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                                         วนัน้ี ( 16 ต.ค. 56 ) เวลาประมาณ 08.30 น. ท่ีลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ใน
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ศาสตราจารย ์ดร. สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไดก้ล่าวใหโ้อวาทและร่วมถ่ายภาพ
หมู่กบัคณะนกักีฬาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีจะร่วมการแข่งขนักีฬาบณัฑิตศึกษาสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 20 
โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั 
                                         การแข่งขนัรายการน้ีเป็นการแข่งขนัของนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ 
และนบัเป็นคร้ังแรกท่ี มสธ.ส่งนกักีฬาร่วมการแข่งขนัในรายการน้ี มีนักกีฬาจากมสธ. ลงท าการแข่งขนัทั้งส้ิน 5 คน ใน 3 ชนิด
กีฬา คือ 1. หมากกระดาน ส่ง 2 ประเภท คือ หมากหมากรุกโดย โดย นายมนิต นิลโมจน์ และประเภทหมากฮอส โดย นางสาวชุติ
มา แกว้ค าสง ส าหรับชนิดกีฬาชนิดท่ี 2 ท่ีส่งแข่งขนัคือ แบดมินตนั ส่งประเภทชายคู่ โดย นายกตตน์คณพศ ชนะหาญ ตีคู่กบั นาย



เมธี ชราศรี และชนิดกีฬาสุดทา้ยท่ีส่งคือ กรีฑา ส่งประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย โดย นายกฤษณะ หลกัคงคา ส าหรับทพันักกีฬาจาก 
มสธ. จะออกเดินทางในวนัพรุ่งน้ี เพ่ือร่วมเดินขบวนลงสู่สนามในพิธีเปิดวนัท่ี 17 ต.ค. 2556 ก่อนการแข่งขนัรอบมหกรรมจะจดั
ข้ึน 2 วนั คือวนัท่ี 17 – 18 ต.ค. 56 ท่ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อย่าลืมส่งใจเชียร์ทพันักกีฬา
ของ มสธ. ในรายการน้ีดว้ย                   
 
 

จัด Advanced Management เสริมคมผู้บริหาร มสธ.    
 
                                        
 
  
 
                                                                                                            
                                                                                                                                  
  
 
 
                       

                               รองศาสตราจารย ์ ดร. นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง หลกัสูตร Advanced Management Program  เมื่อวนัท่ี 8 ต.ค. ท่ีผ่านมา   ท่ีห้องประชุม
ชั้น 4  อาคารตรีศร   โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั   ไดแ้ก่  รองอธิการบดี  ผูช่้วยอธิการบดี  ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา  และผูอ้  านวยการส านกั  เขา้ร่วมการอบรมจ านวน 36 คน     การอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจดัข้ึนในคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรกใน
รอบ 6 ปี  โดยการอบรมจะจดัข้ึนเป็นเวลาถึง 11 วนัเต็ม  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 ต.ค. 2556 เป็นตน้ไป  มีวตัถุประสงคส์ าคญั  4 ขอ้  คือ  
1. เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงในดา้นการบริหารยทุธศาสตร์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ   
       แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
2. เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอยา่งมืออาชีพในดา้นกระบวนทศัน์ใหม่การบริหารทรัพยากร   
       มนุษย ์
3.    เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอยา่งมืออาชีพดา้นการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ 
4.    เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอยา่งมืออาชีพดา้นการเทียบแข่งสู่หน่วยปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
 
 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์   สหกรณ์ร้านค้า มสธ. โปร่งใส ขาวสะอาด รับรางวลัธรรมาภบิาลดีเลิศ 

 
        เม่ือวนัท่ี  26 ก.ย. 2556  นายสิงหราช   
สังข์อยุทธ์  ประธานกรรมการสหกรณ์
ร้านค้ามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จ ากัด  ได้เข้ารับมอบโล่ธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์ดีเลิศ   ประจ าปี 2556  จากนาย
วิเชียร  พุฒิวิญญูู   ผู ้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี   ณ  ศาลากลางจังหวดันนทบุรี    

โดยโล่ประกาศเกียรติคุณดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติการบริหารสหกรณ์โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  ซ่ึงประเมิน
และตัดสินโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  และส านักงานตรวจเงินสหกรณ์นนทบุรี    ทั้ ง น้ีมีผู ้ช่วย
ศาสตราจารยอ์รสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์ พร้อมดว้ยนายไชยา บุญญานุภาพ 
สหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  ร่วมแสดงความยินดี  
 
 



ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
วนันีเ้ป็นต้นไป  สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการพ้ืนท่ีกีฬา หอ้งอาหาร และซุม้  ณ อาคารสุโขสโมสรแลว้ สอบถามเพ่ิมเติม
ไดท่ี้ สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช  โทร 0 2504 7790 – 1 
 
วนันีเ้ป็นต้นไป ขอเชิญบริการคลินิกแพทย์แผนไทย  ณ  อาคารพาณิชยส่์วนหนา้ มสธ. บริการนวดเพื่อบ าบดั นวดเพื่อสุขภาพ นวด
ฝ่าเทา้ ประคบสมุนไพร ตรวจรักษาโรคโดยใชย้าสมุนไพร ขายยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ และใหค้  าแนะน าดา้นสุขภาพ 
เปิดใหบ้ริการ  จนัทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  ,  องัคาร   พฤหสับดี  เวลา 08.30 – 20.30 น.  สอบถามโทร 0 2504 8968 – 9 
 
วนันีเ้ป็นต้นไป ขอเชิญส่งกระทงสวยงาม และนางนพมาศร่วมประกวดในงานลอยกระทง ที่ มสธ.  มสธ.เปิดรับสมคัรผูร่้วมประกวด
กระทงสวยงาม และนางนพมาศประจ าปี 2556 เพศหญิงอาย ุ20 – 35 ปี แต่งกายชุดไทยสมยัรัชกาลท่ี 9 ผูส้นใจส่งใบสมคัรไดท่ี้ ฝ่าย
อุทยานการศึกษา ส านกัการศึกต่อเน่ือง สอบถามโทร 0 2504 7731 – 2  
 
วันนี้ – วันที่ 21 ต.ค. 56 ส านักพิมพ์ มสธ. ขอเชิญนักเรียนระดับมธัยมศึกษา  และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพพระบรม
สาทิสลักษณ์ ( ภาพวาด ) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชกรณยีกจิ เพือ่ร่วมประกวดวาดภาพ เน่ืองในวาระครบ 
120 ปี วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   สอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 2054 7644 – 8 
 
16 – 27 ต.ค. 56  ศนูยห์นงัสือ มสธ. ร่วมออกร้านในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 18   ณ   ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
 สอบถามโทร 0 2504 7671 - 2 
 
7 – 9 พ.ย. 56  งานเฉลิมพระกียรติ ๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก  เน่ืองในโอกาส 120 ปี วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร  การเสวนาทางวิชาการ  ชมนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สอบถามโทร 0 2504 7788  
 
วนัที่ 8 พ.ย. 56 ส านกัพิมพ ์มสธ. จดัอบรมวาดภาพและท าหุ่นกระบอก ( ฟรี )  สมคัรได้ตั้งแต่วนันี ้สอบถามโทร 0 2504 7644 – 8  
 
วนัที่ 17 พ.ย. 56  เวลา16.00 น. เป็นตน้ไป ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สอบถามโทร 0 2504 
7731 – 2  
 
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2556 

                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอย่างหาท่ีสุดมิได ้ทรง
พระราชทานผา้พระกฐิน เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัไดน้ าไปถวายแด่พระสงฆย์งัพระอารามหลวงต่างๆ  เวียนไปตามภูมิภาค ในประเพณี
ออกพรรษาเป็นประจ าทุกปี   ส าหรับปี พ.ศ. 2556 น้ี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีก  าหนดจะน าผา้พระกฐินพระราชทานไป
ถวายแด่พระสงฆ ์ ณ  วดัจองค า  อ.เมือง  จ. แม่ฮองสอน    ในวนัท่ี 9 พ.ย. 2556                                    

