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                    มสธ. จัดพิธีร่วมถวายราชสดุดีในหลวง พระชนมายุครบ 87 พรรษา 

                            
                               ในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  5 ธันวำคม  2557 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำชได้จดัพิธีตำ่งๆ เพ่ือร่วมถวำยรำชสดดีุ   
                
                              วนัท่ี  3 ธ.ค. 2557   เวลำ 09.30 น. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ  เทพทอง  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำร
สภำมหำวิทยำลยั ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนอธิกำรบดีเป็นประธำนในพิธีถวำยสตัย์ปฏิญำณเพ่ือเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีและพลงัของแผ่นดิน 
โดยพิธีจัดขึน้ ณ ห้องประชุมใหญ่อำคำรวิทยทัศน์ มีข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำ ชเข้ำร่วมพิธีเป็น
จ ำนวนมำก 
 
                              วนัท่ี 4 ธ.ค. 2557   เวลำ 08.30 น.  รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ  เทพทอง  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำร
สภำมหำวิทยำลยัเป็นประธำนในพิธีท ำบญุตกับำตรพระสงฆ์  99  รูป  ซึ่งมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำชจดัขึน้เพ่ือร่วมถวำยเป็น
พระรำชกศุลแดพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั  ในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัทรงครบ87 พรรษำ  
5 ธันวำคม  2557 โดยพิธีดงักล่ำวจัดขึน้  ณ  บริเวณลำนปำริชำตภำยในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  มีบุคลำกร  นิสิต  
นกัศกึษำ  ตลอดจนประชำชนทัว่ไปร่วมพิธีเป็นจ ำนวนมำก  
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                 วันท่ี 5 ธ.ค. 2557   รองศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมโภช  รติโอฬำร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร
น ำคณะผู้ บริหำร คณำจำรย์  และเจ้ำหน้ำท่ีของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเข้ำร่วมพิธีถวำย
รำชสดุดีและลงนำมถวำยพระพรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั  เน่ืองในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 87 พรรษำ ณ  ห้องประชมุใหญ่ อำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลนครนนทบุรี  โดยมีหน่วยงำน
ภำครัฐ  ภำคเอกชน  ชุมชนต่ำงๆ เข้ำร่วมพิธีเป็น
จ ำนวนมำก   
              
                  วนัท่ี  2 ธ.ค. 2557  เวลำ 08.30 น. รอง
ศำสตรำจำรย์  ดร.นิตยำ   เพ็ญศิรินภำ  ประธำน
กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพได้
น ำคณะผู้ บริหำร  คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ีของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเข้ำร่วมพิธีถวำย
รำชสดดีุพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัเน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ  5  ธันวำคม  พ.ศ. 2557   ณ  
สโมสรกองบญัชำกำรกองทพัไทย   ถ.แจ้งวฒันะ   เขตหลกัส่ี    กรุงเทพมหำนคร   โดยมีพลเอกวรพงษ์  สง่ำเนตร  ผู้บญัชำกำร
ทหำรสงูสดุ  กองบญัชำกำรกองทพัไทย เป็นประธำนในพิธี  ในโอกำสนีย้งัคณะผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกดั  น ำโดย
นำยสมัพนัธ์  เย็นส ำรำญ  เข้ำร่วมพิธีครัง้นีด้้วย    

 
 

            อธิการบดี น าคณะผู้บริหารถวายพระพร 2 เจ้าฟ้าในโอกาสคล้ายวันประสูติ 

             วนัท่ี 8 ธันวำคม 2557  รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ชยัเลิศ  
พิชิตพรชยั อธิกำรบดีน ำคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ีมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช  ทลูเกล้ำฯ ถวำยแจกนัดอกไม้
และร่วมลงนำมถวำยพระพรพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพชัรกิติยำภำ เน่ืองในโอกำสวนัคล้ำยวนัประสตูิ  7 ธ.ค. 52557  และ
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำศรีรัศมิ์ พระวรชำยำฯ  เน่ืองในโอกำสวันคล้ำยวันประสูติ  9 ธ.ค. 2557   ณ  วงัศุโขทัย  
กรุงเทพมหำนคร    
 

 
         มสธ. ถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี 7   
                    เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 
            
                   เน่ืองในวันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันท่ี 10 
ธันวำคม  ของทกุปี  เป็นวนัท่ีประชำชนคนไทยทกุคนล้วน
ระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณขององค์พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั  รัชกำลท่ี7  ท่ีทรงพระรำชทำน
รัฐธรรมนูญฉบบัแรกให้แก่ประชำชนคนไทยเม่ือวนัท่ี 10 
ธันวำคม   พ.ศ. 2475   ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำร
ปกครองจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ มำเป็นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมี 



