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เกาะตดิผู้บริหาร 
     อธิการบดี  เยีย่มศูนย์ฯ อดุร 
         เม่ือวนัท่ี  17 ธ.ค. 2556  รอง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเ ลิศ  
พิชิตพรชัย อธิการบดี พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย ์ดร. วิภา  เจริญภณัฑารักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้เข้า เยี่ยมชมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
อุ ด รธา นี  และห้องสมุ ดประชาชน 
จงัหวดัอุดรธานี   ทั้งน้ี ในวนัท่ี 12 – 13 
ก.พ. 2557  อธิการบดียงัมีก าหนดจะไป
เ ยี่ ย ม ช ม ศู น ย์ วิ ท ย พัฒ น า  ม ส ธ .
อุบลราชธานี และศูนยบ์ริการการศึกษา
มสธ. ประจ าจังหวดัอุบลราชธานี ใน
กิจกรรม Road Show  คร้ังท่ี 1 ซ่ึงจดัโดย
งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์วิทย
พฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ์

 
 



     

เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์       มอบทุน น.ศ. มสธ. ผู้โชคดี ทีล่งทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
 

                 เม่ือวนัท่ี 30 ม.ค. 2557 เวลา 14.00 น. ท่ีห้องประชุม 
8228 อาคารบริภณัฑ ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. )  
รองศาสตราจารยณ์ัฏฐพร  พิมพายน รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษาไดเ้ป็นผูรั้บมอบทุนการศึกษา จ านวน 30,000 บ. และ
ทุนสนับสนุนพิเศษเพื่อใช้ในกิจการภายใน มสธ. อีกจ านวน 
10,000 บ. จากนายวรีเดช  อคัรผลพานิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด  ในโครงการ 100 ลุ้น  100 
ทุนการศึกษาปี 2  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีบริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิสจดัข้ึนเพ่ือตอบแทนกลบัคืนให้กบันกัศึกษาท่ี
ช าระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอวิส  
อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการศึกษา ท่ีจะส่งผลต่อ
การพฒันาสังคมและประเทศชาติต่อไป  โดยทุนจ านวน 30,000 
บ. นั้น แบ่งเป็นทุนการศึกษาจ านวน 6 ทุน  ทุนละ 5000 บ. ซ่ึงมี
นกัศึกษาผูโ้ชคดีท่ีลงทะเบียนเรียนกบั มสธ. ผ่านทางเคาน์เตอร์
เซอร์วิส จ านวน 6 คน  คือ น.ส.รุ่งนภา  ทองงามดี , นางศิริ
กญัญา  ภูบวัเพชร , น.ส.ชนาธร  ปรัชญาววิฒันเดชา  , น.ส.มดัสา  
แกว้ค าสอน ,  น.ส. ดาหวนั  ผดุผอ่ง  และนายวรียทุธ  บุญลอย   
            
              ตั้งแต่ มสธ.เร่ิมก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบนั  มหาวิทยาลยัได้
พฒันาระบบตลอดจนกระทั่งสร้างพนัธมิตรทางการศึกษาข้ึน
มากมาย ส่วนหน่ึงก็เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการให้บริการ
ด้านการศึกษาแก่นักศึกษา มสธ. ท่ีเรียนด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล    การลงทะ เ บียนต่ างๆ  เ ป็นห น่ึงในกิจกรรม ท่ี
มหาวิทยาลยัพฒันาระบบอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามา
อย่างต่อเน่ือง  ท าให้ในปัจจุบัน นักศึกษา มสธ. สามารถช าระ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ไดห้ลายช่องทางและสะดวกมากยิ่งข้ึน  อาทิ  
ทางไปรษณีย ์ เคาเตอร์ธนาคาร  หรือผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด ท่ีมีให้บริการตามสถานท่ี
ต่างๆ มากวา่ 9,000 สาขาทัว่ประเทศ                        
                                                                       
 
  

