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มสธ. จดัพธีิท ำบุญ ตกับำตร ในโอกำสเฉลมิพระชนมพรรษำ ๘๒ พรรษำ มหำรำชินี     
             
                                วนัท่ี 8 ส.ค. 57 เวลาประมาณ 08.30 น. รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิต
พรชยั  อธิการบดีไดเ้ป็นประธานในพิธีท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์99 รูป เพ่ือร่วมถวายเป็นพระราชกศุลแด่
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วนัท่ี ๑๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยพิธีท าบุญตกับาตรจดัข้ึนบริเวณลานปาริชาติ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มี
บุคลากร นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก   

 

http://eservice.stou.ac.th/


                                                                                              
   มสธ.ร่วมลงนำมถวำยพระพร ที่นครนนทบุรี                      
    
 
                ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว  รอง
อธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์น า
คณะเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชร่วม
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ิ
พ ร ะบรมร า ชิ นีน าถ ในโอก าสวัน เ ฉ ลิ มพระ
ชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  
ปรัมพิธีภายในหอ้งประชุมเทศบาลนครนนทบุรี  
 
 

 



เกำะตดิผู้บริหำร                    เข้ำโค้งสุดท้ำยRoad Show   คร้ังที่8 อธิกำรบดนี ำทีมลง 
                                                หำดใหญ่ สงขลำ ยงัได้รับควำมสนใจต่อเน่ือง 
 

                  เม่ือวนัท่ี 3 – 4 ส.ค. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์
ด ร . น า ย แ พ ท ย์ ชั ย เ ลิ ศ  พิ ชิ ต พ ร ชั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่าย
วชิาการ รองศาสตราจารย ์วรวฒิุ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยั ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา 
ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศสัมพนัธ์ 
นายเพ่ิม อินเบา้ ผูอ้  านวยการกองกลาง และนายสุเทพ มโน
ภักดี ผู ้อ  านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้ร่วม
กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 8 ของปี 2557 ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ 
และอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลา ซ่ึงกิจกรรมคร้ังน้ีไดรั้บความ
สนใจจากส่ือมวลชนจ านวนมากในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา และ
จงัหวดัใกลเ้คียง ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ี
ท างานด้านการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 
อาชีวะ นกัเรียน กศน. หลายแห่งในจงัหวดัสงขลาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมพบส่ือมวลชนและเครือข่ายท่ีห้องประชุมโรงแรม
ไดอิชิ อ าเภอหาดใหญ่ และทหารค่ายเสนาณรงค์ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษารับฟังบรรยายเร่ืองการเรียนการ
สอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. เป็นจ านวนหลาย
ร้อยคน ทั้งน้ีอธิการบดียงัไดใ้ห้สัมภาษณ์ประเด็น มสธ. กบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ( ช่อง11 ) สงขลา 
ดว้ย  
 

                  กิจกรรม Road Show ในทุกคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลยัท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน อยู่ท่ีไหน เวลาใดก็สามารถศึกษาได ้
โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การรณรงครั์บสมคัรนักศึกษา
ใหม่ปีการศึกษา 2557 การพบปะกบัส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีท่ีตั้งของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. และจงัหวดัใกลเ้คียง 
ตลอดจนพบปะกบัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถ่ิน เครือข่าย
บริการด้านการศึกษา นักศึกษาและ
บัณฑิตของ มสธ. เพื่อเสริมสร้าง

สมัพนัธภาพ กระชบัความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการดา้น
การศึกษาร่วมกนั  

                    กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 8 ของปี 2557 น้ี จดัข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 4 – 5 ก.ค. ท่ีผา่นมา ท่ีอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอเมืองจงัหวดัสงขลา โดยเป็น
ความร่วมมือกนัระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และ
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ยะลา มีกิจกรรมส าคญัประกอบดว้ย 1.กิจกรรมอธิการบดีพบ
ส่ือมวลชนและเครือข่ายการศึกษา จัดข้ึน ณ ห้องสมิหลา โรงแรมไดอิชิ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา มีส่ือมวลชนในจังหวดัและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ผูแ้ทนจาก
หน่วยงานดา้นการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน บณัฑิต นกัศึกษา มสธ. 
ตลอดจนนกัเรียน นกัศึกษา อาชีวะ และนกัเรียน กศน. หลายแห่งในจงัหวดัเขา้ร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนประมาณ 300 คน ใน  โอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย์
ชยัเลิศ พิชิตพรชยั ไดบ้รรยายเร่ือง การให้บริการดา้นการศึกษาดว้ยระบบทางไกล 
ของ มสธ. นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะนโยบายของ มสธ. 
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่ือไอทีเปล่ียนชีวิต 2.กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาแก่ทหารท่ีค่ายเสนาณรงคก์วา่ 200 คน 3. กิจกรรมพบผูบ้ริหารและเยี่ยม
ชมศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดั ท่ีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั โรงเรียนมหาวชิราวธุ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และพบผูบ้ริหาร
และเยี่ยมชมศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ท่ีห้องสมุดประชาชนอ าเภอเมืองสงขลา 4.กิจกรรมการให้สัมภาษณ์ ประเด็น มสธ.กบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยสอดแทรกเร่ืองการใหบ้ริการดว้ยระบบการศึกทางไกลของ มสธ. ท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาใหส้ าหรับทุกคนโดยไม่วา่ผูเ้รียนจะ
เป็นใคร อยู่ท่ีไหน เวลาใด ก็สามารถท่ีจะเรียนได ้โดยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11) 
สงขลา  



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
                 
 
 


