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  สหกรณ์ร้านค้า มสธ. ร่วมถวายพระพรในหลวง 
          
            นายสิงหราช  สังข์อยุทธ์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารสหกรณ์ร้านคา้ มสธ. น าคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ร้านคา้มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  ร่วมถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพระพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง โดยน าพานพุ่มแจกันดอกไม้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย  ณ  ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี    โรงพยาบาลศิริ
ราช  เม่ือวนัท่ี 21 ต.ค. ท่ีผา่นมา 

 

                      มสธ.ร่วมถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี ๕  เนื่องในวันปิยมหาราช   

                                              เม่ือวนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ท่ีผ่านมา  รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน  รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา และผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศสัมพนัธ์ไดน้ าคณาจารย ์ ผูบ้ริหาร  และ
เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  เน่ือง
ในวนัปิยมหาราช  ณ  ลานพระบรมรูปทรงมา้  กรุงเทพมหานคร  
  
                                            วนัปิยมหาราชตรงกบัวนัท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิไดต่้อพสกนิกรชาวไทยจนเป็นท่ีรักใคร่อย่างลน้เหลือจาก
พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองคจึ์งไดรั้บการถวายพระราชสมญัญานามวา่ “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซ่ึงมีความหมาย
วา่ “พระมหากษตัริยท่ี์ทรงเป็นท่ีรักยิง่ของปวงชน” ดว้ยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงไดป้ระกาศให้วนัท่ี ๒๓ ตุลาคม 
เป็น “วนัปิยมหาราช” 
 
 

ย ้ำข่ำวเด่น        กระชับสัมพนัธ์ชมรมบัณฑิตและเครือข่ำย มสธ. สู่ปีท่ี 30 สมำคม       
       
 
 
 
 
 
 
 



              สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  จัดสัมมนาชมรมบัณฑิต 
มสธ. ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 27 และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2557  
เม่ือวนัท่ี 17 – 19 ต.ค. ท่ีผ่านมา  ณ  โรงแรมวงัใต ้ อ  าเภอเมือง  จ.     
สุราษฎร์ธานี   ทั้ งน้ีมี   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น  นายก
สมาคมสุโขทยัฯ เป็นประธานในพิธี   มีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาและ
ประชุมจ านวนกวา่  300  คน 
                  
              สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม พ.ศ. 2527  ได้รับพระราชนุญาตให้อยู่ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เม่ือวนั ท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2532   ปัจจุบนัมีสมาชิกกวา่ 15,000 คน  ประกอบดว้ย
มหาบณัฑิต  บณัฑิต และนกัศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(มสธ.) ทุกสาขาวิชา  หลากหลายอาชีพ  นอกจากน้ีสมาคมยงัมีการจดัตั้งสาขาสมาคมในรูปของชมรมบณัฑิตข้ึนทัว่ประเทศ    เพ่ือเป็นแหล่ง
กลางในการติดต่อพบปะสังสรรค์ บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในฐานะตวัแทนสมาคม  โดยด าเนินกิจกรรมตาม
อุดมการณ์ 3 ส. คือ สมาชิก  สถาบนั สงัคม   สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัการสมัมนาชมรมบณัฑิต มสธ. ทัว่ประเทศ รวมถึงการประชุม
ใหญ่สามญัข้ึนเป็นประจ าทุกปี  ปีละ 1 คร้ัง เวียนไปตามภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ   ส าหรับคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังท่ี 27  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้มาชิก
ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรค ์ ท าความรู้จกัคุน้เคยและเสริมสร้างความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนั  ตลอดจนเป็นโอกาสใหส้มาชิกไดรั้บทราบ
ผลการด าเนินงานของสมาคม  และเป็นการพฒันาเครือข่ายปฏิบติัการของ  มสธ. อนัประกอบดว้ยมหาวิทยาลยั  สมาคม  ชมรมบณัฑิต  ชมรม
นกัศึกษา และศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ.  ไดร่้วมท ากิจกรรมอนัก่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก  สถาบนั (มสธ.) และสังคมต่อไป   โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ  อาทิ  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   ประชุมเครือข่ายปฏิบติัการ มสธ.  กิจกรรม Walk Rally  และสาระสงัสรรค ์Party Fancy Night               
 

กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์ 
                                      สาขาพยาบาลร่วมกบัชมรมบัณฑติพยาบาลจดัตรวจสุขภาพวนัพยาบาลแห่งชาติ 

      
              เม่ือวนัองัคารท่ี 21 ต.ค. ท่ีผ่านมา  บริเวณใต้อาคารบริหาร  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกบัชมรมบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ได้
จดัโครงการบริการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เน่ืองในวนัพยาบาล
แห่งชาติ  โดยให้บ ริการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทัว่ไป พร้อมจดันิทรรศการและให้
ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้ง     

ส านักคอมจดัอบรม Google Ap 
                    เม่ือวนัท่ี 27 – 28 ต.ค. ท่ีผา่นมา  ท่ีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2 – 3  
อาคารบริการ 1   ชั้ น 4    ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านัก
คอมพิวเตอร์  ไดจ้ดัฝึกอบรมหลกัสูตร Google Application  ให้แก่บุคลากร 
จ านวนเกือบ 50 คน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ข้าอบรม
สามารถประยุกต์ใช้ Google Application กบัการท างานได ้อีกทั้งยงัเป็นการ
จดัการความรู้ให้เกิดภายในหน่วยงานและน าไปประยุกต์ใช้งานดา้นส านกังาน
ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป  ส าหรับท่านท่ีสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดงักล่าวในคร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 17 – 18 พ.ย. 57  สอบถามไดท่ี้ เบอร์โทร 7409                                                     



ข่ำวเด็ด กิจกรรมดี เร็วๆ น้ี 
 
วนัที ่1 พ.ย. 57  มสธ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2557  ณ  วดัอุดมธานี  อ.เมือง   จ.นครนายก  สอบถาม
เพิ่มเติมโทร 0 2504 7731 
 
วันที่ 6 พ.ย. 57  เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป  งานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2557 “ ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวฒันธรรม
ไทย ลอยกระทงท่ี มสธ. ” คร้ังท่ี 9   ณ  บริเวณสระน ้าหนา้อาคารวทิยทศัน ์ มสธ.  สอบถามโทร 0 2504 7731  
 
วันที่ 31 ต.ค. 57  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ากดั ปิดให้บริการคร่ึงวันบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป เน่ืองจาก
ตอ้งประมวลดอกเบ้ียส้ินปี ประมวลผลเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน  และประมวลผลปิดบญัชีส้ินปี  สอบถามโทร 7146 
– 9 
 
วนัที ่ 3 – 28 พ.ย. 57 สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีความประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงอัตราเงินสะสม ในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ( ร้อยละ 3  ร้อยละ 4  หรือร้อยละ 5 ) สามารถเปล่ียนแปลงได ้ โดยยื่นแบบฟอร์มการเปล่ียนแปลงไดท่ี้งาน
สวสัดิการ  กองการเจา้หนา้ท่ี   สอบถามเพิ่มเติมโทร 7134  
 
แนะน าหนังสือใหม่ในโครงการเลอืกสรรหนังสือ และโครงการส่งเสริมการแต่งต ารา 
1. หนงัสือ “มิติใหม่ การบริหารธรรมาภิบาลในองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิน่ฯ”  แต่งโดย รศ.ดร. เสน่ห์   

จุย้โต  เป็นหนงัสือท่ีเหมาะส าหรับผูบ้ริหาร นกัวิชาการ คณาจารยแ์ละนกัศึกษา ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป  ราคาเล่ม
ละ 265 บาท  

2. หนงัสือ “ร าพนัพลิาปและประชุมกลอนสุภาษติของสุนทรภู่”   ราคาเล่มละ 99 บาท    
3. หนงัสือ “ประเพณเีกีย่วกบัเทศกาลตรุษ – สารท ของเสฐียรโกเศศ”    ราคาเล่มละ 160 บาท  

 
ท่านท่ีสนใจสามารถซ้ือไดท่ี้ฝ่ายเผยแพร่และจดัจ าหน่าย  ส านกัพิมพ ์ อาคารบริภณัฑ ์ สอบถามโทร 0 2504 7670 - 2 
 
 
 
 
 