บรรยายพเิศษ “ ท าไมต้องปฏรูิปก่อนเลอืกตั้ง ” โดยอาจารย์สมเกยีรติ 
  
        

เม่ือวนัท่ี 31 ม.ค. 2557 เวลาประมาณ 12.00 น. ท่ีห้องประชุม  ชั้น 4 อาคารตรีศร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. )  กลุ่ม
ประชาคม มสธ. ปฏิรูปประเทศไทย  จดักิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  เร่ือง  “ ท าไมตอ้ง
ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง ”  ทั้งน้ีไดรั้บความสนใจจากบุคลากร มสธ. และ ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ร่วมรับฟังเป็นจ านวนกวา่ 
200 คน     
 
 



คลกุวงใน รั้วมสธ.                             คุณประสาน เข้าวนิด ารงต าแหน่งประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์                       
              
                เม่ือวนัท่ี 4 ก.พ. ท่ีผ่านมา  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ  ากัด  ได้จัด
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557  ข้ึนท่ีห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทศัน์  โดยมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก   ในการประชุมคร้ังน้ีได้มีการจดัการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์มสธ. 
จ  ากัด ปี2557  มีผู ้ลงสมัครต าแหน่งประธานฯ จ านวน 3 คน  และลงสมัคร
คณะกรรมการด าเนินการฯ จ านวน 17 คน  โดยต าแหน่งประธานจะมีผูผ้่านการ
เลือกตั้งเพียง 1 คน และคณะกรรมการด าเนินการฯ จะมีผูผ้่านการเลือกตั้ง 7 คน    
ซ่ึงผลการนบัคะแนนเม่ือวานน้ีปรากฏวา่  นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ผู้ลงสมัคร
ประธานกรรมการ หมายเลข 1  ได้รับการเลือกจากสมาชิกมากที่สุดด้วยคะแนน  
681 คะแนน  ชนะประธานสหกรณ์ออมทรัพยค์นเดิม คือ รองศาสตราจารยว์ิศิษฐ์
ศกัด์ิ  แป้นสัมฤทธ์ิ ท่ีไดค้ะแนน 608 คะแนน   ส่วนคณะกรรมการด าเนินการฯ 7 
คน ท่ีผา่นการเลือกตั้ง ไดรั้บคะแนนจากสมาชิกมากท่ีสุด 7 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
1.นายสัมพนัธ์  หนูอกัษร                  ผูล้งสมคัรหมายเลข 1    ได ้ 798  คะแนน   
2.นางธนนัช์พร นาราศรี                   ผูล้งสมคัรหมายเลข 3    ได ้ 715  คะแนน 
3.นายสัมพนัธ์  เยน็ส าราญ                ผูล้งสมคัรหมายเลข 8    ได ้ 687  คะแนน 
4.นายธรรมรงค ์ ใจสมคม                 ผูล้งสมคัรหมายเลข  7   ได ้ 676  คะแนน 
5.รองศาสตราจารย ์ดร.เสนีย ์ ค  าสุข   ผูส้ัมครหมายเลข 2        ได ้ 585  คะแนน 
6.นางสาวสายทอง  บุญโสภณ           ผูล้งสมคัรหมายเลข 15  ได ้ 556   คะแนน 
7.นายบุญน า  เจริญมี                        ผูส้มคัรหมายเลข 17      ได ้ 475   คะแนน   
        

                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์  จัดกจิกรรม Road Show  ทุกภูมิภาค  ทัว่ประเทศ  
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 12 – 13 ก.พ. 2557  ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี  สอบถามโทร 0 2504 7050 
 
 
ก าหนดการพธีิพระราชทานปริญญาบัตร และก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑติ ประจ าปี 2557 
วนัท่ี 22 – 23 ก.พ. 57 ฝึกซอ้มยอ่ยบณัฑิตในส่วนภูมิภาค ท่ีศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ์
วนัท่ี 1 – 2 มี.ค. 57     ฝึกซอ้มยอ่ยบณัฑิตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี มสธ. อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
วนัท่ี 14 – 16 มี.ค. 57 ฝึกซอ้มใหญ่บณัฑิต ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
วนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 57 พิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555  ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7531 - 3  หรือ 0 2504 7788        
 