                                  จงึขอเชิญผู้มีจติศรัทธาทุกท่าน   บริจาคเงินร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานคร้ังนี้ได้ที่  
กองคลัง   ช้ัน 3  อาคารบริหาร    มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ 0 2504 7096 

 
     



กจิกรรมตา่งๆ ของหนว่ยงานทีผ่า่นมาในรอบสปัดาห ์

สทว.  จัดกิจกรรมวิเคราะห์ SWOT 
                                                           
                              เม่ือวนัที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมาที่ห้อง
ประชุม 2605 – 2605 / 1 ชั้น 6  อาคารวิชาการ1  
ส านักทะเบียนและวัดผลจัดกิจกรรมบรรยาย เร่ือง 
การวิเคราะห์ SWOT  โดยไดรั้บเกียรติจาก  ผูช่้วย
ศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั   รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ  เป็นวิทยากร
บรรยาย  มีบุคกลากรเขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 

 
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมใหญ่ประจ าปี 56 

                       สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราชในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จดัสัมมนาชมรม
บณัฑิต มสธ. ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 26 และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556   ข้ึน  เม่ือวนัท่ี 4 – 6 ต.ค. 2556  ณ  โรงแรมเมธาวลยั  
อ.ชะะอ า  จ.เพชรบุรี   โดยมี  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร   ศรีสอา้น  อธิการบดีผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นประธาน
เปิดการสมัมนา   มีผูร่้วมการสัมมนา อาทิ   บณัฑิต มสธ.   นักศึกษา มสธ. จากชมรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  และคณาจาร์  ผูบ้ริหาร  
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน  กิจกรรมการสัมมนาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2556   กิจกรรมงานเล้ียงสาระสังสรรค์   และกีฬาเช่ือมความสามคัคี  ส าหรับกิจกรรมการสัมมนาชมรมบณัฑิต 
มสธ. ทัว่ประเทศ    และการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนั้น สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี เวียนไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ  เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคี ความรักท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
 
 

แฟนพันธ์ุแท้ มสธ.    แค่มั่นใจว่าคุณรู้จัก มสธ.  แบบรู้ลึก  รู้จริง   
ก่อนอื่นต้องขอขอบคณุทกุท่ำนที่ให้ควำมสนใจคมลมัน์นีน้ะครับ  เพียงหลงัเปิดตวัคอลมัน์แฟนพนัธุ์แท้ มสธ. เมื่อฉบับที่แล้วไม่
นำน  ด้วยค ำถำมที่ว่ำ  
 
กฐินพระรำชทำนที่มสธ.น ำผ้ำพระกฐินพระรำชทำนไปถวำยครัง้แรก  คือ วัดอะไร  จงัหวัดอะไร 
 
ก็มีคนสง่ค ำตอบกนัเยอะมำกแต่มีผู้ตอบถกูเพียงท่ำนเดียวคือ คณุ เจนนิเฟอร์ ( นำมสมมติุใน FB ) จำกกองแผนงำน 
ค ำตอบที่ถกูต้องก็คือ วัดพระศรีมหำธำตุรำชวรวิหำร   อ.ศรีสัชนำลัย  จงัหวัดสุโขทัย เม่ือวันที่ 10 พฤศจกิำยน 2524 
ดีใจด้วยส ำหรับผู้ที่ตอบถกูนะครับ  สว่นท่ำนอื่นที่พลำดฉบบัหน้ำแก้มือกันใหม่นะครับเอำใจช่วย   แต่ฉบับบนีข้องรำงวัลหมดติดตำมฉบับหน้ำนะ
ครับมีแน่นอน 
  



 
 

       
   
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


