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มสธ. จัดงานสืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ 
 
 
                               เม่ือว ันท่ี 9 เม.ย. ท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจดังานประเพณี
สงกรานตอ์นุรักษ์วฒันธรรมไทย ประจ าปี 2557  “ 
สืบสานภูมิปัญญาไทย สุขใจวันสงกรานต์ ”  ข้ึน   ณ  
บริเวณใตอ้าคารวิชาการ 3  โดยมี รองศาสตราจารย ์
ดร .นายแพทย์ชัย เ ลิศ   พิ ชิตพรชัย  อ ธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธี  
ทั้งน้ีมีรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  ผูบ้ริหาร คณาจารย ์ 
เจา้หนา้ท่ีบุคลากร มสธ. เขา้รวมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก    กิจกรรมในงานประกอบด้วย  พิธีท าบุญตกั
บาตร   พิธีทอดผา้ป่าการศึกษามอบให้แด่โรงเรียน
วดักลางเกร็ด  พิธีรดน ้ าขอพรผู ้ใหญ่ การแสดง
ศิลปวฒันธรรม  ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งจาก  คุณผอ่ง
ศรี วรนุช  ศิลปินแห่งชาติ   นกัเรียนโรงเรียนวดักลางเกร็ดและวงผอ่งพลอย  รวมถึงการประกวดซุ้มอาหารเพื่อบริการผูเ้ขา้ร่วมงาน
ของหน่วยงานต่างๆ        

 



 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์                      นิเทศฯ มสธ. จดัประชุมงานวจิยันิเทศศาสตร์อาเซียนรวบรวมข้อมูลใช้สอนในหลกัสูตร 

  
                 หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน   สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  มสธ.  จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการวิจัยนิเทศ
ศาสตร์อาเซียน  ระหว่างวนัท่ี 3 – 5 เมษายน  2557 ณ 
โรงแรมรามาการ์เดน้   กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ  
นกัวิชาการดา้นการส่ือสารจากสถาบนัการศึกษาในอาเซียน   
ผู ้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในอาเซียน   ตลอดจน
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมประชุมจ านวนกว่า 50 
คน   การประชุมประกอบดว้ยการน าเสนองานวิจยัดา้นการ
ส่ือสารจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน  การอภิปรายกลุ่มและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงาน                     
                         
                หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน ( Communication  

Art  for  ASEAN Program ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ตระหนกัในความส าคญัของประเทศในการเตรียมตวักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ใน พ.ศ. 2558 จึงจดัการประชุมสัมมนาการวิจยันิเทศศาสตร์อาเซียน ( ASEAN Communication Research Symposium ) เพ่ือการวิจยัและรวบรวมความรู้เก่ียวกบัระบบการ
ส่ือสารของประเทศต่างๆ ในอาเซียน    การประชุมสมัมนาการวิจยันิเทศศาสตร์อาเซียนถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีหลกัสูตรนิเทศ
ศาสตร์อาเซียน  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. รับผิดชอบด าเนินการ  โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2557  การประชุมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ
รวบรวมความรู้เก่ียวกบัระบบการส่ือสารของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในปริบทของเสาหลกัทั้งสามดา้นของอาเซียน  อนัได้แก่ การเมืองและความมัน่คง  เศรษฐกิจ  และ
สงัคมและวฒันธรรม   อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการส่ือสารอาเซียน  ตลอดจนเพ่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน  ( The 
Master Degree Program of Communication  Arts  for ASEAN ) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรนานาชาติในความดูแลของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
 



 

เกาะตดิผูบ้รหิาร                      ต้ังคณะกรรมการผังกายภาพ  มสธ. ชุดใหม่  วางแผนผดุอาคารเพิม่ รองรับการการเติบโต มสธ. 
 
