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     เกาะตดิผู้บริหาร                          อธิการบดต้ีอนรับทูตอนิโดนีซีย                 
 

                         เ ม่ือว ันท่ี  16 มกราคม 2557  ท่ีผ่านมา 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. ได้มีการจัด
บรรยายพิเศษในหัวขอ้ ระบบการเกษตรและสหกรณ์ใน
ประเทศอินโดนิเซีย ณ ห้องประชุม 2604-2604/1 อาคาร
วิชาการ 1 โดยมี Dr. Yunardi ทูตฝ่ายการศึกษา และ Mr. 
Wasana Adi Nugraha เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สถาน
เอกอคัรราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย ให้เกียรติมา
บรรยายพิเศษในหัวขอ้ ระบบการเกษตรและสหกรณ์ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ให้กับนักศึกษา มสธ. หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) ในการอบรมเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรดงักล่าว ในการน้ี อธิการบดี มสธ. รอง
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์ชยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดี 

ไดใ้หก้ารตอ้นรับและมอบของท่ีระลึก  
 
   
มสธ. ร่วมแข่งขันกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 41 “ มอดนิแดงเกมส์ ”              
                

               เ ม่ือว ันท่ี   14 ม.ค. ท่ีผ่านมา 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช น าโดย
รองศาสตราจารยณ์ัฏฐพร พิมพายน รอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา  ได้น า
คณะผู ้บริหาร  เจ้าหน้าท่ีนักกีฬา อาทิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วลัภา  สบายยิ่ง 
ผูอ้  านวยการส านักบณัฑิตศึกษา    รอง
ศาสตราจารยน์พพร  โทณะวณิก   นาย
ซัน  อันนันหนับ  ผู ้อ  านวยการส านัก
บริการการศึกษา  นางสาวสมนึก  ทรัพย์
แสนดี ผูจ้ดัการสมาคมสุโขทยัธรรมาธิ
ร าช   ร่ วมพิ ธี เ ปิ ดก ารแข่ ง ขัน กีฬ า
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 41 “ 
มอดินแดงเกมส์ ”  ณ  สนามกีฬากลาง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น   โ ด ย

มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั    การแข่งขนักีฬามีข้ึนระหว่างวนัท่ี 14 – 22 ม.ค. 2557  ใน 30 ชนิดกีฬา  มี
สถาบนัการศึกษาถึง 113 สถาบนัจากทัว่ประเทศส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั  ส าหรับพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการมีข้ึนในช่วงเวลาประ
มาน 16.00 น. ของวนัท่ี 14 ม.ค. ท่ีผา่นมา โดยมี รองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด     
                   



                
                ส าหรับทพันกักีฬาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีส่ง
เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการน้ี  คร้ังน้ีถือเป็นคร้ังท่ี 10 ติดต่อกัน 
หลังจากคร้ังท่ีแล้ว สามารถคว้าเหรียญทองแดงจากกีฬาเทนนิส
ประเภทหญิงคู่มาเป็นเหรียญประวติัศาสตร์แรกของมหาวิทยาลยัได้
ส าเร็จ  โดย น้องเอม น.ส.ไพรินทร์  ปัญจศิลปะ  นกัศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และน้องนัท  นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งเทียน 
นกัศึกษาปริญญาตรีสาขาวชิาศิลปศาสตร์  ส าหรับในการแข่งขนัคร้ังน้ี
มหาวิทยาลยัส่งนกักีฬาร่วมการแข่งขนัจ านวน  5 คน  ใน 2 ชนิดกีฬา  
คือ เทนนิส และว่ายน ้ า   เป็นนักเทนนิส 4 คน  น าโดย น้องนัท  
นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งเทียน  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์  ท่ีควา้เหรียญทองแดงให้กบัมหาวิทยาลยัได้คร้ังท่ีแล้ว ตาม
ด้วย น้องฝ้าย นางสาวณัฐณิชา  สิริจริยาพร นักศึกษาปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ   น้องโบ๊ท นายชนาธิป  พูนปภาพงศ ์ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  และน้องก้อง 
นายนิติ  วงัปรีชา  นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์    ทั้งน้ียงั
ได้น้องเอม ไพรินทร์  ปัญจศิลปะ มารับหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กสอนด้วย   
ส่วนนักกีฬาว่ายน ้ าคือ น้องนัท นายพชรพล  ชัยสันธนะ  นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์  ลงแข่งขนัประเภทฟรีสไตล์ 50 
เมตร และ 100 เมตรชาย    
              

                  ส าหรับก่อนหนา้ท่ีมหาวทิยาลยัจะได้
เดินทางมาร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 41  ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
น้ี  มหาวทิยาลยัไดจ้ดักิจกรรมปฐมนิเทศนกักีฬา
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. ท่ีผ่านมา ท่ีห้องประชุม 
822 8  ชั้ น  2  อาคารบ ริภัณฑ์   โดย มี  รอง
ศาสตราจารยณ์ัฏฐพร พิมพายน รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานในพิธี ทั้งน้ี
เพื่อส่งมอบก าลังใจ พร้อมให้การสนับสนุน
กิจกรรมด้าน กีฬา ท่ีมหาวิทย าลัย มี ให้กับ
นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มอดนิแดงเกมส์ “ นักกฬีา มสธ. สู้สุดใจ แต่อกีนิดถึงฝัน ” 
 
