอธิการบดีผู ้
ก่อตั้ งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ร่วมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย ์ 
นายกสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     ดร.
สุ เม ธ   แ ย ้ม นุ่ น  รั ก ษ าก ารแทน อ ธิ ก ารบ ดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ศาสตราจารย์ ดร.
ประสาท  สืบคา้ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี  รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทนา  แจง้สุวรรณ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้
ร่วมกนัแถลงข่าวการจดัเสวนา 4 สภามหาวิทยาลยั 
คร้ังท่ี 6  หัวข้อ มหาวิทยาลัยไทย  สู่อนาคตท่ีท้า
ทาย   ท่ีห้องดวงกมล  โรงแรมเดอะสุโกศล  เขต
พญาไท  กรุงเทพมหานคร   โดยการเสวนาจะมีข้ึน
ในวัน ท่ี  18 – 19 มิ .ย . 2558  ณ    ห้ อ งประ ชุม
แซฟไฟร์ 204 – 205 ชั้ น2  อาคารอิมแพ็คฟอร่ัม  
ศูนย์การประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  อ.ปาก
เกร็ด  จ.นนทบุรี  
                    
                 ส าหรับการประชุมรวมกันของทั้ ง 4 
สภามหาวิทยาลัย อนัประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เท พ ส ต รี    แ ล ะ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   นั้นไดมี้การจดั
ข้ึนทุกปี  ปีละ 1 คร้ัง  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดมี้การปฏิรูปการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวั  มีประสิทธิภาพ  และมีสัมพนัธภาพท่ีดียิ่งข้ึนในการท างานกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  ภายใตก้รอบพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัแต่
ละแห่ง  โดยมุ่งหวงัท่ีจะสร้างความเขม้แข็งให้กบัทั้งสภามหาวทิยาลยัและอธิการบดี  รวมถึงเพื่อตอบสนองการปฏิรูปสภามหาวทิยาลยั
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 ( พ.ศ. 2551 – 2565 ) ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา   ส าหรับการเสวนาใน
วนัท่ี 18 – 19 มิ.ย. ท่ีก าลงัจะมาถึงน้ี  นบัเป็นคร้ังท่ี 6 ของการประชุมร่วมกนั  มีหัวขอ้การเสวนาคือเร่ือง มหาวิทยาลยัไทย  สู่อนาคตท่ี
ท้าทาย  แบ่งเป็นหัวข้อย่อยท่ีส าคัญในการเสวนาได้แก่  การพฒันามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา University 
Funding   นโยบายการบริหารการเงินและทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัไทย  และการพฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัโลก  มี
วตัถุสงค์ส าคญั 5 ขอ้ได้แก่  1.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  อาทิ  ฯพณฯ ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย ์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  
พรหมบุญ ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ศาสตราจารย์  ดร.เมธี  ครองแก้ว  กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูท้รงคุณวฒิุ อดีตกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   Dr. 
Brooke Storer Church, Policy Advisor  จาก The Higher Education Funding Council for England (HEFCE)  วิทยากรจากมหาวิทยาลยั
ในประเทศสิงคโปร์   เกาหลีใต ้ 2. เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การท าหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลยั       3. เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในรอบปีท่ีผ่านมา รวมถึงพิจารณากรอบและแนว
ทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในปีต่อ ๆ ไป  4. เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในปี 2558 – 
2559   5. เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวทิยาลยัไดแ้ลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภามหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัในเร่ืองท่ีมีความสนใจร่วมกนั   ในการเสวนา
คร้ังน้ียงัเปิดโอกาสใหก้บัผูส้นใจภายนอกไดเ้ขา้ร่วมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ย 
 



