
    วางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลท่ี๘ วันอานันทมหิดล 
 
                        เ ม่ือว ันท่ี  9 มิ .ย.  2557  เวลาประมาณ 08.00 น.  นายเพิ่ม  อินเบ้า  
ผูอ้  านวยการกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี ได้น าคณาจารย์  และคณะเจ้าหน้าท่ี ของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุ
สาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 
๘    ณ  วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   เน่ืองในวนัอานนัทมหิดลซ่ึงเป็นวนัคลา้ย
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลพระอฐัมรามาธิบดินทร 
                         
                       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอฐัมรามาธิบดินทร
เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัอาทิตย ์ข้ึน 3 ค ่า เดือน 11 ปีฉลู ณ เมืองไฮเดลแบร์ก ประเทศ
เยอรมนี ตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2468 เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพระเชษฐ
ภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีอีก 2 พระองค ์ไดแ้ก่ สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้า
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอเจา้ฟ้าภูมิ

พลอดุลยเดชทรงข้ึนครองราชสมบติัเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล เสด็จข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตัริย์ล าดบัท่ี ๘ แห่งราชจกัรีวงศ์  เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะท่ีมี
พระชนมายเุพียง 8 พรรษาและประทบัอยูท่ี่ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ ดงันั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์พื่อ
ท าหนา้ท่ีบริหารราชการแผน่ดินจนกวา่พระองคจ์ะทรงบรรลุนิติภาวะ     พระองคเ์สด็จนิวติัพระนครคร้ังแรกภายหลงัทรงราชย์
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 และคร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ระหว่างก าหนดการเสด็จพระราชด าเนิน
กลบัไปทรงศึกษาต่อท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพียง 4 วนั พระองคเ์สด็จสวรรคตดว้ยทรงตอ้งพระแสงปืนเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2489 ณ หอ้งพระบรรทม พระท่ีนัง่บรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวงั รวมระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบติัทั้งส้ิน 12 
ปี    ในรัชสมยัของพระองค์  พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ในวนัท่ี 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และเปิดประชุมสภาผูแ้ทนในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นอกจากน้ี ยงัเสด็จพระราชด าเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรในจงัหวดัต่าง ๆ และทรงเยีย่มชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นคร้ังแรก ณ ส าเพง็ พระนคร พร้อมดว้ย สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้
ฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนจน
เกือบเกิดสงครามกลางเมือง  เม่ือพระองค์ทรงทราบเร่ือง มีพระราชด าริว่า หากปล่อยความขุ่นขอ้งบาดหมางไวเ้ช่นน้ี จะเป็น
ผลร้ายตลอดไป จึงทรงตดัสินพระทยัเสด็จพระราชด าเนินส าเพ็ง ซ่ึงใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง และพระองค์ทรงพระราช
ด าเนินดว้ยพระบาทเป็นระยะประมาณ 3 กิโลเมตร การเสด็จพระราชด าเนินส าเพง็ในคร้ังน้ีจึงเป็นการประสานรอยร้าวท่ีเกิดข้ึน
ใหห้มดไป 



เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์    อบรมบุคลากรใช้ภาษามือช่วยนักศึกษาหูหนวกเรียน มสธ. 
 
                    เ ม่ือวันท่ี  28 พ.ค. ท่ีผ่านมา  ท่ีห้องประชุม 8228  อาคาร
บริภณัฑ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. )  รองศาสตราจารย ์ดร.
ธิติพฒัน์  เอ่ียมนิรันดร์  ผูช่้วยอธิการบดีไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชส่ื้อสนบัสนุนการเรียนของนกัศึกษาพิการ  คร้ัง
ท่ี 1 ปีงบประมาณ 2557 โดยในคร้ังท่ี 1 น้ี  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง การใชภ้าษามือเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้บกพร่องทางการไดย้ิน  
โดยมีผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 13 คน  ประกอบดว้ย คณาจารยจ์ากสาขาวิชา  
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวดัผล  ศูนย์สารสนเทศ  
ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร  และฝ่ายแนะแนวการศึกษา ทั้งน้ีมี อาจารยค์ม
คิด  ศนัสนะเกียรติ และอาจารยธิ์ดารัตน์  เหมรังคะ จากศูนยบ์ริการถ่ายทอด
การส่ือสารแห่งประเทศไทยเป็นวทิยากรฝึกอบรม 
                           จากการส ารวจนักศึกษาพิการท่ีเรียนในระดับอุดมศึกษา
พบวา่มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. )เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผู ้
พิการเข้า ศึกษามากท่ีสุด  ด้วยการให้บริการด้าน
การศึกษาดว้ยระบบทางไกล ท่ีอ านวยความสะดวกแก่
ผูเ้รียน  ปัจจุบนัมีผูพิ้การจ าแนกประเภทคนพิการต่างๆ  
เรียนกบั มสธ. เป็นจ านวนถึง 450 คน  และมีแนวโน้ม
สูงมากข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี  ท าให้ศูนยบ์ริการนกัศึกษาพิการ 
( Disability Support Services : DSS Center ) ส านัก
บริการการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
2549 เพ่ือประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในการ
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความตอ้งการความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละบุคคล  และเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการให้สามารถศึกษาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของตนเอง ไดจ้ดัโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัดงักล่าวข้ึน ส าหรับโครงการในปี 2557 น้ี จะจดัข้ึน 3 คร้ัง ดว้ยกนั  ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 คือ
คร้ังน้ีเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษามือเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้มีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ระหวา่งวนัท่ี 28 – 29 พ.ค.   คร้ังท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชโ้ปรแกรมอ่านจอภาพ 
Text to speech  จะอบรมวนัท่ี 24 มิ.ย. 2557  และคร้ังท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูพ้ิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้( Web Accessibility ) จะอบรมในวนัท่ี 14 – 
15 ส.ค. 2557   ทั้งน้ีบุคลากรท่านใดท่ีสนใจ สามารถติดต่อขอเขา้รับการฝึกอบรมไดท่ี้ ศูนยบ์ริการ
นกัศึกษาพิการ  ส านักบริการการศึกษา หมายเลขโทรศพัท์  7821 – 3  หรือแจง้ความจ านงค์ไปไดท่ี้ 
ds.esoffice@stou.ac.th ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัรับจ านวนจ ากดั 
 