วันนี้ – 28 ก.พ. 57 มหาวิทยาลยัเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท ) 12 สาขาวิชา สามารถ Downlord ใบ
สมคัร และดูรายละเอียดไดท่ี้ www.stou.ac.th   คล๊ิกท่ี “ บณัฑิตศึกษา ”  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2054 7788  หรือ 0 2504 
7560-4 
 
มหาวทิยาลยัเร่งวจัิยอตัราก าลงั มสธ.  รับมือการเกษียณฯ                   
สืบเน่ืองจากนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัไดม้อบให้รองศาสตราจารย ์ดร.ก่ิงพร  ทองใบและคณะรับผิดชอบ
ในการศึกษาวิจยัการวางแผนก าลงัคน มสธ. และขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนก าลังคนของ
มหาวิทยาลัย  ในการน้ีจึงขอให้บุคลากรผู้เกีย่วข้องโปรดให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้วย 
 
วนัที ่13 ก.พ. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  ขอเชิญบุคลากร มสธ.และประชาทัว่ไป ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  และเวียน
เทียนพุทธบูชา  ในโอกาสวันมาฆบูชา  ณ บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สอบถาม
เพิ่มเติมโทร 0 2054 7731 – 2 
 
วนัที ่17 – 21 ก.พ. 57  สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชจดัการแข่งขนั กฬีาสีบุคลากร “ เขียว – ทองสัมพันธ์ ” ประจ าปี 2557  10 ชนิดกีฬา 
ไดแ้ก่ ฟุตซอล แบดมินตนั เทเบิลเทนนิส วอลเลยบ์อล เซปักตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน โบวล่ิ์ง  ปาเป้า และชกัเยอ่  ณ บริเวณอาคาร
สุโขสโมสร   สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7790 – 2     
 
วันที่ 22 – 24 ก.พ. 57 สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องประชุม 1607 
ชั้น6  อาคารบริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7589 
 
วันที่ 25 – 27 ก.พ. 57 เวลา 07.00 – 15.00 น. ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี   โดยห้องพยาบาลเปิดบริการตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจล่วงหน้าให้แก่บุคลากรทีม่ีอายต้ัุงแต่ 35 ปี ข้ึนไปในวันที ่10 – 13 และ 17 – 20 ก.พ. 57  สอบถามเพิ่มเติมโทร  7135  
 
 
 
แฟนพนัธ์ุแท้ มสธ.   
 
อีกคร้ังกบัคอลมัน์แฟนพนัธ์ุแท ้มสธ. ครับ เท่ียวน้ีมาพร้อมของรางวลัมากถึง 10 รางวลั  ทุกรางวลัเป็นปฏิทินปี 2557 ในรูปแบบ
โปสเตอร์ซ่ึง มสธ. ของเราท าแจกในงานพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน   ณ วดัจองค า   อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  เมือนวนัท่ี 9 พ.ย. ท่ี
ผา่นมา   ฉบบัน้ีกบัค าถามท่ีวา่ ในปีใหม่ ปี 2557 น้ี  วนัท่ี 5 ก.ย. 2557  มสธ. เราจะมีอายุครบ ก่ี ปี    ตอบค าถามผา่นทางกล่องขอ้ความ
ของ  Facebook ข่าววาไรต้ี มสธ. ประชาสัมพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou )  หรือส่งค าตอบท่ี งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
สนง.อธิการบดี  อาคารบริหาร  ชั้น 2   หมดเขตส่งค าตอบก่อนวนัท่ี 13 ก.พ. 2557  โดยท่านท่ีตอบถูก 10 ท่าน แรก  รับของรางวลัไป
ไดเ้ลย        
 
             



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


