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ถวายราชสดุดีสถาบันพระมหากษัตริย์ 

         มสธ. ร่วมพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่๔  
                  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
                
                     เม่ือวนัท่ี 18  ส.ค.  57 เวลาประมาณ 09.00 น.  ผูช่้วยศาสตราจารย์
เชิญโชค  ศรขวญั รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาระบบ ไดน้ า
คณะอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รวมพิธีวางพานพุ่ม
ประดบัดอกไมถ้วายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย  เน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ  พระบรมราชานุ
สาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว   กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   กรุงเทพมหานคร      
  
                    พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงค านวนคาดหมายการ
เกิดสุริยุปราคาท่ี ต าบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบคีรีขนัท์  ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 
พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นย  ่า  ท าให้นักวิทยาศาสตร์ในสมยัของรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์  มีมติเลือกวันท่ีพระองค์ท่านทรงค านวนวนัท่ีเกิดสุ
ริยปราคา  คือ  วนัท่ี 18 ส.ค. ของทุกปี เป็นวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   และ
ประกาศยกย่องให้พระบาทสมเด็จพระเจา้เกลา้อยู่หัว ทรงเป็น พระบิดาแห่ง
วทิยาศาสตร์ไทย     
     
                    พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้อยูห่ัว ทรงมีความเช่ียวชาญทางดา้น
ดาราศาสตร์เทียบเท่านักดาราศาสตร์สากล  พระองค์ทรงวางรากฐานท่ีจะน า
วิทยาการใหม่ของตะวนัตก ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่และ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารประเทศอย่างระมัดวะวงั    ดัดแปลงให้
เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ของประเทศ ส่ิงใดแปลกใหม่ แมไ้ม่
ทรงไดเ้คยรู้มาก่อนก็ทรงตั้งพระทยัติดตามศึกษาหาความรู้ดว้ยน ้ าพระทยัของ
นกัวทิยาศาสตร์   
 

 

   เกาะตดิผู้บริหาร                                                          อธิการบดีน าทีม Road Show 9  
                                         จับมอื กศน. เดินหน้าการศึกษาทุกระดับ   

   
                        เม่ือวนัท่ี 14 – 15  ส.ค. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยั
เลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมดว้ยคณะ
ผูบ้ริหาร  ไดร่้วมกิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 9 ของปี 2557  ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์  ซ่ึง
กิจกรรมคร้ังน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนจ านวนมากในพ้ืนท่ีจงัหวดันครสวรรค์
และจงัหวดัใกลเ้คียง  ตลอดจนผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีท างานดา้น
การศึกษา   นักศึกษาวิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค์ นักเรียน กศน. หลายแห่งใน
จงัหวดันครสวรรค์ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมพบส่ือมวลชนและเครือข่าย  รวมถึงกิจกรรม
แนะแนวการศึกษา ท่ีหอ้งประชุมศกัดิเดชน์  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค ์  และ
ท่ีวิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค์ ทั้งน้ีอธิการบดียงัไดใ้ห้สัมภาษณ์ประเด็น มสธ. กบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผา่นทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดั
นครสวรรค ์ วทิย ุอสมท. อุทยัธานีและทางเคเบ้ิลทีวนีครสวรรคด์ว้ย  



        
                       ในการท ากิจกรรม มสธ. Road Show คร้ังท่ี 9 
น้ี  ยงัไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.)  และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสูงข้ึน 
ใหก้บันกัศึกษาและประชาชน ดว้ย โดยเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2557 รศ.ดร.นายแพทย์ชัย เ ลิศ   พิ ชิตพรชัย  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายชาญวิทย์ ทับ
สุพรรณ รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ณ ห้องประชุมศกัดิ
เดชน์ ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.นครสวรรค์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครสวรรค์       รศ.ดร.นายแพทยช์ยัเลิศกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ในการท าความร่วมมือกนัระหว่างสองสถาบันว่า ทั้ ง มสธ. 
และ กศน. มีจุดยืนร่วมกันในการพฒันาคนด้วยการศึกษา
ตลอดชีวติ ในขณะท่ี กศน. เนน้การศึกษาระดบัพ้ืนฐาน มสธ.
เนน้ใหก้ารศึกษาระดบัอุดมศึกษา ความร่วมมือในคร้ังน้ีจะท า
ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
ท รัพยากรม นุษย์ให้ค รอบค ลุมครบ ทุกระดับตั้ ง แต่
ระดับพ้ืนฐานและต่อยอดไปจนถึงระดับอุดมศึกษาตาม
หลกัการให้การศึกษาของทั้งสองหน่วยงานดงัท่ีไดก้ล่าวมา      
นอกจาการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ หลากหลาย
หลัก สู ต ร  แ ละหล ากหล าย ร ะดั บ  ทั้ ง สั ม ฤท ธิบัต ร 
ประกาศนียบตัร ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพ่ือต่อยอด
ให้กบัผูส้ าเร็จการศึกษาจาก กศน.และประชาชนทัว่ไปแลว้ 
ความร่วมมือในคร้ังน้ียงัครอบคลุมถึงการพฒันาบุคลากรทุก
ระดับของ กศน. เช่น ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู และครู กศน. 
ทั้งดา้นการบริหารการศึกษา ดา้นสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ประการส าคญัคือความร่วมมือ
เพื่อพฒันาห้องสมุด ส่ือการศึกษาและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน
ในห้องสมุดประชาชนประจ าจังหวัด  ห รือห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในสังกดัของ กศน. เพ่ือให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ       ทั้ งน้ีอธิการบดี มสธ. ยงัไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ ทั้ ง
สองหน่วยงานได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกับพนัธกิจของทั้ งสองหน่วยงาน คือ มสธ. และ 
กศน. ซ่ึงตระหนักเห็นตรงกันว่าการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียมเป็นพนัธ
กิจส าคญัในการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศ ความร่วมมือ
ในคร้ังน้ีจะส่งเสริมการพฒันาคนโดยเฉพาะนักศึกษา กศน. 
ได้ เ พ่ิมพูนความ รู้  ทักษะ และประสบการณ์ ท่ี สู ง ข้ึน 
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและสังคม เพ่ือให้

