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                                                 มสธ. จดัพธีิทางศาสนาเน่ืองในวนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 

                       ในโอกาสวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(มสธ.)  โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง ไดจ้ดัพิธีทางศาสนาข้ึน  เม่ือวนัท่ี 9 
ก.ค. ท่ีผา่นมา   ณ  บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน  อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก  
โดยมีพิธีส าคญัประกอบด้วย  พิธีท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 9 รูป  
การเทศนาธรรม  พิธีถวายเทียนพรรษา  และพิธีเวียนเทียนพุทธบูชารอบหอพระฯ อนัเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทยัธรรมาธิราช  พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลยั   ทั้งน้ีมี
รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี  พรหมมาพนัธ์ุ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยสิ์นเป็นประธานในพิธี  
และในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนั  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ไดจ้ดัพิธีถวายเทียนพรรษา
แด่พระสงฆ์  ณ  พระอุโบสถวดัผาสุกมณีจกัร  โดยมีรองศาสตราจารยว์รวุฒิ  เทพทอง  รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานในพิธี      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เกาะตดิผูบ้รหิาร           Road Show 5 ปี57 มสธ.ลงพ ืน้ท ีพ่บส ือ่ เครอืข่าย  

                                                     นกัเรยีนนกัศกึษา ภาคอสีานตอนบน                   
                    

 
                           เม่ือวนัท่ี 7 – 8 ก.ค. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
( มสธ. ) พร้อมดว้ยรองศาสตราจารยว์รวฒิุ  เทพทอง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและกิจการสภามหาวิทยาลยั   ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา ปานขาว 
รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์   รองศาสตราจารย์
ณฏัฐพร  พิมพายน รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา   และนางเยียรยง  
ไชยรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. อุดรธานี ไดร่้วมกิจกรรม 
Road Show คร้ังท่ี 5 ของปี 2557  ท่ีจงัหวดัอุดรธานีและขอนแก่น ซ่ึง
กิจกรรมคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนจ านวนมากในพ้ืนท่ี
จังหวดัอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา  และวิทยาลยัการท่องเท่ียวจังหวดัอุดรธานีท่ีเข้าร่วมฟัง
บรรยาย เร่ืองการเรียนการสอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. 
เป็นจ านวนกวา่ 1,200 คน        

                         
                  กิจกรรม Road Show 
ในทุกคร้ังมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัท่ี
ใช้ระบบการ ศึกษาทางไกล  
โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับการ

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน    การ
รณรงค์รับสมคัรนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557   
การพบปะกบัส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีท่ีตั้ งของศูนย์
วิท ยพัฒนา  มสธ .   และจังหวัด ใกล้ เ คี ย ง  
ตลอดจนพบปะกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายบริการด้านการศึกษา  
นกัศึกษาและบณัฑิตของ  มสธ. เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ กระชับความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
ร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการด้านการศึกษา

ร่วมกนั  
                          ในกิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 5 ของปี 2557 น้ี จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  7 – 8 ก.ค. ท่ีผ่านมา ท่ีจงัหวดัอุดรธานีและขอนแก่น โดยเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งงานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ส านกังานอธิการบดี  และศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี  มีกิจกรรมส าคญัประกอบดว้ย   1. กิจกรรม
อธิการบดีพบส่ือมวลชนและเครือข่ายการศึกษา  จดัข้ึน  ณ  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี  มีส่ือมวลชนในจงัหวดัอุดรธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  ผูแ้ทน
จากองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน   ชุมชนทอ้งถ่ิน บณัฑิต   นักศึกษา มสธ.  นักศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีบา้นจัน่ เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
ทั้งน้ียงัไดรั้บเกียรติจากนายมาลยัวรณ์  ตั้งอรุณสวสัด์ิ  นายอ าเภอเมืองจงัหวดัอุดรธานีกล่าวตอ้นรับผูร่้วมกิจกรรม ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั  ไดบ้รรยายเร่ือง การใหบ้ริการดา้นการศึกษาดว้ยระบบทางไกล  ของ มสธ.   นโยบายการด าเนินงาน โดยเฉพาะนโยบาย
ของ มสธ. กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และเร่ืองส่ือไอที เปล่ียนชีวิต     2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษานกัศึกษาอาชีวศึกษาอุดรธานีและวิทยาลยั
บริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี  ท่ีวทิยาลยัอาชีวศึกษาอุดรธานี  มีนกัศึกษาเขา้ร่วมฟังกวา่ 1,000 คน  3. กิจกรรมพบผูบ้ริหาร กศน.  และเยี่ยม
ชมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กศน. และศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.  ณ  หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัขอนแก่น    เยี่ยมชมและพบผูบ้ริหาร
ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดัขอนแก่น  ณ  โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน  และ 4. กิจกรรมการให้สัมภาษณ์ ประเด็น บทบาทของ มสธ. ใน
ภาคอีสานตอนบนและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ผา่นทางสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และทางเคเบิลทีวี ของบริษทัโฮมเคเบิลทีว ี
แอนด ์วดีีโอ 1990  จ ากดั  จงัหวดัอุดรธานี  และทางสถานีวทิยกุระจายเสียงเครือข่ายโทรทศัน์ขอนแก่น      

