
       อธิการบดี น าคณะ มสธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่” ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร    
 
              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  
ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของ
แผ่นดิน  “ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ” โดยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
ในพิธีและทรงจักรยานน าขบวน  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่น
เพื่อแม่ “Bike For MOM” นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานจัด  ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมท้ังประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีก
ท้ังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก 
และเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายท่ีดี สมบูรณ์ แข็งแรง 
โดยกิจกรรมปั่นเพื่อแม่จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 ส.ค. 2558 ทุกจังหวัด
พร้อมกันท่ัวประเทศ 
          
             ในโอกาสมหามงคลครั้งนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.

นายแพทย์ชั ย เลิ ศ   พิ ชิ ตพิ ชิตพรชั ย   อธิการบดี   ได้ น าคณ ะผู้ บ ริห าร  คณ าจารย์   และเจ้ าหน้ า ท่ี จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวนหนึ่ง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือแม่ เฉลิมพระเกียรติ  แม่ของแผ่นดิน  “ Bike 
for Mom ปั่นเพื่อแม่ ” รวมกับกรุงเทพมหานคร  ในเส้นทางเริ่มต้นจากลานพระราชวังดุสิต (เขตดุสิต) ถึงกรมทหาร
ราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เขตบางเขน) รวมระยะทางไป – กลับ 43 กิโลเมตร ท้ังนี้อธิการบดีได้ร่วมอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งเป็น
กลุ่มแรกท่ีมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจักรยานน า  และรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
อยู่ในกลุ่ม B กลุ่มซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานน า 



มสธ. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  
                                 
                   เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.15 น. รอง
ศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีวางพาน พุ่มถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  เนื่อง
ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรุงเทพมหานคร      
                  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ทรงมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านดาราศาสตร์เทียบเท่านักดาราศาสตร์สากล  พระองค์ทรงวางรากฐาน
ที่จะน าวิทยาการใหม่ของตะวันตก ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่
และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารประเทศอย่างระมัดวะวัง  ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของประเทศ สิ่งใดแปลกใหม่ แม้ไม่
ทรงได้เคยรู้มาก่อนก็ทรงตั้งพระทัยติดตามศึกษาหาความรู้ด้วยน้ าพระทัยของ
นักวิทยาศาสตร์   
                 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีในสมัยของรัฐบาล
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  เนื่องในการที่พระองค์
ทรงค านวนคาดหมายการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าถึง 2 ปี  ได้อย่างแม่นย า ว่า
จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ที่ ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบ
คีรีขันท์    พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวยังก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม 
ของทุกปี เป็น " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "  
                  
 

กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 

                    หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนจัดอภิปราย  
           
              หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอภิปรายเรื่อง 
How to Publish Your Research Paper in the International E Journal  ที่
ห้องประชุม5209  อาคารสัมมนา1 โดยได้รับเกียรติจาก Miss Vivien Chiam 
(Southeast Asia Representative Research SEA – Asia Research News) 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ  ร่วมอภิปราย 
 
 

                    
ศูนย์ประสานงานการประกันฯ ประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี  
        
           เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีงบประมาณ 2559  ที่ห้องประชุม 
2605 – 2605 / 1 อาคารวิชาการ1 ช้ัน6  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นจ านวนมาก ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดง
ความยินดีกับคุณชัยวัฒน์ น่าชม ซึ่งเป็น Talented People 
ของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น พ.ศ. 2558 
ด้วย   
 
 
 



 
บรรยายเปรียบเทียบกองทุนสะสมกับส ารองเลี้ยงชีพและเลือกกรรมการด าเนินการฯ ฝ่ายลูกจ้าง   

                    
        เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสามศร 
อาคารอเนกนิทัศน์ คณะกรรมการบริหารกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จ ากัด จัดบรรยาย
เกี่ยวกับหัวข้อการเปรียบเทียบกองทุนเดี่ยวกับกองทุนรวม 
และเปรียบเทียบกองทุนสะสมสมทบกับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พร้อมกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง

เป็นจ านวนมาก   ส าหรับผลคะแนนการเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จ านวน 6 คน  มีดังนี้  1.นายประสาน ชนาพงศ์จารุ  2.นางณฤดี  ฐิติธราดล  3.
นางสาวพวงทอง  สถิตพงศ์สถาพร  4.นายยศ  เกษกุล  5.นายณรงค์ ศรไพบูลย์ 6.นายสิรภพ  ใจสุภาพ 
 
 

  
19 ส.ค. 58  เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กรณีศึกษาส าหรับ มสธ. กับการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐบาลแนวคิดและประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องสามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  ส ารองที่นั่งสอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 2504 7153 , 0 2504 7155  
 
19 ส.ค. 58 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า มสธ. จ ากัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 ณ อาคาร
วิทยทัศน์  และเวลา 08.00 – 10.30 น. ขอเชิญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้าฯ   บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3  
สอบถามโทร 7188   
 
19 – 20 ส.ค. 58   สาขาวิชานิติศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี สอบถามโทร 
0 2504 8361 – 5 
 
19 – 21 ส.ค. 58 ฝ่ายอุทยานการศึกษาส านักการศึกษาต่อเนื่องจัดค่ายเยาวชนรอบรู้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ณ  ห้องประชุมชั้น4  
อาคารตรีศร  สอบถามโทร 0 2504 7731 
 
20 – 21 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น6 อาคารบริหาร สอบถามโทร 7138  
 
1 – 4 ก.ย. 58 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 37 ปี มสธ. “ สมเด็จพระเทพรัตนฯ กับ
การศึกษาทางไกล ”  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จ.นนทบุรี  และศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. ทั่วประเทศ  
- กิจกรรมทางวิชาการ 
- การออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
-  นิทรรศการ 
-  การแสดงดนตรี 

 
 
 

วันที่ 8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัดประชุมนานาชาติ Scientific Research  
หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  Resource  Development  ณ  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม   ท่านที่สนใจร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  สามารถดูรายระเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 
 
วันนี้เป็นต้นไปอาคารพิทยพัฒน์ปิดปรับปรุงเป็นระยะเวลา 270 วัน ( นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2558 ) และ ห้องพยาบาลย้ายที่ท าการ
ไปอยู่  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  ชั้น M  โดยห้องพยาบาล ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 6905   
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