                       สาขาวทิย์ เทคโนฯ มสธ.  หัดชุมชนฝึกใช้แท๊บเลต็  รู้จกัเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งต้น     
 
                               เ ม่ือว ันท่ี 6 มิ.ย. 2557 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดัฝึกอบรมการใช้
แท็บแล็ต  ( tablet ) เบ้ืองตน้  ให้แก่ประชาชนทัว่ไป
ท่ีอยู่ชุมชนอ าเภอปากเร็ด  จงัหวดันนทบุรี   โดยมี
รองศาสตราจารย ์ณฏัฐพร  พิมพายน   รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการการศึกษา  เป็นประธานพิธีเปิด  การ
ฝึกอบรมจดัข้ึนท่ีห้องประชุม 2614 – 2614 / 1 ชั้น 6  
อาคารวิชาการ 2  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
(มสธ.)   มีผูเ้ขา้อบรมจ านวนกวา่ 40 คน      



                         การฝึกอบรมการใช้แท็บแล็ต (tablet) เบ้ืองตน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ไปในอ าเภอปากเร็ดคร้ังน้ี  ถือเป็นการให้บริการ
ดา้นวชิาการแก่สังคมซ่ึงเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยั    โดยโครงการน้ี ไดรั้บเงินอุดหนุนงบประมาณแผน่ดินโครงการ  “ 
หน่ึงมหาวิทยาลยัหน่ึงจงัหวดั ”  เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งต่อชุมชนในจงัหวดัท่ีมหาวิทยาลยัรับผิดชอบ    ทั้ งน้ีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.  ท่ีไดรั้บงบประมาณจดัข้ึนในโครงการช่ือ  “ ความรู้อยูแ่ค่ปลายน้ิว ”  โดยจดัฝึกอบรมการใชแ้ท็บ
แล็ต ( tablet ) เบ้ืองตน้ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในชุมชนปากเกร็ด   เพื่อน าเสนอการคน้หาความรู้ง่ายๆ โดยใชแ้ท็บแล็ต (tablet)  การ
เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   และใชง้านโปรแกรมกเูก้ิล ( Google ) เพื่อคน้หาความรู้ท่ีตอ้งการโดยใชค้  าส าคญั (Keyword) 
ช่วยในการคน้หา   อีกทั้งยงัเป็นการให้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศในเบ้ืองตน้  ตลอดจนท าความคุน้เคยกบัอุปกรณ์และฝึก
ปฏิบติัใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  นอกจากน้ีผลของการฝึกอบรมการบริการวิชาการแก่สังคมคร้ังน้ี ยงัจะน ากลบัไปสู่การผลิตและ
ปรับปรุงชุดวชิาเพื่อการเรียนการสอน  และอาจน าไปสู่ขอ้ปัญหางานวจิยัต่อไปอีกดว้ย 

 

 
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดข้ึนในรอบสัปดาห์  
                                                                                     

  ส านักงานสภาฯ จัด  โครงการถ่ายทอดนโยบายสภามหาวทิยาลยัสู่ประชาคม  
                                         : วถิีวฒันธรรมองค์กรกบัเป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
  
