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                รับพระราชทานทุนด าเนินงานส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงจากสมเดจ็พระเทพฯ 

                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราช
วโรกาสให้รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดี น าคณะ
ผูบ้ริหาร  คณาจารยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พร้อมดว้ยผูน้ าเกษตรกรโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช โดยเป็นผูแ้ทนชุมชนจาก 22 
ชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เขา้เฝ้า ฯ  ณ  โรงเรียนบา้นคลอง14  จ.นครนายก   
เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค.  ท่ีผา่นมา  ในโอกาสน้ีไดพ้ระราชทานเงินกองทุนในการด าเนินงาน
ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผูน้ าชุมชนท่ีร่วมโครงการ 
 
                

                     ตามท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้มีการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน เพื่อเผยแพร่
ความรู้ วิถีชีวิตแห่งความพอเพียงให้ปรากฏแก่สาธารณชน
ทั่วไป โดยน าแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นแบบอยา่ง   และดว้ยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีสามารถให้
ทุกคนเขา้ถึงการศึกษา  เรียนรู้ทั้งในภาคแนวคิดและภาคปฏิบติั  โดยเฉพาะมีการน าเอาบทเรียนท่ีเป็นประสบการณ์จากบุคคล
ตน้แบบ หรือจากองคก์รท่ีประสบความส าเร็จจากทุกภาคทัว่ประเทศในดา้นการบริหารงานโดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบติั   จึงท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเรียนรู้หลกัปรัชญาเศรษกิจพอเพียงผา่นระบบการศึกษาทางไกลได ้    ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี  25 – 
26 ธ.ค. ท่ีผา่นมา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัประชุมสัมมนาเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะ
ท่ี 1)  ณ  ห้องสามศร  อาคารอเนกนิทศัน์   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยมีวาท่ีร้อยตรีกิตติ  ขนัธมิตร  กรมวงัผูใ้หญ่  เป็น
ประธานพิธี  พร้อมกนัน้ียงัมีนายวสันต ์ กูเ้กียรติกลู  และนายจิตรกร  สามประดิษฐ  ท่ีปรึกษาโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมเป็นวทิยากร   การสัมมนาคร้ังน้ีมีเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและผูน้ าเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระยะท่ี1) ท่ีเป็นผูแ้ทนชุมชนจาก 22 ชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการและด าเนินงานส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงมาระยะหน่ึงแลว้ เขา้ร่วมการสัมมนากวา่ 100 คน  และการสัมมนาคร้ังน้ีมหาวิทยาลยัไดรั้บพระราชทานพระราช
วโรกาสให้เข้าเฝ้า เพื่อรับพระราชทานเงินกองทุนในการด าเนินงานส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   นอกจากน้ียงัได้มีความร่วมมือกับส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีจะร่วมกันส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ี    
 
ข่าว : ธีรพล  ศรีเป๊ะบวั  งานประชาสัมพนัธ์                          ภาพข่าว : ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครนายก , งานประชาสัมพนัธ์ มสธ.  
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                 ส่งควำมสุขอธิกำรบดีผู้ก่อตัง้ มสธ.  และผู้มีคุโณปกำรต่อมหำวิทยำลัย 
   

         
               เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. ท่ีผ่ำนมำ   รองศำสตรำจำรย์ ดร. 
นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิกำรบดีได้น ำคณะผู้บริหำร ของ
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช มอบกระเช้ำผลไม้  ส่งควำมสขุ ใน
โอกำสปีใหม่แก่ศำสตรำจำรย์  ดร.วิจิตร  ศรีสอ้ำน  อธิกำรบดีผู้
ก่อตัง้มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช   ณ  วิจิตรภำคียสถำน   จ.
นนทบุรี   โดยก่อนหน้ำนีเ้ม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันท่ี
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร มีอำยุครบ 80 ปี   รองศำสตรำจำรย์ ดร.
นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  พร้อมด้วยรองศำสตรำจำรย์ ดร.
องค์กำร  อินทรัมพรรย์  นำยกสภำมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช  
ยงัได้น ำคณะผู้บริหำร  คณำจำรย์ ของมหำวิทยำลยั มอบกระเช้ำ
ผลไม้แก่ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้ำน ด้วย ในโอกำสนีย้งัมีคณะผู้แทนจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย   อำทิ  สมำคมสุโขทยัธรรมำธิ
รำช    สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกัด    สหกรณ์ร้ำนค้ำ มสธ. 
จ ำกดั  ร่วมแสดงควำมยินดีด้วย  
             