สามารถน าไปประกอบอาชีพและด าเนินชีวติในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข   
                           กิจกรรม Road Show ในทุกคร้ังมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัท่ีใชร้ะบบการศึกษา
ทางไกล ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน อยู่ท่ีไหน เวลาใดก็สามารถศึกษาได ้โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การ
รณรงครั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 การพบปะกบัส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีท่ีตั้งของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. และจงัหวดัใกลเ้คียง ตลอดจนพบปะ
กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน เครือข่ายบริการดา้นการศึกษา นกัศึกษาและบณัฑิตของ มสธ. เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ กระชบั
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมเป็นเครือข่ายการใหบ้ริการดา้นการศึกษาร่วมกนั  
                            ส าหรับกิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 9 ของปี 2557 น้ี จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 – 15 ส.ค. ท่ีผ่านมา ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์โดยเป็นความ
ร่วมมือกนัระหวา่งงานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ส านกังานอธิการบดี และศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครสวรรค ์ซ่ึงนอกจากจะมีพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวชิาการร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)  และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) แลว้  ยงัมีกิจกรรม
ส าคญัอ่ืนๆ ประกอบด้วย 1.กิจกรรมอธิการบดีพบส่ือมวลชนและเครือข่ายการศึกษา จัดข้ึน ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์  ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
นครสวรรค ์ 2. กิจกรรมเสวนาวชิาการเร่ืองพฒันา คน สร้างทุนทางปัญญา ดว้ยการศึกษาตลอดชีวิต 3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นกัเรียน กศน. 
ท่ีศูนยว์ิทยพฒันา มสธ.นครสวรรค ์ประมาณ  400 คน  และแนะแนวการศึกษานกัศึกษาวิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค ์ณ ห้องประชุมวิทยาลยัการ
อาชีพนครสวรรค ์อีกเกือบ 400 คน   4. กิจกรรมพบผูบ้ริหารและเยี่ยมชมศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดันครสวรรค์  ท่ีโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์  และพบผูบ้ริหารและเยี่ยมชมศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ท่ีห้องสมุดประชาชนจงัหวดันครสวรรค์    5.กิจกรรมการให้
สมัภาษณ์ ประเด็น มสธ.กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยสอดแทรกเร่ืองการให้บริการดว้ยระบบการศึกทางไกลของ มสธ. ท่ีเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้ส าหรับทุกคน  ซ่ึงไม่ว่าผูเ้รียนจะเป็นใคร อยู่ท่ีไหน เวลาใด ก็สามารถท่ีจะเรียนได ้โดยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จงัหวดันครสวรรค ์  วทิย ุอสมท. อุทยัธานี  และทางเคเบ้ิลทีวนีครสวรรคด์ว้ย  



 

  เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์                     32 ปี  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.     
                       

                         เม่ือวนัท่ี 19 ส.ค. ท่ีผา่นมา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.)
ไดจ้ดังานครบ 32 ปี สาขาวชิารัฐศาสตร์ ข้ึนท่ีอาคาร
อเนกนิทศัน์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดย
ในงานมีกิจกรรมส าคญัประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ  
การเสวนาวชิาการ “ ปฏิรูปประเทศไทย 2558 ”  ซ่ึง
รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
ประธานเปิดการเสวนา  การเสวนาคร้ังน้ีได้รับ
เกียรติจาก  พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน   พลเอก
เอกชยั  ศรีวิลาศ   ศาสตราจารยน์รนิติ   เศรษฐบุตร  
และ รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม  อารียา  เป็น
วิทยากรร่วมเสวนา    ทั้ ง น้ีมีรองศาสตราจารย ์
ฐปนรรต  พรหมอินทร์  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.สมปฤณ   นิยมไทย เป็นผูด้  าเนินรายการ    และ
อีก1 กิจกรรม คือการเสวนาเร่ือง 3 รุ่น 3 มุมมอง 

