
   

               
               เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา  เวลาประมาณ 11.30 น.  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดีน าคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้แทนจากสมาคมสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  พระที่นั่ง
อัมพรสถาน   กรุงเทพมหานคร    
          
                 และในช่วงเช้าวันเดียวกันเวลาประมาณ 09.30 น. รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ได้น าคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ณ  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี    

 



บุคลากร นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไปร่วมท าบุญวันอาสาฯ และเข้าพรรษา ที่ มสธ. จ านวนมาก 
 
 
             เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาท่ีจะถึง
ในวันท่ี 30 และ 31ก.ค. นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่ อเป็นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นเมื่อวันท่ี 28 
ก.ค. ท่ีผ่านมา ณ บริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน 
ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.  โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดี  
เป็นประธานในพิธี ท้ังนี้มีพิธีส าคัญประกอบด้วยพิธีท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 9 รูป โดย
มหาวิทยาลัยนิมนต์มาจากวักสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี   การเทศนาธรรม   พิธีถวายเทียนจ าน าพรรษา  
และพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ บริเวณรอบหอพระ
พุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน มีผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษา 
มสธ. ตลอดจนประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา ณ บริเวณ
หอพระฯ แล้ว  มหาวิทยาลัยยังได้น าเทียนจ าน าพรรษาไป
ถวายแด่พระสงฆ์ยังพระอุโบสถวัดผาสุกมณีจักรพร้อม
จตุปัจจัยท่ีมีผู้มีจิตศรัทธารวมท าบุญรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
14,999 บ. โดยมีรองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน   

 
 
 
 
 
 
 



 ย ้ำข่ำวเด่น                                         นายกสภาฯ น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 10 คน  
                                              รับเครื่องหมายรักษาดินแดนย่ิงชีพ  

 
                       

 
 
          

                
                กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธี
มอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ”  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 10 คน  ได้แก่  
1.รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์    นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  อธิการบดี  
3.ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ 
5.รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป       อดีตผู้อ านายการโครงการความร่วมมือ ฯ  
6.รองศาสตราจารย์มานิต  ศุทธสกุล        ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
7.รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน     กรรมการประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  สุรฤทธิกุล        รักษาการประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  คงสม     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร   รองผู้อ านวยการโครงการความร่วมมือ ฯ 
                    ในฐานะเป็นผู้ท าความดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นผู้ท าความดีให้กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต  แขนงวิชาบริหาร
รัฐกิจ  วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่  โดยพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ท่ีผ่านมา ณ ห้อง148  อาคารสัมมนา 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  รองอธิบดีกรมการปกครอง  ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี     
                    
                    เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเป็นเครื่องหมายที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดท าขึ้น  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองอาสารักษาดินแดนได้อัญเชิญพระปริมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบน
เครื่องหมายฯ   และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชากองอาสา
รักษาดินแดน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบคุณประโชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตร ะหนักถึง
ภารกิจหน้าท่ีในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต  
 



กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 

                                                                  
 กองแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบปัจจัยเสี่ยงส าหรับท าแผนฯ 
                

        เมื่อวันท่ี 27 ก.ค. ท่ีผ่านมา  กองแผนงานได้จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  
โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ ชัยเลิ ศ  พิ ชิตพรชัย  
อธิการบดีเป็นวิทยากรบรรยาย  ที่ห้องประชุมสามศร   อาคาร
อเนกนิทั ศน์    มี ผู้ บ ริห าร คณ าจารย์  และเจ้ าหน้ าที่ ของ
มหาวิทยาลัยร่วมอบรมกว่า 120 คน     

 
                       วิทย์ฯ เทคโนฯ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์คืนความสุขส าหรับผู้สูงวัยพร้อมชี้แจ้งเกณฑ์การประกวด  
                เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ท่ีผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดสัมมนาให้ความรูก้ารสร้างเว็บไซต์ และชี้แจ้งเกณฑ์การ
ประกวดการออกแบบเว็บไซต์ “ คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ ” แก่
นักเรียน  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเว็บไซต์คืน
ความสุขให้ผู้สูงอายุกว่า 60 คน  ที่  ห้องประชุม1608 – 1608/1  
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิภัช ดวงค าสวัสดิ์   เป็นวิทยากร
บรรยาย  ทั้งนี้การประกวดการออกแบบเว็บไซต์คืนความสุขให้
ผู้สูงอายุนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดขึ้นในโอกาสครบ 37 ปี มสธ.     
 
 ฝ่ายอุทยานฯ ส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดอบรมตัดแต่งไม้ใหญ่ในสถานศึกษา 

 
             เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ค. 2558 ฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านัก
การศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการอบรมการตัดแต่งต้นไม้ในสถานศึกษา โดย
เห็นความส าคัญของการปลูกต้นไม้ใหญ่รวมถึงการดูแลรักษา และตัดแต่ง
ให้สวยและสง่างามอยู่คู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง  โดยรองศาสตราจารย์  ดร. เสน่ห์  จุ้ ย โต 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง เป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ า ศิลปินแห่งชาติ  สาขา

ทัศนศิลป์(ภูมิสถาปัตยกรรม)  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจ านวนกว่า 50 คน 
 
กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมผู้บริหารระดับกลาง      
           กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนานักบริหาร มสธ. (ระดับกลาง) 
Executives Develoment ProGram ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 24 ส.ค. 2558  มี
ผู้เข้าอบรมจ านวน 45 คน   โดยเมื่อวันที่ 22 ก.ค. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.
วิทยาธร ท่อแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดที่ห้องประชุม 2605 – 2605/1                 
 

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนาจัดเสวนา
และอบรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้
โรงเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพ 
 
              โครงการฝ่ายการพัฒนาสื่อ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม
โครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ เป็นหัวหน้าโครงการ  จัดประชุมเสวนาและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  ห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 
1  เมื่อวันท่ี 24 – 26 ก.ค. ท่ีผ่านมา  

 



                      
 

 
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



  
 
วันที่ 7 ส.ค. 58 งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ HR Happiness กับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ณ 
จังหวัดอา่งทอง  ผู้สนใจแจ้งชื่อมายังกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานละ 1 คน ส ารอง 1 คน ก่อนวันที่ 29 ก.ค. นี้ สอบถามโทร 7138 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่  8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัดประชุม
นานาชาติ Scientific Research  หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  Resource  
Development  ณ  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ท่านที่สนใจร่วมน าเสนอผลงาน
วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  สามารถดูรายระเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 
7173 
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