                         
                   
                

                  นอกจำกนีใ้นวันท่ี 14 ม.ค. 2558  รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร. นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ได้น ำ
คณะผู้บริหำรของมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช มอบ
กระเช้ำผลไม้ ในโอกำสปีใหม่แก่พลอำกำศเอกเกษม  อยู่
สขุ  หวัหน้ำส ำนกังำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์ สมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฏรำชกุมำร   ณ  
ส ำนักงำนรำชเลขำนุกำรในพระองค์    พระท่ีนั่งอัมพร
สถำน   เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร  โดยพลอำกำศเอก
เกษม  เป็นผู้ มีคุโณปกำรแก่มหำวิทยำลยั ให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลืองำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรมำโดย
ตลอด  
 

 

           

                     

                                    
                      
                           
 
 



 
สัมมนาพฒันาคุณภาพบริหารจัดการ ให้ มสธ. ตดิ 1 – 100 ของโลกใน 15 ปี   

   
                รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย์
ชยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดีเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา เร่ือง การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ มสธ. ณ ห้อง
ประชุม5209  อาคารสัมมนา 1 ในโอกาสน้ี
ย ังได้ เ ป็นวิทยากรบรรยาย  เ ร่ืองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ ์AUN 
QA (ASEAN University Network Quality 
Assurance) ร่วมกบั  อาจารยพ์รทิพย ์ กาญ
จนนิยต  อดีตผูอ้  านวยการบริหาร มูลนิธิ
การศึกษาไทย - อเมริกนั (มูลนิธิฟุลไบรท)์ 
ท่ีบรรยายในหวัขอ้ การพฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กร  ทั้ งน้ีมีผู ้บริหาร

ระดับสูง  คณะจดัท ารายงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติระดับมหาวิทยาลยั  เจา้หน้าท่ีกองแผนงานของ
มหาวทิยาลยั เขา้ร่วมการสัมมนากวา่ 100 คน   
       
                    การสัมมนาเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ มสธ. จดัข้ึนโดยกองแผนงาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างความเขา้ใจการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัตามเกณฑม์าตรฐานสากล และก าหนดแนว
ทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสม  รวมถึงการพฒันามหาวิทยาลยัใหมี้คุณภาพ
มาตรฐานเทียบเคียงระดบัสากล  ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัไดต้ระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็น ในการพฒันาการ
บริหารงานอย่างเป็นองคร์วม ประยุกตก์ารบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในการขบัเคล่ือนการบริหารงานมุ่งสู่การ
เป็นองคก์รท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถในการเรียนรู้ คิดร่ิเร่ิม เปล่ียนแปลงและ
ปรับตวั  การสัมมนาคร้ังน้ีจดัข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันา มสธ. ระยะ 15 ปี ( 2556 – 2570 )   โดยในช่วง 5 ปี 
แรก (พ.ศ. 2556 – 60 ) มุ่งสู่อนัดบั 1 ใน 1,000 ของระดบัโลก และยื่นรับการประเมินตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ช่วงปีท่ี 10      ช่วงปีท่ี 10 ( พ.ศ. 2561 – 65 ) มุ่งสู่อนัดบั 1 ใน 500 ของระดบัโลก และ ไดร้างวลั TQC  ช่วง
ปีท่ี 15 ( พ.ศ.2566 - 70 ) มุ่งสู่อนัดบั 1 ใน 100 ของระดบัโลก และ ไดร้างวลั TQA 
 
 
 
 
 
 

             



