
มสธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
                   
               เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2558  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ ในวันท่ี 11 ส.ค. 2558 ประกอบด้วยพิธีท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 84 รูป  ณ  ลาน
ปาริชาตภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พิธีรับเสื้อ
พระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ใน
กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่  โดยคณะผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวน 20 คน ท่ีจะไปร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ”  
วันท่ี 16 ส.ค. 2558  ท่ีกรุงเทพมหานคร  และกิจกรรมปั่น



จั ก ร ย าน เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ ฯ  จ าก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไป-กลับ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี รวม
ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร โดยท้ัง 
3 กิจกรรมดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ 
ด ร .น ายแพ ทย์ ชั ย เลิ ศ   พิ ชิ ตพ รชั ย  
อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ท้ังนี้ มี
บุคลากร มสธ. และประชาชนท่ัวไปร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 

 
 
 
 



มสธ. ร่วมพิธีสดุดีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย    

              เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส  อังศุโชติ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและ
วัดผลน าคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะและกล่าวสดุดี
พระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เนื่องในวันสิ้นพระชนม์  ณ  ปรัมพิธีที่จัดขึ้ น
บริเวณศาลจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายไพฑูรย์ ทับขันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้มีหน่วยงานด้าน
กฎหมายและศาลยุติธรรมในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีกว่า 40 หน่วยงาน  
             
              พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 14 ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ได้เสด็จไปศึกษาต่อยัง
ทวีปยุโรป  โดยทรงเลือกเรียนวิชาทางด้านกฎหมายจนส าเร็จปริญญาเกียรตินิยมทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ในประเทศ
อังกฤษ ทรงเป็นก าลังส าคัญในการปฏิรูปกฎหมายและการศาลของประเทศไทยในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยเปลี่ยนจากกฎหมายจารีต
นครบาลที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเป็นลักษณะว่าความทางศาลขึ้นใช้แทน  มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชากฎหมาย และตรา
กฎหมายขึ้นตามแบบอารยประเทศ จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ ารพีพัฒน
ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงสิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 มีพระชนมายุ 45 ปี  วันที่ 7 สิงหาคม 
ของทุกปีจึงนับเป็นวันที่ระลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
 

กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 

      ศูนย์รักษาความปลอดภัยจัดอบรมป้องกันอัคคีภัย 
          ศูนย์รักษาความปลอดภัย  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จัดฝึกอบรมป้องกัน 
/ ระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ให้แก่ทุกหน่วยงานที่อยู่ในอาคารบริการ 1 และอาคาร
บริการ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเป็นประธานเปิดงาน ท้ังนี้มีเจ้าหน้าที่แต่
ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก โดยการอบรมครั้งนี้จะช่วย
ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึง
ประสบการณ์จากการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยทีมวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการ
ดับเพลิง  
 
                   สาขามนุษยนิเวศฯ จัดให้ความรู้ยกระดับ               

                                                                ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม รับ AEC   
        
           รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา รองศาสตราจารย์
ประจ าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จัดกิจกรรมตาม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 
2558 โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การ
พัฒนาและยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 11 – 14 ส.ค. 
2558   โดยพิธีเปิดมีขึ้น  ณ  ห้องประชุม 5209 อาคาร
สัมมนา 1 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน 



  
13 – 14 ส.ค. 58 เวลา 09.30 – 16.00 น. ศูนย์รักษาความปลอดภัยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ใน
อาคารต่างๆ ทุกชั้น จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าด าเนินการตรวจสอบ สอบถามเพ่ิมเติมโทร 7085 
 
14 ส.ค. 58  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตร / ผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร / สาขาวิชา ผ่านระบบ STOU QA Online ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 – 3 อาคารบริการ1  ชั้น 4 สอบถามโทร 7182 
 
18 ส.ค. 58 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู้สนใจร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง How to Publish your rasearch paper in the Internationnal E Journal I  โดย Miss 
Vivien Chiam ( Southeast Asia Representative Research SEA – Asia Research News ) และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้น
น าของประเทศ  ที่  ห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1  สอบถามโทร 0 2504 8351 – 3  
 
19 ส.ค. 58  เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กรณีศึกษาส าหรับ มสธ. กับการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐบาลแนวคิดและประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องสามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  ส ารองที่นั่งสอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 2504 7153 , 0 2054 7155  
 
19 ส.ค. 58 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า มสธ. จ ากัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 ณ อาคาร
วิทยทัศน์  และเวลา 08.00 – 10.30 น. ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้าฯ   บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3  
สอบถามโทร 7146 - 7   
 
19 – 20 ส.ค. 58   สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี สอบถามโทร 
0 2504 8361 – 5 
 
19 – 21 ส.ค. 58 ฝ่ายอุทยานการศึกษาส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดค่ายเยาวชนรอบรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ณ  ห้องประชุมชั้น4  
อาคารตรีศร  สอบถามโทร 0 2504 7731 
 
20 – 21 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น6 อาคารบริหาร สอบถามโทร 7138  
 
1 – 4 ก.ย. 58 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 37 ปี มสธ. “ สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับ
การศึกษาทางไกล ”  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จ.นนทบุรี  และศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ทั่วประเทศ  
- กิจกรรมทางวิชาการ 
- การออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
-  นิทรรศการ 
-  การแสดงดนตรี 

 
 
 

วันที่ 8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัดประชุมนานาชาติ Scientific Research  
หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  Resource  Development  ณ  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม   ท่านที่สนใจร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  สามารถดูรายระเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 
 
วันนี้เป็นต้นไปอาคารพิทยพัฒน์ปิดปรับปรุงเป็นระยะเวลา 270 วัน ( นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2558 ) และ ห้องพยาบาลย้ายที่ท าการ
ไปอยู่  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  ชั้น M  โดยห้องพยาบาล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 6905   
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