                                                เม่ือช่วงบ่าย วนัท่ี  28 มี.ค. 57   รองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ในฐานะท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการวางผงักายภาพของมหาวิทยาลยั ไดป้ระชุมคณะกรรมการวางผงั
กายภาพของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งข้ึนใหม่ หลังจากยกเลิก
คณะกรรมการชุดเดิมท่ีตั้งไวเ้ม่ือปี 2545   การประชุมดงักล่าวจดัข้ึนท่ีห้อง 1514  ชั้น 5   
อาคารบริหาร   โดยการประชุมคร้ังน้ีมีวาระท่ีส าคญั อาทิ  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ รายช่ือ
คณะกรรมการวางผงักายภาพของมหาวิทยาลยั ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลยัท่ี 1 / 2557  
วนัท่ี 28 ก.พ. 2557   โดยยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมตามค าสัง่ วนัท่ี 11 เม.ย. 2545 และแต่งตั้งคณะกรรมการวางผงักายภาพของมหาวทิยาลยัชุดใหม่ จ านวน 16 คน  ดงัน้ี 
1.อธิการบดี                                                                              ท่ีปรึกษา 
2.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิยั                                       ประธานคณะกรรมการ 
3.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยั          รองประธานคณะกรรมการ 
4.รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยสิ์น                                                   กรรมการ 
5.รองศาสตราจารย ์ดร.อนุชาติ  พวงส าลี                                  กรรมการ 
6.นายสมิตร  โอบายะวาทย ์                                                      กรรมการ 
7.นายชญา  ปัญญาสุข                                                               กรรมการ 
8.ดร.ไกร  ตั้งสง่า                                                                      กรรมการ 
9.รองศาสตราจารยน์พพร   โทณะวณิก                                    กรรมการ 
10.ผูช่้วยศาสตราจารยป์ราโมช  เช่ียวชาญ                                 กรรมการ 
11.ผูอ้  านวยการกองแผนงาน                                                     กรรมการ 
12.ผูอ้  านวยการกองพสัดุ                                                           กรรมการ 
13.หวัหนา้งานอาคารสถานท่ี                                                    กรรมการ 
14.ผูช่้วยอธิการบดี ( รองศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา จนัทร์คง )  กรรมการและเลขานุการ  
15.เจา้หนา้ท่ีกองแผนงาน ( นายอฐัเรข  กนัสิทธ์ิ )                      ผูช่้วยเลขานุการ 
16.เจา้หนา้ท่ีงานอาคารสถานท่ี ( นายกศิถชัฒ ์จนัทวงศ ์)          ผูช่้วยเลขานุการ  
โดยมีหนา้ท่ีคือ  
1.ศึกษาความตอ้งการการใชพ้ื้นท่ีของมหาวิทยาลยัในส่วนกลางของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการสังคม  การบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการ
หารายได ้รวมถึงการใชส้ าหรับกิจกรรมสนบัสนุนต่างๆ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดย
ค านึงถึงสุขภาวะท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม     
 
2.ศึกษาสภาพการใชพ้ื้นท่ีของอาคารต่างๆ และท่ีดินท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคจาการใชพ้ื้นท่ีอาคารท่ีดินดงักล่าว ทั้งในปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
 
3.วางนโยบายการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของมหาวทิยาลยั 
 
4.จดัท าผงักายภาพของมหาวิทยาลยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการใชพ้ื้นท่ีของอาคาร
และความตอ้งการท่ีดินเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 
5.แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบมาย 
 
6.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย  
 
เร่ืองพิจารณา   แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามหนา้ท่ี ในขอ้ท่ี 1 , การจดัท า Walk Ways ของมหาวิทยาลยั , การก าหนดสถานท่ีก่อสร้าง
อาคารวชิาการ 4  และ อาคาร 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  , และการด าเนินการก่อสร้างอาคาร 36 ปี มสธ. 
 