                             วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยของการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั
แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 41  “ มอดินแดงเกมส์ ” โดย
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นเจา้ภาพการแข่งขนั จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 14 – 
22 ม.ค. 2557  ซ่ึงทพันักกีฬาจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชส่ง
นกักีฬาร่วมแข่งขนั 5 คน เป็นนกัเทนนิส 4 คน ชาย 2 หญิง 2  และนกั
ว่ายน ้ าชายอีก 1 คน    เป็นอนัว่าในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทยคร้ังน้ี  นักกีฬาของมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชไม่
สามารถควา้เหรียญรางวลัใดมาครองได้  โดยน้องนัท จุฑารัตน์ รุ่ง
เทียน นักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์  ท่ีควา้เหรียญ
ทองแดงจากเทนนิสหญิงคู่รายการน้ีเม่ือปีท่ีแล้ว   จนเป็นเหรียญ
ประวติัศาสตร์เหรียญแรกให้กบัมหาวิทยาลยั   ถึงแมจ้ะท าผลงานได้
อยา่งยอดเยีย่มในรอบ 16 คนสุดทา้ย  ท่ีสามารถหวดเอาชนะนกัเทนนิส
จากมหาวิทยาลยักรุงเทพซ่ึงเป็นมือวางอนัดบั 9 ของรายการ ไปแบบ
ลุน้ระทึกทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนชนะ 2 : 1 เซต   7:5 , 2:6  และ 6 
: 3 ใช้เวลาท าการแข่งขนันานเกือบ 3.30 ช.ม.  แต่ใน
รอบ 8 คนสุดท้าย ซ่ึง เป็นการชิง เหรียญทองแดง  
น้องนัทต้องพบกับศึกหนัก  วรัชญา  นักเทนนิสจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีถูกจัดให้เป็นมือวาง
อนัดับ 1 ของรายการ ผลปรากฏว่าวรัชญาใช้เวลาถึง 
1.45 นาที กวา่จะชนะนอ้งนทัไป 2:0 เซต 6:1 และ 6:4   
ส่วนผลการแข่งขนัก่อนหน้าน้ีทีมเทนนิส มสธ. ทุกคน
ถือวา่สร้างผลงานไดอ้ยา่งน่าพอใจ โดยเทนนิสประเภท
หญิงคู่  น้องนัทจับคู่กับน้องฝ้ายเข้าถึงรอบ 16 ทีม
สุดท้าย ก่อนแพใ้ห้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ส่วน
เทนนิสทีมชายเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเจา้กอ้ง เกิดบาดเจ็บใน
การตีรอบ 16 ทีมสุดทา้ย ซ่ึงชนะมหาวทิยามหิดลได ้ แต่
ก็ตอ้งถอนตวัในรอบ 8 ทีมสุดทา้ยไป อีกทั้งตวักอ้งเองก็
ตอ้งถอนตวัจาการตีทุกประเภทในรายการน้ีดว้ยเช่นกนั     

ส่วนนอ้งโบ๊ทมาไดไ้กลสุดในประเภทชายเด่ียว รอบ 32 
คนสุดทา้ยพ่ายเจา้ภาพ ม.ขอนแก่นไป    ส าหรับเจา้นัท 
นายพชรพล ชัยสันธนะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิารัฐศาสตร์ นกัวา่ยน ้ าชายท่ีลงท าการการแข่งขนั
วา่ยน ้ าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตรชาย ถือว่าเป็น
การหาประสบการณ์ เตรียมสู้ศึกคร้ังใหม่ในการแข่งขนั
ปีหน้า  โดยน้องนัทว่ายเข้าเป็นท่ี 3 ของ พวก ทั้ ง 2 
ประเภท  แต่เวลายงัไม่ดีพอท่ีจะผ่านเข้าสู่รอบ 8 คน 
สุดทา้ยเพื่อชิงเหรียญรางวลั 
 
                        สรุปว่าปีน้ีเป็นอีก 1 ปีท่ีมหาวิทยาลยัไม่
สาม ารถคว้า เห รี ยญร าง วัล ในการแข่ ง ขัน กีฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นรายการใหญ่
ระดบัประเทศ ท่ีแต่ละมหาวิทยาลยั มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้กบั
นกักีฬาของตน อีกทั้งนกักีฬาท่ีจะควา้เหรียญรางวลัใน
รายการ น้ีได้  จะต้อง มีการฝึกซ้อม ฝึกฝนทักษะ
ความสามารถเป็นอย่างมาก  ทั้งมหาวิทยาลยัและนักกีฬาหลายคนถือเอาการแข่งขนัรายการน้ี  เป็น
การสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัและตวันักกีฬาเอง  นอกจากน้ีตวันักกีฬาหลายคนยงัถือเป็น
บนัไดท่ีจะน าพาไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ หรือนกักีฬาทีมชาติต่อไปดว้ย     ถึงแมก้ารแข่งขนัคร้ังน้ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชจะไม่ประสบความส าเร็จในเร่ืองเหรียญรางวลั  แต่ก็ยงัพร้อมท่ีจะมุ่งมัน่พฒันา จัดสรรกิจกรรมดา้นการกีฬา ท่ีมี
ประโยชน์หลายๆ ดา้น  อาทิ ดา้นสุขภาพร่างกาย  ดา้นต่อตา้นยาเสพติดท่ีเป็นภยัต่อสังคม  หรือการเช่ือมโยงความสมคัรสมานสามคัคี  มีน ้ าใจ  ให้แก่
นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเรียนในระบบการศึกษาทางไกล  อยา่งต่อเน่ือง ต่อไป       
 
