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                              มสธ. รับรางวลัชนะเลศิปฏิทินดเีด่น รางวลัสุริยศศิธร คร้ังที่ 35  

                   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดรั้บรางวลัปฏิทินดีเด่น
อันทรงเกียรติ คือ รางวัลชนะเลิศ ปฏิทินชนิดตั้ งโต๊ะ ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์ชุด “๖๐ พรรษา เทพรัตนราช
ปราชญศึ์กษา” โดยในปฏิทินเป็นการน าเสนอ พระราชประวติั และพระ
ราชกรณียกิจท่ีเก่ียวข้องในด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตาม
อธัยาศยั และในดา้นอ่ืนๆ อาทิ ความเป็นครูของสมเด็จพระเทพฯ ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ดา้นการพฒันาสังคม ดา้นการสาธารณสุข ดา้นศาสนา 
ดา้นการทหาร ดา้นการต่างประเทศ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พระ
ราชจริยวัตรในการจดบันทึก พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระ
อจัฉริยภาพดา้นภาษา พระอจัฉริยภาพดา้นงานพระราชนิพนธ์ โดยมี 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั เป็นผูรั้บรางวลัปฏิทิน
ดีเด่นในคร้ังน้ี พร้อมผูอ้อกแบบ นายธนิต แสงประดบั หน่วยศิลปะ ส านกัพิมพ ์มสธ. เขา้ร่วมรับรางวลัในคร้ังน้ีดว้ย 
เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพนัธ์ กรมประชาสัมพนัธ์ 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 
                  ส าหรับรางวลั “สุริยศศิธร” ของสมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทยนั้น จดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
โดยทางสมาคมเห็นวา่ในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ไดล้งทุนอยา่งคุม้ค่าเป็นจ านวนมากในการ
จดัท าส่ือปฏิทินท่ีสวยงาม นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลกัษณ์องคก์รแลว้ ยงัใชเ้พื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
และส่ือสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรอีกด้วย หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้น ให้มี
บทบาทและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิทินจะเป็นส่ือท่ีสมค่าอย่างแทจ้ริง สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศ
ไทย จึงไดริ้เร่ิมจดัการประกวดปฏิทินติดต่อกนัมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การใชป้ฏิทิน
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์มีประโยชนแ์ละมีคุณค่ามากข้ึน                                       
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                                 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มสธ. ร่วมถ่ายแบบ เดนิแฟช่ันดนัผ้าไทยสู่เศรษฐกจิโลก  
                                                               ในการประชุมศิลปวฒันธรรม คร้ังที่ 5   ที่มหาสารคาม 

          
                   
                  เม่ือวนัท่ี 23 - 25 มี.ค. ท่ีผ่ำนมำ  คณะผู้บริหำร 
และคณะเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำส ำนักกำรศึกษำ
ต่อเ น่ือง ท่ีดูแลงำนด้ำนท ำนุบ ำ รุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (มสธ.) น ำโดย รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.บุญศรี พรหมมำพันธุ์   รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ทรัพย์สิน   รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสน่ห์   จุ้ยโต  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง  ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ พ.ต.ท.หญิง 
ดร.สขุอรุณ  วงษ์ทิม  ผู้ช่วยอธิกำรบดี  และนำงเยียรยง  ไชย
รัต น์   ผู้ อ ำนวยกำรศูน ย์วิทยพัฒนำ  มสธ .  อุดรธำ นี   
นอกจำกนีย้ังมีคณำจำรย์จำกสำขำวิชำศิลปศำสตร์อีก 5 
ท่ำน  ได้แก่ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยำดี  
อำจำรย์ปณุณฑรีย์  สนัตสิภุำพร  อำจำรย์วริณำฐ  พิทกัษ์วงศ์
วำน   อำจำรย์เมธีพชัญ์  จงวโรทยั   และอำจำรย์วสนัต์  รัตน
โภคำ  ได้เข้ำร่วมโครงกำรประชมุวิชำกำรนำนำชำติ  ครัง้ท่ี 5 “ 
The International Conference on Arts and Cultures in 
Creative Economy 2015 ”  ซึ่งจดัขึน้ท่ีห้องตกัสิลำบอลรูม  
โรงแรมตกัสิลำ  จังหวัดมหำสำรคำม  โดยควำมร่วมมือของ 

