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  เกาะตดิผูบ้รหิาร          ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เข้าหารือร่วมกับอธิการบดี 
                                       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ย ้าเปิดโอกาสบัณฑิต 
                                                    มสธ. สมัครเข้าท้างาน SCB อย่างต่อเนื่อง 
   

                 
                  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลศิ พิชิตพรชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(มสธ.) พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะผู้บริหาร มสธ. เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์ น า
โดย คุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล เดินทางเข้าพบเพื่อขออภัยและ
ชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกี่ยวกับนโยบายการรับพนักงานใหม่ของธนาคารฯ 
ที่เปิดรับผู้ส าเร็จการศ กษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยไม่ปิดกั้นสถาบันใดๆ และให้ความส าคัญกับ
คุณภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ผู้ที่เข้าท างานทุกคนล้วนมีโอกาสความก้าวหน้าในสาย
อาชีพตามความสามารถและผลงาน ซ ่งได้ด าเนินการตามนโยบายนี้มาโดยตลอด ปัจจุบันธนาคารไทย
พาณิชย์มีพนักงานที่จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวนกว่า 400 คน และยังมีพนักงานของ
ธนาคารฯ ซ ่งเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความสามารถเติบโตก้าวหน้าในการงาน
ประสบความส าเร็จได้รับต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย 
 
               นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคตที่จะพัฒนาคุณภาพนักศ กษา
ร่วมกันเพื่อรองรับความต้องการทางด้านบุคลากรของธนาคารฯ รวมถ งโครงการกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
อีกด้วย ผลการจากเข้าพบในครั้งนี้กระชับความเชื่อมั่นระหว่างสองสถาบันเป็นอย่างดี 
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 เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห ์                มสธ. รว่มกระตุ้น ปลุกส้านึกต่อต้าน  
                                                         ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                      
                              เมื่อวันท่ี 2 ก.ค. ท่ีผ่านมา กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการให้ความรู้ ปลุก
จิตส าน กและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต  
ท่ีห้องประชุม 1608 /1  ชั้น6 อาคารบริหาร  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 
60 คน  ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้อ านวยการ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และเป็นรองหัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย   การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลุกจิตส าน กต่อต้านการ
ทุจริตและสร้างเครือข่ายภาครัฐให้เข้มแข็งในการต่อต้าน  ปราบปรามการทุจริตต่างๆ  ยังผลให้ประชาชนเกิดความยอมรับ  
และเช่ือมันในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

นักศึกษา มสธ. ร่วมงานดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 
           
           เม่ือวนัท่ี 26 มิ.ย. ท่ีผ่ำนมำ ซึง่เป็นวนัตอ่ต้ำน
ยำเสพติดสำกล  คณะผู้แทนนกัศกึษำ และคณำจำรย์
ของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ร่วมโครงกำร
รณ รงค์ ป้ องกัน และแ ก้ ไข ปัญ หำยำเสพติด ใน
สถำบันอุดมศึกษำในรูปแบบกำรบูรณำกำรเป็น
เครือข่ำย จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
( สกอ. ) ประจ ำปี 2558 ภำยใต้ปฏิบตัิกำร ดนตรี กีฬำ 
พลังต่อต้ำนยำเสพติด  ณ  มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
บำงเขน  กทม. โดยมีผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จรรยำ  
พคุยำภรณ์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัศรีปทุม  และ
เป็นประธำนเครือข่ำยอุดมศึกษำเพ่ือกำรพฒันำนิสิต 

นักศึกษำภำคกลำงตอนบน เป็นประธำนจัดงำน  “ รวมพลัง นิสิต นักศึกษำ คิดดี ท ำดี รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด  ”  ทัง้นีมี้
คณำจำรย์  นิสิต นกัศึกษำจำกเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน  จ ำนวนกว่ำ 800 คน จำก 31 สถำบนักำรศึกษำ เข้ำร่วมงำน 
ภำยในงำนมีกิจกรรมส ำคญั คือ กำรแสดงดนตรีของนิสิตนกัศึกษำ Variety Music Concert  โดยผู้จดัเช่ือว่ำดนตรีจะช่วยเสริมสร้ำง
ทกัษะต่ำงๆ ของร่ำงกำย  ควำมสำมำรถ  กำรแสดงออก  กำรมีน ำ้ใจเป็นนักกีฬำ กำรเคำรพกฎกติกำ กำรท ำงำนเป็นทีม  และกำร
ยอมรับในบคุคลอ่ืน 



ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง 

                 สหกรณ์ร้ำนค้ำ มสธ. จ ำกดั ร่วมกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกดั ทอดผ้ำป่ำกำรศกึษำ เพื่อจดัท ำ
ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนคลองหนึ่ง  ต.ไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย  จ. นนทบุรี  เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย . ท่ีผ่ำนมำ ทัง้นีไ้ด้
ยอดเงินร่วมบริจำคทัง้สิน้ 235,735 บำท 
 
    กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 
                                                                  

                    ศูนย์ประสานงานประกันคุณภาพฯ 
           จัดสัมมนารับการประกันตามแนว CUPT QA 
 
         เมื่อวันท่ี 1 - 2  ก.ค.  ท่ีผ่านมา ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศ กษาได้จัดสัมมนา เรื่อง การเตรียมความ
พร้อมรับการประกันคุณภาพการศ กษา  ประจ าปีการศ กษา 
2557 ตามแนวทางของ CUPT QA   ท่ีห้องประชุม 5209  
อาคารสัมมนา 1  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  
พิชิตพรชัย  อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  ท้ังนี้มีผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจากทุกสาขาวิชา  

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง  และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วม
สัมมนา รวมท้ังสิ้นประมาณ 150 คน  
               
                ระบบประกันคุณภาพการศ กษาตามแนวทางของท่ี
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( CUPT QA ) เป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข ้นเพื่อทดแทนระบบการประคุณภาพ
ภายในของ สกอ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะน ามาใช้
ในปีการศ กษา 2557 จ งจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ
การศ กษาของมหาวิทยาลัย ท้ังระดับหลักสูตร  สาขาวิชา และ
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 



มสธ. ร่วมออกร้านงานสัปดาห์ความปลอดภัย  
 
                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมออกร้าน
จัดนิทรรศการในงาน “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน
แห่งชาติ ” ครั้งท่ี 29   ระหว่างวันท่ี 2 – 4 ก.ค. ท่ีผ่านมา ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา   โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน รณรงค์รับสมัคร
นักศ กษาใหม่  เน้นหลักสูตรอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 
ตลอดจนจ าหน่ายระเบียบการสมัคร และหนังสือ ต าราของ
มหาวิทยาลัย

 
 

วันที่ 27 ก.ค. 58  เวลา 09.00 – 16.00 น.  กองแผนงานจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเส่ียงเพือ่ประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงาน ท่ี ห้อง
สามศร  อาคารอเนกนิทศัน ์ สอบถามโทร 7154 
  

วนันี ้– 20 ก.ค. 58  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ขอเชิญเสนอรายช่ือนักศึกษา และ / หรือศิษย์เก่าเพือ่
พิจารณารับรางวัลนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น   ปีการศึกษา 2557 โดยส่งรายช่ือไดท่ี้ฝ่ายแนะ
แนวการศึกษา ส านกับริการการศึกษา  สอบถามโทร 7631 (คุณวรรณรักษ ์ อุตระภิญโญ) 
 

วันที่ 28 ก.ค. 58  เวลา 08.30 น. – 10.00 น. ขอเชิญบุคลากร นกัศึกษา มสธ. และประชาชน
ทัว่ไป ร่วมพธีิทางศาสนาเน่ืองในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหอพระ
พุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน ในอุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก ( ตกับาตรขา้วสาร อาหารแห้ง 
พระสงฆ ์9 รูป , ฟังธรรม , ถวายเทียนพรรษา , และเวยีนเทียนพุทธบูชา สอบถามโมร 7731-2 
 

วันที่  8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัด
ประชุมนานาชาติ Scientific Research  หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  
Resource  Development  ณ  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ท่านท่ีสนใจ
ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  
สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดท่ี้ งานวเิทศสัมพนัธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 
 

วนันี้ – 13 ก.ค. 58     บริการนวดและประคบสมุนไพร โดยนกัศึกษาหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย
ภายใต้การควบคุมของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ราคา 50 บาทต่อคร้ัง ณ คลินิกแพทยแ์ผนไทย
สุโขทยัธรรมาธิราช   วนัจนัทร์  พุธ  ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.    วนัองัคาร  วนัพฤหัสบดี  
เวลา 08.30 – 19.30 น.  สอบถามโทร  0 2504 8969 , 0 2503 3583 
 

วันนี้ – 15 ก.ค. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปี 2560  โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ท่ี
สถาบนัวจิยัและพฒันาก่อนวนัท่ี 15 ก.ค. 2558 สอบถามเพิ่มเติมโทร 7587 
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