รัฐศาสตร์ มสธ.  โดยวิทยากรท่ีร่วมบรรยายประกอบดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.จุมพล  หนิม
พานิช ประธานกรรมการท่ีปรึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.  , รองศาสตราจารย ์
ฐปนรรต พรหมอินทร์ ,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิศาล  มุกดารัศมี  ,  อาจารยช์ยัวฒัน์   ม่าน
ศรีสุข  และด าเนินรายการโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรารัก   เฉลิมพนัธุศกัด์ิ   ทั้ งน้ีทั้ ง 2 
กิจกรรมไดรั้บความสนใจมีผูร่้วมงานตลอดจนส่ือมวลชนเป็นจ านวนมาก  
                        
                        สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ร่ิมท าการเปิดสอน
ในระดบัปริญญาตรี เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2525  ปัจจุบนัมีรองศาสตราจารยย์ทุธพร  อิสรชยั 
เป็นประกรรมการประจ าสาขาวชิา  สาขาวชิารัฐศาสตร์ มุ่งหวงัยกระดบัความรู้ความสามารถ
ของประชาชนเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  รวมทั้งผูท่ี้มุ่งหวงัพฒันาอาชีพทางการเมืองการ
ปกครองของตน  โดยการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะบางอย่างในทางการเมือง     การ
บริหารงานนบัวา่มีความส าคญัทั้งในดา้นการยกระดบัคุณภาพบุคคลและการพฒันาพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยโดยส่วนรวม      ส าหรับหลักสูตรเพื่อยกระดับ
ความรู้และเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในทางการเมือง และการปกครองให้กบัประชาชนทัว่ไปจะมี
หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร ส่วนผูท่ี้ประสงค ์จะศึกษาในหลกัสูตรปริญญาบตัรก็สามารถ
ศึกษาไดเ้ช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ โดยเจตนารมณ์ หลกัสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน้ี เน้นหนักในดา้นสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีพ้ืน

ฐานความรู้ เก่ียวกบัสังคมไทยอย่างเพียงพอ อนัจะเป็นประโยชน์ทั้ งในดา้นความเขา้ใจและดา้นการน าวิชาการสมยัใหม่มาปรับใชก้บัสังคมต่อไป   
นอกจากน้ีสาขาวชิารัฐสาสตร์ยงัมีภารกิจในดา้นการวจิยั และดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สงัคมในรูปแบบต่างๆ ตลอดกวา่ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
 
สัมมนาผู้น าชมรมนักศึกษา มสธ. ประจ าปี 57  
 
              เม่ือวนัท่ี 8 ส.ค. ท่ีผา่นมา รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดและให้นโยบายดา้นการจดักิจกรรม
ชมรมนักศึกษาในการสัมมนาผูน้ าชมรมนักศึกษา มสธ.  
ประจ าปี 2557  ณ  หอ้งประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  การสัมมนาคร้ังน้ีจดัข้ึน
โดยส านักบริการการศึกษา มีก าหนดระยะเวลา 3 วนั ตั้ ง
วนัที่วนัที่ 8 – 10 ส.ค. 2557 ทั้งน้ีมีผูน้  าชมรมนกัศึกษา มสธ. 
จากทุกจงัหวดั เขา้ร่วมสัมมนา จ านวนกวา่ 200 คน  
 
                         มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชส่งเสริมการจดัตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดั ทัว่ประเทศ เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมุ่งด าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา โดยมีคณะกรรมการอ านวยการกิจการนักศึกษา ท าหน้าท่ีดูแลก ากับนโยบายดา้นกิจการนักศึกษา  อีกทั้งยงัจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าชมรม
นักศึกษาให้ค  าปรึกษาและร่วมกิจกรรมกบัชมรมนักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์  มีคุณภาพทั้งดา้นร่างกายสติปัญญา สังคม  อารมณ์ คุณธรรม  
และจริยธรรม    ส าหรับการสัมมนาผูน้ าชมรมนักศึกษา มสธ. มีก าหนดจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี  โดยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์ห้ผูน้  าชมรมนักศึกษาไดท้ราบนโยบาย 
แนวทางการบริหารตลอดจนการจดักิจกรรมนกัศึกษา และไดมี้โอกาสพบปะอาจารย ์และผูน้ าชมรมอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ท าแผนกิจกรรมร่วมกนั  อีก
ทั้งยงัจะไดมี้การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า ไดเ้รียนรู้เขา้ใจน าคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานชมรม    ส าหรับการสัมมนาคร้ังน้ีมีกิจกรรมส าคญั ๆ อาทิ การ
บรรยายนโยบายการจดักิจกรรมนกัศึกษาโดยอธิการบดี  การบรรยายเร่ือง ปฏิบติังานชมรมอย่างไรให้เป็นแนวทางเดียวกนั โดยรองศาสตราจารยว์รวุฒิ  เทพทอง  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวทิยาลยั   การบรรยายและฝึกปฏิบติั เร่ือง การจดักิจกรรมชมรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรคโ์ดย อาจารยช์นะ  กร ่ ากระ
โทก และคณะ  การประชุมกลุ่มยอ่ยพิจารณาแผนกิจกรรมชมรม  และกิจกรรมสาระสังสรรค ์เป็นตน้ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                          

  
 
 
 
 