13 มหำวิทยำลยัจำกทัว่ประเทศ และกระทรวงวฒันธรรม มีมหำวิทยำลยัมหำสำรคำมเป็นเจ้ำภำพหลกัดแูลงำนประชมุ   ทัง้นีไ้ด้รับ
เกียรตจิำกนำยชยำวธุ จนัทร ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัมหำสำรคำม เป็นประธำนในพิธีเปิด   โครงกำรประชมุวิชำกำรนำนำชำติจดัขึน้ทกุ
ปี  ปีละ 1 ครัง้ ครัง้นีน้ับเป็นครัง้ท่ี 5  เพ่ือเป็นเวทีในกำรเสนอผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ในระดบันำนำชำติ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มกำรวิจยั กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแลกเปล่ียนทำงวิชำกำร และผลงำนวิจัย
ร่วมกันในระดบัประเทศและระดบันำนำชำติ  ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชมุท่ีนอกจำกมหำวิทยำลยัเครือข่ำยจำก 13 สถำบนักำรศกึษำ
แล้ว  ยังมีนักวิชำกำรจำก 9 ประเทศ  ได้แก่ ประเทศศรีลังกำ มองโกเลีย สำธำรณรัฐประชำชนจีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกำ 
กมัพูชำ เวียดนำม สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  เข้ำร่วมประชุมด้วย   โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  กำรลงนำมควำม
ร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดพลังของกำรขับเคล่ือนงำนวิจัยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนำให้เป็นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์   กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  กำรบรรยำยจำกผู้ทรงคณุวุฒิจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ   กำรแสดงศิลปวฒันธรรมจำก
มหำวิทยำลัยเครือข่ำยท่ีร่วมโครงกำร  กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม
พืน้บ้ำนภำคอีสำน   กำรจัดแสดงนิทรรศกำร  กำรทัศนศึกษำ
โบรำณสถำนและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสำนในจังหวัด
มหำสำรคำม  และกิจกรรมท่ีได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่งคือ กำร
เดนิแฟชัน่และกำรถ่ำยแบบแฟชัน่ภำยใต้ช่ือหตัถศิลป์ทรงคณุคำ่ผ้ำ
ไทยสู่สำกลโดยเชิญให้ผู้ บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีของแต่ละ
มหำวิทยำลยัได้ร่วมกิจกรรมนีด้้วย              
                   
                   มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชได้ร่วมโครงกำรนีเ้ป็น
ปีท่ี 5 ติดต่อกนั โดยเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของงำนด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวฒันวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่ง ครัง้นีผู้้บริหำร 
คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ีนอกจำกจะเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร
อย่ำงพร้อมเพรียงแล้ว ยงัได้ร่วมถ่ำยแบบแฟชัน่และเดินแฟชัน่ใน
ชุดผ้ำไทย ซึ่งเป็นผ้ำฝ้ำยท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั เป็นท่ีรู้จกัของจังหวัด
อดุรธำนี ซึ่งทำงศนูย์วิทยพฒันำ มสธ. อุดรธำนีเป็นผู้จดัเตรียมมำ  
นอกจำกนีกิ้จกรรมกำรจดันิทรรศกำรในงำนประชุมดงักล่ำว ศนูย์
วิทยพฒันำ มสธ. อดุรธำนียงัน ำเสนอเร่ืองกำรออกแบบลำยผ้ำขิด
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำรเขียนลำยบนเคร่ืองปัน้ดินเผำ
แบบลำยบ้ำนเชียง ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้ เข้ำร่วมงำนเป็นอย่ำง
ยิ่ง 



  
 
 2 เม.ย. 58  เวลา 08.00 น.  เป็นตน้ไป  สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช สหกรณ์ออมทรัพย ์
มสธ. จ  ากดั และสหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั  ขอเชิญบุคลากร มสธ. มสธ. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา  โดยลงทะเบียนพร้อมรับเส้ือ ( จ  านวน 500 คน ) ไดท่ี้ลานปาริชาติ   

 
27 ม.ีค. – 6 เม.ย. 58 ฝ่ายเผยแพร่และจดัจ าหน่าย ส านกัพิมพ ์มสธ. น าหนงัสือและวสัดุการศึกษาร่วมออกร้านในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติคร้ังที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติคร้ังที่  13  ณ  บูธ S20  บริเวณโซน C  ชั้น2  
ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  พิเศษลดพิเศษ 10 – 15 % สอบถามโทร 0 2504 7670 – 2  
 
 
งานวจิยั 
8 เม.ย. 58   08.30 – 16.00 น. สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัการประชุมทางวิชาการระดับชาติและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย   มสธ.วิจัย ประจ าปี2558  “ STOU Research 2015 ”  ณ  หอ้งประชุม 5209  อาคารสัมมนา1  
- พิธีมอบรางวลัผลงานวจิยัประจ าปี 2557 
- การอภิปรายทางวิชาการเร่ือง การสร้างสรรคง์านวิจยัสู่การตีพิมพเ์ผยแพร่และใชป้ระโยชน์ในระดบัสากล โดย 