กจิกรรมจากหน่วยงานตา่งๆ จดัขึน้ในรอบสัปดาห ์
                                                                            ศูนย์บริการนักศึกษาพกิารจัดอบรมอปุกรณ์ช่วยเหลอืผู้บกพร่องทางการเห็น 
                        ศูนยบ์ริการนกัศึกษาพิการ ส านกับริการการศึกษา จดัอบรม
เชิงปฏิบติัการการใชส่ื้อ เทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนของนกัศึกษาพิการ 
ประจ าปี งบประมาณ  2558 เพื่ อช่วยให้คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัมีความรู้ความใจเก่ียวกบัส่ือ เทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนของ
นกัศึกษาพิการและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ โดยเม่ือ
วนัท่ี 27 พ.ค. ท่ีผา่นมา ไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการการใชอุ้ปกรณ์ เทคโนโลยี
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ทั้งน้ีมี
อาจารยค์รรชิต  สมจิตต์ จากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
ดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการท่ีมีความบกพร่องทางการ
เห็น   โดยการฝึกอบรมฯ จดัข้ึนท่ีหอ้งประชุม8226  ชั้น2  อาคารบริภณัฑ ์
 
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จัดสัมมนาโภชนาการเพือ่การชะลอวัย 

 
                    สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ จดัสัมมนาโภชนาการเพื่อการชะลอวยั  โดยมี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกราช  บ ารุงพืชน์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ สหรัฐอเมริกา และเชฟชีวิน  คเชนทร์เดชา เชฟและนักก าหนดอาหาร  เป็น
วิทยากรบรรยาย   เม่ือวนัท่ี 28 พ.ค. ท่ีผา่นมา  ท่ีห้องประชุม148  อาคารสัมมนา 2  ทั้งน้ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา จ านวนกวา่ 30 คน 

 
             สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดบรรยายพเิศษการแปลทัว่ไปสู่การแปลธรรมะ                      

     
                  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  โดยแขนง
วิช าภ าษ าอังกฤษ  จัดบ รรยายพิ เศษ เร่ือ ง 
ประสบการณ์การแปล : จากการแปลทั่วไปสู่
ก า ร แ ป ล ธ ร รม ะ  โ ด ย ไ ด้ รั บ เกี ย ร ติ จ าก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล  ฌานวงัศะ  
ราชบัณฑิต ซ่ึ งเป็นผู ้ท่ี มีประสบการณ์และ
เช่ียวชาญดา้นการแปลทัว่ไปและการแปลตวับท
ธรรมะทางพระพุทธศาสนา  เป็นวิทยากร
บรรยาย ท่ีหอ้งประชุม1607 ชั้น6  อาคารบริหาร  ทั้งน้ีมีผูส้นใจเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจ านวนมาก 
                  การจดัสัมมนาคร้ังน้ีนบัเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสาขาวิชาศิลปศาสตร์จดัข้ึนในโอกาสครบรอบ 36 ปี  โดยแขนงวชิาภาษาองักฤษ 
ซ่ึงเป็นแขนงวชิาหน่ึงในสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มสธ. ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของการแปลภาษา สร้างความตระหนกัแก่สังคมในแง่มุมท่ี
ส าคญัดา้นการแปลเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรและชุดวชิาท่ีเก่ียวกบัการแปลของแขนงวิชา
ต่อไป   

 
1 – 5  มิ.ย. 2558     เวลา 08.30 – 15.00 น. บริการนวดและประคบสมุนไพร ฟรี โดยนกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยภายใตก้ารควบคุมของ 
                               อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   ณ   อาคารวทิยทศัน์    สอบถามโทร 0 2504 8511 – 7  
 1 – 7  มิ.ย. 2558    ส่งก าลังใจเชียร์ทพันักกฬีา มสธ. ในการแข่งขันกฬีาบุคลากร สกอ. คร้ังที ่43  เกษตรศาสตร์เกมส์  ณ   
                               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  จ. นครปฐม 
 18  มิ.ย. 2558        เวลา 08.30 – 16.30 น. แขนงวชิาไทยคดีศึกษา สาขาวชิาศิลปศาสตร์ จดับรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ประณตีศิลป์ 
                                บนจานอาหาร  โดยนางสาวอมัพาพฒัน์  ทุนอินทร์  อาจารยส์อนแกะสลกั  โรงเรียนสอนศิลปวฒันธรรมไทย  
                                ITDA  ท่ีหอ้งกระจก  อาคารวทิยทศัน์  ส ารองท่ีนัง่  สอบถามเพิ่มเติม 0 2504 8511 - 7 

 



   


