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                  สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

                ในโอกาสท่ีปี 2558 น้ี สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมาย ุครบ 5 รอบ 
60 พรรษา ในวนัท่ี 2 เมษายน  สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดักิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็พระราชกรณียกิจต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเป็นท่ีประจกัษอ์ยู่ในดวงใจ
ของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในโอกาสน้ีสโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัพิธีถวายพระพรและกิจกรรมเดินเพื่อ
สุขภาพร่วมเทิดพระเกียรติข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 ก.พ. ท่ีผ่านมา โดยมีผูช่้วยศาสตราจารยท์วี  สุรฤทธิกุล  นายกสโมสร
สุโขทยัธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธี  ทั้งน้ีมีบุคลากร มสธ. เขา้ร่วมกวา่ 400 คน 
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ม่วงคว้าเจา้เหรยีญทองกฬีาเขยีว-ทอง สมัพนัธ์ 58  
 

                    จากเม่ือวนัท่ี 16 ก.พ. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์
ดร. นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั อธิการบดีไดเ้ป็นประธานเปิด
การแข่งขันกีฬาเขียง-ทองสัมพันธ์ประจ าปี 2558 ณ  โรง
ยิมเนเซียม อาคารสุโขสโมสร  ซ่ึงจดัโดยสโมสรสุโขทยัธรร
มาธิราช ทั้งมีบุคลากร มสธ. ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก   โดยการแข่งขนัแบ่งบุคลากรจากส านกั ศูนย ์ฝ่าย 
ต่างๆ ออกเป็น 4 สี คือสีเขียว สีม่วง สีชมพ ู และสีฟ้า  ลงท าการ
แข่งขนัใน 10 ชนิดกีฬา  แข่งขนักนัระหว่างวนัท่ี 16 – 20 ก.พ. 
ท่ีผ่านมา ผลปรากฏว่าสีม่วงควา้เหรียญทองไปไดม้ากท่ีสุดถึง 
15 เหรียญทอง เป็นเจา้เหรียญทองประจ าปีน้ี โดยผลการแข่งขนั
มีดงัน้ี   
สีม่วง  15 ทอง    13 เงิน       2  ทองแดง  
สีเขียว 10 ทอง      8 เงิน      15 ทองแดง  
สีฟ้า      9 ทอง      9 เงิน        9 ทองแดง  
สีชมพ ู   5 ทอง      9 เงิน      13 ทองแดง      
                              

   

         



 
24 – 26 ก.พ. 58   07.00 – 15.00 น. ตรวจสุขภาพประจ าปี 2558  ณ  อาคารสัมมนา 2  สอบถามโทร 7134  
 
25 ก.พ. 58    08.30 น. ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองจดัสัมมนาท าแผนแม่บทท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มสธ. ระยะ 5 ปี                   
                     ณ หอ้งประชุมชั้น4  อาคารตรีศร  สอบถามโทร 0 2504 7594 
 
26 – 27 ก.พ. 58   ศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการ ส านักบริการการศึกษา จดัอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Obi 
ส าหรับบันทกึเสียงหนังสือเสียงเดซี  ณ หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3  ชั้น4  อาคารบริการ 1 สอบถามโทร 7821-3 
  
 
26 ก.พ. 58   10.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2558  ณ  ห้องประชุม 5209    อาคารสัมมนา 1   วาระ อาทิ  เร่ืองสืบเน่ือง 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลยั , ร่างระเบียบกองทุนบ าเหน็จลูกจา้งประจ าเงินรายได ้, ทบทวนค าวินิจฉยัอุทธรณ์การจ่ายเงิน
บ าเหน็จรายเดือนอดีตลูกจา้งประจ าเงินรายได ้( ลบั )  เร่ืองพิจารณา  ร่าง ระเบียบการให้ทุนพฒันาคณาจารย ์, กรอบและตวัช้ีวดั
การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย งบปี 58  เร่ืองเพื่อทราบ  สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลกัสูตร ป.เอก 1 หลกัสูตร ,  รายงานสถานะจ านวนนกัศึกษา ,  รายงานฐานะทางการเงิน ของมหาวทิยาลยั  และอ่ืน ๆ  
   
 
งานวจัิย 
วนัน้ี – 27 ก.พ. 58  สถาบนัวจิยัและพฒันาขอเชิญเสนอผลงานวจิยัเพื่อขอรับรางวลัผลงานวจิยัประจ าปี 2558  
                            หรือ Download แบบฟอร์มไดท่ี้ http://ird.stou.ac.th/index1.html  สอบถามโทร  7589  
วนัท่ี 8 เม.ย. 58   08.30 – 16.00 น. มสธ.วจิยั ประจ าปี 2558 “ STOU Research 2015 ” สอบถามโทร 0 2504 7588-9 
 
 
5 มี.ค. 58    สาขาวชิาศิลปศาสตร์จัดกจิกรรมทางวชิาการในโอกาสครบรอบ 36 ปี   
                   08.30 – 10.30 น. ปาฐกถาน าเร่ือง ความอยูร่อดของสาขาวชิาศิลปศาสตร์ในโลกท่ีรีบเร่งและรู้เร็ว  
                  โดย ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ 
                   10.30 – 12.00 น. ปาฐกถาน าเร่ือง รากเหงา้แห่งศิลปศาสตร์ในอุดมศึกษาไทย 
                   โดย  อาจารย ์ดร.หม่อมราชวงศรุ์จยา  อาภากร 
                   13.00 – 14.30 น. อภิปรายเร่ือง สาขาวชิาศิลปศาสตร์กบัความทา้ทายในโลกยคุดิจิทลั 
                   โดยผูท้รงคุณวฒิุสาขาวชิาศิลปศาสตร์ มสธ. 
                   15.00 – 16.30 น. การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียน เร่ือง คร้ังหน่ึงในร้ัวเขียวทอง 
                   โดยบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มสธ.  
                    สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 8512 , 0 2504 8514 
 
 
ตารางก าหนดการ งานพธีิพระราชทานปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556  
 
                    วนัท่ี                   กิจกรรม                     สถานท่ี 
28 – 29 มีนาคม 2558  วนัฝึกซอ้มยอ่ย ศูนยว์ทิยฯ์ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ์
25 – 26 เมษายน 2558  วนัฝึกซอ้มยอ่ย มสธ. จ.นนทบุรี 
3 – 5 พฤษภาคม 2558  วนัฝึกซอ้มใหญ่ มสธ. จ.นนทบุรี 
6 – 8 พฤษภาคม 2558  วนัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มสธ. จ.นนทบุรี 
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