 
 



เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์                        
                                                             มสธ.จบัมือ สถาบันคณุวุฒิวชิาชีพส่งเสริมคณุวุฒิคนท างานการพมิพ์  

         
                      
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม  ท่ีผ่านมา  ท่ีห้องประชุมสามศร  อาคาร
อเนกนิทศัน์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   (มสธ.)  ได้มีพิธีลงนามความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพฒันามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ    ระหว่าง
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยมีรองศาสตราจารย ์ ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ 
พิชิตพรชยั อธิการบดี  และรองศาสตราจารยณ์ัฏฐพร  พิมพายน  รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการการศึกษาเป็นผูล้งนาม  กบั สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
โดยมี นายวีระชยั  ศรีขจร  ผูอ้  านวยการสถาบนั  และนางสาววรธนาธิป  จนัทนู   
ผูอ้  านวยการส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผูล้งนาม  การร่วมมือกันของ 2 
หน่วยงานคร้ังน้ี จะเป็นการช่วยก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของผูป้ฏิบติังานใน

อุตสาหกรรมการพิมพท่ี์ในปัจจุบนัไม่ไดจ้บการศึกษาดา้นการพิมพม์าโดยตรงมากกว่า 100,000 คน  และเป็นแนวทางการพฒันา
ความรู้  ทกัษะการท างาน เพิ่มมาตรฐานการท างานให้มีเป้าหมายชดัเจน  การบริหารจดัการมีคุณภาพมากข้ึน  อนัจะช่วยส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการพิมพข์องประเทศขยายตวัเติบโตข้ึน   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศไดม้ากข้ึน   ทั้งน้ี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จะช่วยส่งเสริมสนบัสนุน ในการจดัท าและเผยแพร่ระบบพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตราฐาน
อาชีพ รวมถึงการพฒันาศูนยรั์บรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพเ์พื่อให้การรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบุคคลดา้นการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ของ
ประเทศ 

 



  หลายหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกประเทศ ขอดูงาน มสธ. 
   
                                                                                                                                            โรงเรียน ไอ-เซิฟ โรงแรมตวนันา  เยีย่มชม มสธ.  

                
                 เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. ท่ีผ่านมา  คณะผูบ้ริหาร
และนักเรียนจากโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ  
โรงแรมตวนันารวมจ านวนกวา่ 50 คน  ไดเ้ขา้เยี่ยม
ชมมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช   ทั้ งน้ีมีรอง
ศาสตราจารย์  ดร. บุญศรี  พรหมมาพันธ์ุ   รอง
อธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน  ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ 
พ.ต.ท.หญิง  สุขอรุณ   วงษ์ทิม  ผูช่้วยอธิการบดี    
และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
วชิาเอกดา้นการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวให้

การตอ้นรับ   ท่ีหอ้งสารนิเทศ1  ชั้น4  อาคารบริหาร  โดยก่อนหนา้น้ีโรงแรมตวนันาไดร่้วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการดา้นการศึกษาร่วมกบั มสธ.  
ในการส่งเสริมบุคลากร เจา้หนา้ท่ีโรงแรมเรียนกบั มสธ.   
 
    
ทปอ. เยีย่มชมการผลติรายการโทรทศัน์ มสธ. 
                            
       เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน  ท่ีผา่นมา คณะผูบ้ริหารจากจุฬาลงกรณ์มาหวทิยาลยัท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ.) ใหเ้ป็นหน่วยงานจดัท าแผนงานเพ่ือยืน่ค  าขอรับ
ใบอนุญาติประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการสาธารณะ  ไดเ้ขา้เยี่ยมชม 
ศึกษาดูงาน การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทศัน์  ท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช              
 
 
 
ผู้บริหารจากมหาวทิยาลยัหลายแห่งในพม่าเยีย่มชม ศึกษาดูงานการศึกษา ที ่มสธ.  

                                                      เม่ือวนัท่ี 16 ก.ค. ท่ีผ่านมา  ผูบ้ริหารระดบัสูงจากมหาวิทยาลยัหลายแห่งในประเทศพม่า อาทิ  Dr. Tin Maung Hla  
อธิการบดี ( รักษาการ ) มหาวิทยาลยัศึกษาทางไกลมณัฑะเลย ์    Dr. Myo  Han  รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศยา่งกุง้   Dr. Khin Maung 
Cho รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัมะริด  รวมถึงคณะผูส่ื้อข่าว Skynet ในประเทศพม่า ได้เขา้เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางไกลของ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) 



 
 
  
 
 
 