 
 
 
 
 
 



 ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่นเร็วๆ นี้   
 
วนัน้ี – 20 มิ.ย. 2557  มหาวทิยาลยัเปิดรับสัมครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคตน้ ช่วงท่ี 1  ซ้ือระเบียบการสมคัรไดท่ี้ ร้านเซเวน่
อีเลฟเว่น , ท่ีท  าการไปรษณีย ์, ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ.ประจ าจงัหวดั , ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง , ท่ีท  าการ มสธ. ถ.แจง้
วฒันะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788   หรือดูรายระเอียดพร้อมโหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.stou.ac.th   เลือก ปริญญาตรี 
 
มหาวิทยาลยัเลื่อนสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นวนัเสาร์ท่ี 3 และวนัอาทิตยท่ี์ 4 พ.ค. 2557  เน่ืองจากวนัเดิมท่ีจดั
สอบตรงกบัการสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สอบถามโทร 0 2504 7255 - 8  
 
วันนี้ – วันที่ 30 เม.ย. 57   มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นท่ี 87 เรียนไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกท่ี ทุกเวลา  
ดว้ยการศึกษาทางไกล คุณสมบติัเพียงอ่านออก เขียนได ้ก็สามารถเรียนได ้  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788 หรือ 0 2504  7711 – 
2 หรือดูรายระเอียดไดท้าง www.stou.ac.th    เลือกโครงการสัมฤทธิบตัร 
 
วนัที ่22 เม.ย. 57   เวลา 13.30 น. ขอเชิญสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเข้ารับฟังการบรรยายแผนการลงทุน  ณ  ห้องประชุมสามศร  
อาคารอเนกนิทศัน์   / 200 คน แรกมีของท่ีระลึกมอบให้  และทุกท่านท่ีอยู่ในห้องประชุมลุน้รับรางวลั 1,000 บ. ( 3 รางวลั ) และ 
รางวลั 500 บ. ( 24 รางวลั )  
 
วนันีเ้ป็นต้นไป  ขอเชิญชมงานวิจัยจากงานประจ า ( R2R )  ทาง e-service 
ขณะน้ีมีงานวจิยัจากงานประจ า ( R2R ) ท่ีท าเสร็จแลว้เผยแพร่อยูบ่นระบบบริการสารสนเทศ มสธ. ( e – service ) จ  านวน 5 เร่ือง  
1.การปรับวธีิการปฏิบติังานกิจกรรมประจ าชุดวชิาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มสธ. 
2.การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการวทิยกุระจายเสียงของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 
3.การศึกษาปัญหาและความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาของบณัฑิตจากศูนยพฒันา มสธ. 
4.การประเมินการปรับขั้นตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบและจดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ( R2R ) 
5.การประเมินระบบวดัผลตามความพร้อมของนกัศึกษารายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์ของ มสธ. 
ผูส้นใจท่ีจะท าวจิยัจากงานประจ า ( R2R )  สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 7597 – 8 
 
วนัที ่26 เม.ย. 57 สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช  จดักิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ปทุมธานี – นนทบุรี ขอพรส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ  ท่านละ 199 บ. 
รับสมคัรผูร่้วมเดินทาง วนัน้ี – 18 เม.ย. 57  ส ารองท่ีนัง่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7790 – 2  
          

 
 

รัก ยม  : เฟรมภาพอมยิ้มฉบับนี้ เก็บตกมาจากงานสงกรานต์
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ มสธ. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา  โดย
กิจกรรมในงานนอกจากสืบสานประเพณีและวัฒนธธรมแล้ว ยังมีการ
ประกวดซุ้มที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ งานนี้แต่ละซุ้มส่งสาวงามแต่งกาย
ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 เข้าร่วมงานกันเพียบ แต่ 2 สาวจากซุ้มกอง
คลัง รูปร่างหน้าตาถ้าเอาสวยเข้าสู้คงยากนิด  แต่ถ้าเอาน่ารัก แปลก
แหวกแนว ใครก็กินคู่นี้ไม่ลง ..... อัย ย่ะ !        
.............................................ขอบคุณภาพอมยิ้มจาก นินจา ซ่าส์ กองคลัง  