                  ส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬา มสธ. ใน นนทรีเกมส์ 15 – 24 ม.ค. น้ี 
   

              
                    เม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. ท่ีผา่นมา   ท่ี
ห้องประชุม 8228  อาคารบริภณัฑ์  รอง
ศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาได้เป็น
ประธานในพิธีปฐมนิเทศคณะนกักีฬาของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)  
ท่ีจะไปร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย  คร้ังท่ี42 “นนทรีเกมส์” โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน  จ.นครปฐม  เป็นเจ้าภาพ
จดัการแข่งขนัระหวา่งวนัท่ี 15 – 24 ม.ค. 
2558 
            
                   การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังท่ี 42   

โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน   จงัหวดันครปฐม  เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั “นนทรีเกมส์”  ระหวา่งวนัท่ี 
15 – 24 ม.ค. 2558  มีกีฬากว่า 30 ชนิดกีฬาให้ร่วมชิงเหรียญรางวลั   ส าหรับมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) การส่ง
นกักีฬาร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ี นบัเป็นคร้ังท่ี 
11 ติดต่อกนั  โดยเม่ือวนัท่ี 13 ม.ค. ท่ีผ่าน
มา  รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาไดเ้ป็น
ประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาท
แก่คณะนกักีฬาท่ีจะไปร่วมการแข่งขนั โดย
กล่าวว่าถึงแมก้ารมุ่งหวงัในเหรียญรางวลั
จะเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญัแต่อีกเร่ืองท่ีส าคญั
ยิ่งกว่าคือการท่ีมหาวิทยาลัยได้แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดโอกากาสให้แก่
นกัศึกษาในทุกๆ ดา้น ท่ีเป็นประโยชน์ เฉก
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั่วไป  
ถึงแม้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะใช้ระบบการ
สอนแบบทางไกลก็ตาม   ในโอกาสการ
ปฐมนิเทศคร้ังน้ีนายแพทยโ์อสถ เลขะกุล 
ย ังได้มอบเงินจ านวนหน่ึงเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์แก่คณะนกักีฬาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชดว้ย   ส าหรับการแข่งขนัคร้ังน้ี  มสธ. ส่งนกักีฬาร่วมการแข่งขนั
ทั้งส้ิน 8 คน   ใน 4 ชนิดกีฬา  ไดแ้ก่  
1.นายนิติ  วงัปรีชา   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิานิติศาสตร์   ลงแข่งขนัเทนนิสชายเด่ียว 
2.นายพชรพล  ชยัสันธนะ  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิารัฐศาสตร์   ลงแข่งขนัวา่ยน ้าชาย ฟรีสไตล ์50 และ 100 เมตร ,  
   กรรเชียง 50 และ 100 เมตร , ผเีส้ือ 50 และ 100 เมตร  และกบ 50 และ 100 เมตร    
3.นายสมยศ  บวัลา  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ลงแข่งขนัวิง่ 1,500  และวบิาก 3000 เมตร ชาย 
4.นายชชัชน  ชวภาณุนนท ์ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  ลงแข่งขนัวิง่ 100 และ 200 เมตร ชาย 
5.นางสาวแสงจนัทร์  ทรงวลิยั  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  ลงแข่งขนั วิง่ 1,500 เมตร หญิง 
6.นางสาวกิตติยา  เอกพจนานนท ์  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิารัฐศาสตร์   ลงแข่งขนัวิง่ 100 และ 200 เมตร หญิง 
7.นายสุภชยั  เขจรฤทธ์ิ    นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   สาขาวชิาศิลปศาสตร์   ลงแข่งขนัดาบสากล  เซเบอร์บุคคลชาย 
8.นายอนุชา  มาตยไ์ตร   นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   สาขาวชิารัฐศาสตร์   ลงแข่งขนัดาบสากล  เซเบอร์บุคคลชาย 
 
ทั้งน้ีขอเชิญทุกท่านร่วมส่งก าลงัใจเชียร์ทพันกักีฬาของ มสธ. ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 42 น้ีดว้ย  
 


