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ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
       
         
                ขอเชิญ บัณฑิต นักศึกษา 
มสธ. และผูมี้จิตศรัทธา เขา้ร่วมถวาย
ผา้พระกฐินพระราชทาน หรือร่วม
บริจาคปัจจยัโดยเสด็จพระราชกุศล
ไดท่ี้  กองคลงั  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ต.
บางพดู   อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี  

 
 
 
มสธ. ร่วมถวายพระพรในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร 

                      
       
       วนัท่ี 10 ต.ค. 2557 เวลาประมาณ 11.15 
นาที รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  
พิ ชิ ตพ ร ชั ย อ ธิ ก า ร บ ดีน า คณ ะผู ้บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  ณ   
ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี    โรงพยาบาลศิริราช 
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เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์          มสธ.จรดปำกกำร่วมกับนิคมฯสินสำคร พฒันำ 
                                              อุตสำหกรรมกำรพมิพ์ เพื่อเป็นเบอร์หน่ึงในอำเซียน 
 
                 เม่ือวันท่ี 9 ตุลำคม 2557 ท่ีผ่ำนมำ 
ณ  นิ ค ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม สิ น ส ำ ค ร  จั ง ห วั ด
สมุทรสำคร  มีกำรลงนำมบนัทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง มหำวิทยำลยัสโุขทยั  

ธรรมำธิรำช (มสธ.) โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.
นำยแพทย์  ชัย เลิศ  พิชิตพรชัย  อ ธิกำรบดี 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช กบันำยสมศกัดิ์ 
ดำรำรัตนโรจน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร นิคม
อตุสำหกรรมสินสำคร โดยบนัทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกัน
พฒันำบคุลำกรในนิคมอตุสำหกรรม และบริเวณ
โดยรอบทำงด้ำนกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้มี
ศักยภำพและสอดคล้องกับเคร่ืองมือท่ีทันสมัย
มำกยิ่งขึน้ 
              
                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มุ่งเน้นควำมต้องกำร
ของผู้ เรียนท่ีหลำกหลำย เพ่ือพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน องค์กร 
เพ่ือน ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตำมหลักพันธกิจของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยทำง
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มสธ . เป็นหนึ่งในเ ร่ือง
เทคโนโลยี กอปรกับศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร ให้ควำมรู้เข้ำถึงผู้
ศกึษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำงนิคมอตุสำหกรรมสินสำคร เป็น
นิคมท่ีรวมผู้ประกอบกำรเก่ียวกับทำงด้ำนกำรพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
ตัง้แต่วสัดอุปุกรณ์ บคุลำกร สถำนท่ี ทำงด้ำนกำรพมิพ์  
 
                  ประเทศเรำในตอนนีมี้ศกัยภำพทำงด้ำนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และก ำลงัเป็นศนูย์กลำงทำงด้ำนกำร
ผลิตบรรจภุณัฑ์และส่ือสิ่งพมิพ์ต่ำงๆ ทำงด้ำนเคร่ืองมือเรำพร้อมแต่อำจจะยงัขำดช่องว่ำง ทำงด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร
ให้พร้อมกบัเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ทำงมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช จึงได้มีควำมพร้อมในกำรช่วยพฒันำเพ่ือต่อยอด
ทำงด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนอตุสำหกรรมกำรพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ ให้มีคณุภำพ และประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  
 
                   นอกจำกควำมร่วมมือดงักล่ำวแล้ว ทัง้สองหน่วยงำนยงัใช้ทรัพยำกรร่วมกนั เช่น บคุลำกร อปุกรณ์ สถำนท่ี 
และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำของประเทศต่อไป   
 
                                                                                                                                   ขำ่ว  : นิต ิ พำนนำค  งำนประชำสมัพนัธ์  
                                                                                                                             ภำพ : ภำคภมูิ ชำ่งเรียน  หนว่ยถ่ำยภำพ  สทศ. 

 
สภาการแพทย์แผนไทยรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑติ มสธ. 
                   