รศ.ดร.สมบติั  ธีระตระกูลชัย , นายแพทยกิ์ตติศกัด์ิ  กุลวิชิต , รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทศัน์ ด าเนินรายการโดย 
รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์  

- การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย    ชมนิทรรศการผลงานวจิยั และผลงานของศนูยว์จิยัเฉพาะทาง มสธ. 
สอบถามโทร 0 2504 7588-9 
 
 
8 เม.ย. 58  เวลา 13.00 – 14.30 น. ส านกัวิชาการจดัแสดงธรรมเทศนาโดยนิมนต์พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วัดสวนสันติธรรม มาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ รู้กาย รู้ใจ .....เปลี่ยนชีวิต  ณ ห้องประชุมสามศร  อาคารอเนก
นิทศัน ์ สอบถามโทร 0 2504 7517 - 8  
 
9 เม.ย. 58 เวลา09.30 – 13.00 น. มสธ. จดังานสงกรานตอ์นุรักษ์วฒันธรรมไทย ประจ าปี 58 “ ช่ืนใจวันสงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ”  ณ  บริเวณลานอเนกประสงคใ์ตอ้าคารวชิาการ 3  สอบถามโทร 0 2504 7732 
- ท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ ทอดผา้ป่าการศึกษา รดน ้าขอพรผูใ้หญ่ 
-     ชมการแสดงคนตรี ร าวงยอ้นยคุ ศิลปวฒันธรรม และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
-     ชิมอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม จากหน่วยงานต่างๆ  
 
 
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2557 และเลอืกตั้งคณะกรรมการสโมสรฯ บริหารปี 2558 – 60    สอบถามโทร 7790 – 2 
16-31 มี.ค. 58      เปิดรับสมคัรเลือกตั้ง ( สมคัรเป็นคณะ )  
1   เม.ย. 58           ประกาศหมายเลขคณะผูส้มคัร 
22 เม.ย. 58           ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  ณ  อาคารวทิยทศัน ์
 
 
28 พ.ค. 58 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์จดัสัมมนาโภชนาการเพือ่การชะลอวัย โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกราช 
บ ารุงพืชน์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา และเชฟชีวิน คเชนทร์เดชา  ณ หอ้ง
ประชุม 148 อาคารสัมมนา 2  ส ารองทีน่ั่งวันน้ีเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมส ารองท่ีนัง่โทร 0 2504 8041 – 2 
 
 



ส านักพมิพ์จ าหน่ายเส้ือสีม่วงร่วมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพฯ 
ฝ่ายเผยแพร่และจดัจ าหน่าย ส านักพิมพ ์จดัจ าหน่ายเส้ือสีม่วงอ่อนตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัแบบใหม่ เพื่อร่วม
เฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสครบ 5 รอบ 60 พรรษา  
ราคาตวัละ 250 บาท  ส าหรับบุคลากรและนกัศึกษาท่ีแสดงบตัรรับส่วนลด 10 %  เหลือตวัละ 225 บาท  และเส้ือที
เช้ิต ( เส้ือยดืคอกลม ) สกรีน 60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญศึ์กษา ราคาตวัละ 150 บ. ( เส้ือทีเช๊ิตรายไดส้มทบให้
กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นตรีท าโครงการดีดีส่งเสริมสังคมไทย )  สั่งซ้ือหรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ฝ่าย
เผยแพร่และจดัจ าหน่าย  ส านกัพิมพ ์ โทร 0 2504 7670 - 2   
 
 
เปลีย่นหมายเลขโทรศัพท์งานทะเบียนนักศึกษา 
ศนูยข์อ้มูลทะเบียนและบริการนกัศึกษาเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทจ์ากเดิมคือ 02 503 3598 – 9 , 0 2503 3632 และ 0 
2504 7231 – 6  ทั้งหมดเปล่ียนไปใช้หมายเลข 0 2504 7231 เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น  ส าหรับบุคลากรภายในท่ี
ตอ้งการติดต่อขอ้มูลงานทะเบียนนกัศึกษา ติดต่อไดท่ี้หมายเลขภายในคือ 7231  
 
 
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 
 
 

สหกรณ์ร้านค้า มสธ. จ ากดั  
23 – 27 ม.ีค. 58 จัดโปรโมช่ันคนืก าไรสมาชิกก่อนส้ินปีบัญชี ซ้ือสินคา้ตั้งแต่ 100 บาท ข้ึนไป ลดทั้งร้าน 10 %  
26 – 29 มี.ค. 58 จดัน าเที่ยวเมืองหลวงพระบาง  สปป.ลาว  ราคาท่านละ 11,500 – 13, 500 บ. ( สายการบินนกแอร์
จากดอนเมือง – อุดรธานี )  ส ารองท่ีนัง่ไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป  
สอบถามโทร 0 2504 7188   
 
 
 
 
    

 

  