 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ    หน่วยงำนตำ่งๆ ใน
ภำคส่ ว น ร ำชก ำ ร จึ ง ไ ด้ จั ดพิ ธี ถ ว ำ ย ร ำ ช สดุ ดี
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   ในโอกำสนี ้
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  
อธิกำรบดีได้น ำคณะผู้ บริหำร   คณำจำรย์  และ
เจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชร่วมพิธี
วำงพำนพุ่มประดบัดอกไม้ถวำยรำชสดดีุพระบรมรำ
ชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั  ณ  
บริเวณหน้ำอำคำรรัฐสภำ  เขตดสุิต  กรุงเทพมหำนคร  
ในช่วงเช้ำของวนัท่ี 10 ธ.ค. 2557  จำกนัน้ในเวลำ
10.00 น.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ชัยเลิศ  
พิชิตพรชยั อธิกำรบดีได้เป็นประธำนในพิธีวำงพำนพุ่ม
ถวำยรำชสดุดีพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว    
ณ  พระบรมรำชำนสุำวรีย์พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว   ภำยในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
ซึ่งมหำวิทยำลัยจัดขึน้  โดยมีผู้ บริหำร  คณำจำรย์   
เจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนนิสิต  นกัศึกษำของมหำวิทยำลัย
ร่วมพิธีเป็นจ ำนวนมำก  ทัง้นีย้ังมีคณะผู้ แทนจำก
หน่วยงำนภำยนอก ประกอบด้วย   จังหวัดนนทบุรี   
ศำลจงัหวดันนทบุรี  ส ำนักงำนอยักำรจงัหวดันนทบุรี  
องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดันนทบุรี   อ ำเภอปำกเกร็ด  
กรมท่ีดินจงัหวดันนทบุรี  ส ำนักงำนเทศบำลนครปำก
เกร็ด  ต ำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี   สถำนีต ำรวจปำก
เกร็ด   องค์กำรทหำรผำ่นศกึ   เข้ำร่วมพิธี 
 

 
 
 

 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์                               โครงกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม 

 
                  มหำวิ ทยำลัยสุ โ ขทัยธ ร รมำ ธิ ร ำชจัด โคร งกำ ร
แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมให้แก่คณะอำจำรย์และนักศึกษำ 
International Open College (IOC) ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงวนัท่ี 
22-25 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีกำรจดักำรบรรยำยเร่ือง “ระบบกำร
เรียนกำรสอน งำนวิชำกำร และกำรบริกำรนกัศกึษำของ มสธ.” โดย 
ศ.ดร.สุมำลี สงัข์ศรี และ “วฒันธรรมและภำษำไทย” โดย รศ.ดร.
อำรีรักษ์ มีแจ้ง เพ่ือให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร 
คณะอำจำรย์และนกัศกึษำจำก IOC ได้เรียนรู้สมัผสัศิลปวฒันธรรม
ไทยนอกห้องเรียน โดยกำรไปทศันศกึษำทัง้ในกรุงเทพมหำนคร และ
ร่วมเรียนรู้เ ก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเกำะเกร็ด จ. นนทบุรี  
นอกจำกนี ้ในวันท่ี 24 พฤศจิกำยน มหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรม 
Thai-Malaysian Cultural Night เป็นเวทีให้นกัศึกษำ มสธ และ
นกัศกึษำ IOC ได้แสดงควำมสำมำรถทำงศิลปะกำรแสดงและกำร
ดนตรี และแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน โดยในงำนมีผู้ ให้เกียรติเข้ำ
ร่วมงำน ได้แก่ Mr. Amir Farid Abu Hassan เลขำนกุำรเอก สถำน
เอกอัครรำชทูตมำเลเซีย ประจ ำประเทศไทย รศ.ดร. นินนำท 
โอฬำรวรวุฒิ เลขำธิกำร สมำคม สถำบันอุดมศึกษำแห่งภูมิภำค



เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASAIHL) Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Anuwar Ali อธิกำรบดี Open University Malaysia และภริยำ รศ.
ดร.จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชำเทพ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและวิจยั  ผศ. อรสำ ปำนขำว รองอธิกำรบดีฝ่ำยส่ือสำรองค์กรและวิเทศ
สมัพนัธ์  และผู้ เข้ำร่วมประชมุ OU5 ASEAN Studies        โครงกำรแลกเปล่ียนศลิปวฒันธรรมระหว่ำง มสธ. และ IOC เกิดขึน้จำกท่ี
มหำวิทยำลัยได้จัดโครงกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษำ มสธ. เม่ือเดือนมิถุนำยน 2557 ณ Open University 
Malaysia ซึ่งเป็นสถำบนัอุดมศึกษำพ่ีน้องกับ International Open College  Dr. Siti Aishah Hashim Ali ผู้อ ำนวยกำร 
International Open College เล็งเห็นประโยชน์ในกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีนกัศกึษำจะเก็บเก่ียวได้จำกโครงกำร จึงเ ร่ิมให้มีกำร
จดักำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมร่วมกบั มสธ. และยินดีท่ีจะสง่เสริมให้มีกำรจดัโครงกำรอยำ่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
 
 

 
 
 
 
 