                             เม่ือวนัท่ี 30 พ.ค. ท่ีผา่นมา ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ไดจ้ดั
โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลยัถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาคม มสธ.  เร่ือง 
วิถีวฒันธรรมองค์กรกบัเป้าหมายแห่งความส าเร็จ  ข้ึนท่ี ห้องประชุม 2605 – 
2605 / 1  ชั้น 6 อาคารบริหาร  โดยมีนายโสภณ  สุภาพงษ์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิด้านธุรกิจเอกชนเป็นวิทยากรบรรยาย  ทั้งน้ีมีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  อธิการบดีเป็นประธานในพิธี  
มีผูเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยายเป็นจ านวนมาก 
                     
                      สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับ 
ดูแลและก าหนดนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับใน
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมให้
กรรมการสภาฯ ถ่ายทอดนโยบายสู่ประชาคม มสธ.  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลยั จงัไดจ้ดัให้มีการบรรยาดงักล่าวข้ึน   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงวฒันธรรมองคก์รของ
มหาวทิยาลยั และสามารถปรับตวัไดเ้ม่ือประสบปัญหาการเปล่ียนแปลง  และ
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการท างานในองคก์รและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในวตัถุประสงคข์ององคก์รร่วมกนั อีกทั้งเพื่อใหทุ้กคนไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อองคก์ร 
 



                    
  สถาบันวจิยัและพฒันาจดัอบรมเร่ืองมโนทัศน์ที่คลาดเคลือ่นในการท าวจิยั 
                
               เม่ือวนัท่ี 5 มิ.ย 2557 สถาบนัวิจยั
และพฒันาไดจ้ดัอบรมเร่ือง “ มโนทศัน์ท่ี
คลาดเคล่ือนในการท าวิจยั ” ข้ึนท่ีห้อง
ประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร  โดยมี 
ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.นงลกัษณ์  วิรัชชยั   
ผูท้รงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
และศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช  
นัดวิจัยดีเด่น  สาขาการศึกษาและเป็น
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา  ครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรบรรยาย  ทั้งน้ีมีคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัเขา้รับการอบรมเป็นจ านวนมาก   
 
                                                                             งานวเิทศสัมพนัธ์รับคณะ ม. เปิด เวยีดนาม เยี่ยมชม มสธ. 

               เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค. 2557   งานวิเทศสัมพนัธ์ตอ้นรับ Dr. Le Van Thanh อธิการบดีซ่ึงน าคณะผูบ้ริหารและคณาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยัเปิดฮานอย ( Hanoi Open University ) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เยี่ยมชมศึกษาดูงานการให้บริการดา้น
การศึกษาระบบทางไกล  ส่ือรายการวิทยุโทรทศัน์  รายการวิทยุกระจายเสียง  การผลิตหนงัสือ ต าราเรียน ชุดวิชา และห้องสมุดของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
 

ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่น 
 
13  มิ.ย.  57       เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป ส านกับรรณสารสนเทศขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมจดักจิกรรม STOU Ubiquitous Library  
                         ท่ีอาคารบรรณสาร  ชั้น1 ตลอดงานมีการบรรยาย สาธิต การคน้ระบบ Chamo  ( ส ำนักบรรณสำรสนเทศเปลี่ยนระบบ 
                         สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดจำกเดิมเป็นระบบ Chamo ต้ังแต่วันที ่9 มิ.ย. 2557 ทีผ่่ำนมำ ) และร่วมลุ้นรับ 
                         รำงวัลในกจิกรรมโชคพุ่งคนรักห้องสมุด อาทิ Power Bank , Memory Disk , กระเป๋ากลอ้ง   สอบถามเพิ่มเติมโทร  
                         7464 - 5 
24  มิ.ย.  57       เวลา 08.00 – 13.00 น. มสธ. ร่วมกบั กรมราชทณัฑ ์จดังำนฉลอง 30 ปี ในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำส ำหรับ  
                          ผู้ต้องขัง  ณ เรือนจ ากลางบางขวาง  จ.นนทบุรี   สอบถามโทร  0 2504 7612  
25 – 26 มิ.ย. 57 งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.สุโขทยั จดักิจกรรม Road Show คร้ังที ่4  ณ  ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.   
                          สุโขทยั   สอบถามโทร 0 2504 7050 – 2 
7 – 8 ก.ค. 57     งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี จดักิจกรรม Road Show คร้ังที ่5  ณ  ศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.   
                          อุดรธำนี   สอบถามโทร 0 2504 7050 – 2 
 
ศูนย์หนังสือ มสธ. เปลีย่นเวบ็ไซต์เป็น www.stoubook.com   สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 504 7670 - 2   
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิเพิม่  3 หลกัสูตร ของ มสธ. ได้แก่ 
1.หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
2.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิานิเทศศาสตร์อาเซียน หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ( หลกัสูตรนานาชาติ ) 
3.หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 



 
 
 