 
 



 

ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์  จัดกจิกรรม Road Show  ทุกภูมิภาค  ทัว่ประเทศ  
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 12 – 13 ก.พ. 2557  ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี  สอบถามโทร 0 2504 7050 
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2557 ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช  สอบถามโทร 0 2504 7050           
 
มหาวทิยาลยัเร่งวจัิยอตัราก าลงั มสธ.  รับมือการเกษียณฯ                   
ทรัพยากรบุคคลถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาเร่ืองอตัราก าลงัท่ี
เกษียณอายุราชการและท่ีเขา้โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดจะมีเพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นการวิเคาระห์ความตอ้งการก าลงัคนท่ี
เหมาะสมกบัภาระงานของมหาวิทยาลยัท่ีเพิ่มมากข้ึน และสัมพนัธ์กบัปริมาณและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจึงมีความส าคญั
เร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการ  มหาวิทยาลัยจึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะด าเนินการวิจัยสถาบัน 
เร่ือง “ การวางแผนก าลังคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” เร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน 2556 – สิงหาคม 2557 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการน้ีขอความอนุเคาระห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยโปรดให้
ข้อมูลแก่นักวิจัยด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ก าลังคนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วนัที ่24 ม.ค. 56  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเยีย่มชมและศึกษาดูงานดา้นการประกนัคุณภาพ ของ มสธ. ณ หอ้งประชุม 1514 ชั้น5 อาคาร
บริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7182 – 4 
 
วันที่ 27  – 29 ม.ค.  และ 22 – 24 ก.พ. 57 สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้แก่บุคลากร  ณ  
หอ้งประชุม 1607 ชั้น6  อาคารบริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7589 
 
วันที่ 4 ก.พ. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ ากดั  ขอเชิญสมาชิกสามญัเขา้ร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  และเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ณ บริเวณใตอ้าคารวิชาการ 3 
และหอ้งประชุมใหญ่อาคารวทิยทศัน์ สอบถามโทร 0 2504 7146 – 9 
 
วนัที ่13 ก.พ. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ขอเชิญบุคลากร มสธ.และประชาทัว่ไป ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม และ
เวียนเทียนพุทธบูชา  ในโอกาสวันมาฆบูชา  ณ บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2054 7731 - 2  
 
วันนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั จดัสัมมนาสมาชิกสัญจร ประเทศพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน และร่วม
ท าบุญ วนัมาฆบูชา  3 วนั 2 คืน เดินทาง วนัท่ี 13-15 กุมภาพนัธ์ 2557 ค่าใชจ่้ายเดินทาง  17,500 บาท   พิเศษสุดส าหรับสมาชิกสามญั 
ผอ่นค่าใชจ่้ายเดินทางได ้“ไปก่อนผอ่นท่ีหลงั”   รับจ านวนจ ากดั    สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทร. 0 2504 7188 
 
 
 
 
แฟนพนัธ์ุแท้ มสธ.   
 
อีกคร้ังกบัคอลมัน์แฟนพนัธ์ุแท ้มสธ. ครับ เท่ียวน้ีมาพร้อมของรางวลัมากถึง 20 รางวลั  ทุกรางวลัเป็นปฏิทินปี 2557 ในรูปแบบ
โปสเตอร์ซ่ึง มสธ. ของเราท าแจกในงานพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน   ณ วดัจองค า   อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  เมือนวนัท่ี 9 พ.ย. ท่ี
ผา่นมา   ฉบบัน้ีกบัค าถามท่ีวา่ ในปีใหม่ ปี 2557 น้ี  วนัท่ี 5 ก.ย. 2557  มสธ. เราจะมีอายุครบ ก่ี ปี    ตอบค าถามผา่นทางกล่องขอ้ความ
ของ  Facebook ข่าววาไรต้ี มสธ. ประชาสัมพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou )  หรือส่งค าตอบท่ี งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
สนง.อธิการบดี  อาคารบริหาร  ชั้น 2   หมดเขตส่งค าตอบก่อนวนัท่ี 30 ม.ค. 2557  โดยท่านท่ีตอบถูก 20 ท่าน แรก  รับของรางวลัไป
ไดเ้ลย        
 
             
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