                          เม่ือวนัท่ี 16 ก.ค. 2557 ท่ีผ่านมาท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการแพทยแ์ผนไทยมีมติ
รับรอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียน
การสอนการแพทยแ์ผนไทย โดยใชห้ลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ( หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 )   
 
 
 



ข่าวเด็ด กิจกรรมดี เร็วๆ นี้ 
 
วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลำ 08.00 – 12.00 น. สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ร่วมกบัชมรมบณัฑิตพยำบำลศำสตร์ มสธ. จดั
โครงกำรบริกำรพยำบำลเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ เน่ืองในวันพยำบำลแห่งชำติ โดยให้บริกำรตรวจสุขภำพแก่
นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พร้อมจดันิทรรศกำรและให้ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพท่ีถูกต้อง  
ณ บริเวณใต้อำคำรบริหำร   สอบถำมโทร 8036 – 7 
 
วันที่ 6 พ.ย. 57  เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป  เชิญร่วมงำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปี 2557 “ ชุมชนร่วมใจ เชิด
ชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ” ครัง้ท่ี ๙   ณ  บริเวณสระน ำ้หน้ำอำคำรวิทยทศัน์  สอบถำมโทร 0 2504 
7731  
 
วันที่ 13 – 27 ต.ค. 57  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกัดเปิดรับสมัครเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ประจ ำปี 2558  สอบถำมโทร 7146 – 9 
 
วันที่ 31 ต.ค. 57 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปิดให้บริกำรคร่ึงวัน ตัง้แต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป เน่ืองจำกจะต้อง
ประมวลดอกเบีย้สิน้ปี   ประมวลผลเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน   และประมวลผลปิดบญัชีสิน้ปี   สอบถำมโทร 7146 
– 9 
 
หนังสือดีจำกสำขำวิชำรัฐศำสตร์  เร่ือง  กัมพูชำ มิติกำรพัฒนำประชำธิปไตย ( ในกำรเลือกตัง้ทัว่ไป พ.ศ. 
2536 – 2566 ) โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสนีย์  ค ำสุข  รำคำเล่มละ 180 บ.  สนใจติดต่อสั่งซือ้ได้ท่ี สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์ มสธ.  โทร 0 2504 8356 - 9   
 

                                  กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นในรอบสัปดาห์ 
   ฝ่ายกจิการนักศึกษา จดัเต้นไลน์แดนซ์เพือ่สุขภาพ อธิการบดร่ีวมด้วย  

 
         ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ส านัก
บริการการศึกษา  จัด กิจกรรม
โครงกา ร  มสธ .  ร วมใจ รักษ์
สุขภาพ  ด้วยการออกก าลังกาย 
เต้นไลน์แดนซ์   เพื่ อ ส่ ง เส ริม

สุขภาพท่ีดีของบุคลการ มสธ. ให้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
สุขภาพจิตดี  อนัจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดี  ตลอดจนเป็นการ
สร้างโอกาสใหเ้กิดความสุขข้ึนในสังคมชาว มสธ. ร่วมกนั โดย
กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 8 ต.ค.  ท่ีผ่านมา  ท่ีห้อง
ประชุม 220  ชั้น2  อาคารสุโขสโมสร  นบัเป็นคร้ังท่ี 7 ใน

โครงการ   โดยคร้ังน้ีรองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  อธิการบดี  พร้อมดว้ย รองศาสตราจารย์
ณัฏฐพร  พิมพายน  รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา  และผูบ้ริหารระดบัสูงของส านักบริการการศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ย   ทั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวเป็นจ านวนเกือบ 80 คน   
           
ศิลปศาสตร์จดัเสวนาความส าคญัการจดัการเรียนการสอนหมวดวชิา               
ศึกษาทั่วไป 
                       เม่ือวนัท่ี  30 ก.ย. ท่ีผ่านมา  ท่ีหอ้งประชุม 1608 – 1608 / 1  ชั้น6  
อาคารบริหาร  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการเสวนาทางวิชาการ เ ร่ือง  
ความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  โดยมีรอง
ศาสตราจารยช์ านาญ   เชาวกีรติพงศ ์   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.  
และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ  เลขาธิการคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย  
เป็นวทิยากรร่วมเสวนา   ทั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก    



 



 
                                                   
                                               
    

 
  

 

                                      
 
   
 


