
  

 

 

 

 ปีที่ 5 ฉบับที่  133  
 ประจ ำวันพุธที่ 7 มีนำคม 2555 

 
  

  

ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของประเทศ ทรงสนับสนุนและส่งเริมเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาต่างๆอันเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิดอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า โดยทรงใช้โครงการทูบีนับเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) 
เป็นกิจกรรมหลักของการพัฒนา ตามพระปณิธานที่ว่า “ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด” เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างพัฒนา
ความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี และการช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา ทรงให้มีกิจกรรม “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” ซึ่งมีการ
ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆของเยาวชนในโรงเรียน ทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหายาเสพติด ท าให้เยาวชนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ใน
การเรียนและสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองได้ ผลจาการด าเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้เยาวชนไทยห่าง ไกลยาเสพติดมากขึ้นโดย
ล าดับ ทั้งยังท าให้เป็นท่ียอมรับในระดับโลก โดยกลายเป็นโครงการต้นแบบและน าไปปฏิบัติ 
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีเมตตาเป็นประธานกรรมการ 
“มูลนิธิคุณพุ่มเพื่อบุคคลออทิสติก” ได้ประทานเงินทุนในการด าเนินงานและทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกเป็นประจ า ทรงตั้ง “มูลนิธิ
ชีวิตสดใส” ด้วยทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงมีพระประสงค์จะช่วยให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถช่วยเหลือและพ่ึงตนเองได้ โดยทรงติดตามความคืบหน้าของการด าเนินโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ได้ทรงตั้ง “มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์” ขึ้นเพ่ือดูแลและให้โอกาสเด็กๆที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลน
ทุนทรัพย์ 
 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีต่องานด้านการพัฒนา
เยาวชน อันจะส่งผลดีต่อการศึกษาของเยาวชนไทยก่อให้ เกิดประโยชน์คุณูประการต่อประเทศและปวงชนชาวไทย สภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงมีมติเอกฉันท์ขอ
พระราชทานถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อ
สดุดีพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฏและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสืบไป 
 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีมติเห็นชอบทูลถวายปริญญา ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม 
๒๕๕๕  
 



   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                   

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ 
อธิการบดีรับมอบทุนการศึกษา จ านวน 80,000 
บาท จากนายณัฐรดา  ก่อกีรติพล นักเรียนทุน
เสริมสมอง รุ่นที่ 4 จังหวัดล าพูน เพ่ือเข้าร่วม
สมทบกองทุนการศึกษาเสริมสมอง มสธ .  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง1512  
ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
 
 
 
 
                        มสธ.จัดฝกึอบรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร 
                    การปกครองท้องที่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการ 
                    บริหารการปกครองท้องที่ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 500 
คน                โดยมีนายพลากร บุญประคอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
                    เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆนี้   

ทุนเสริมสมอง 

อบรมประสบการการณ์
วิชาชีพ 

         
 

               มสธ.และกระทรวง ICT เยี่ยมชมและดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ มสธ. บ้านสวนทุ่ง   
             หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงครามและศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคลองปีกนก ต.ท่าทราย อ.เมือง  
             จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หลังจากนั้นจะสรุปแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน  
             เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน 



    

 

                

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553  ณ อาคารอเนกนิทัศน์  
ฝึกซ้อมใหญ่ 6 มีนาคม 2555/ วันพิธีฯวันที่ 9 มีนาคม 2555 
รอบเช้า บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 1,166   คน 
 บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 990 คน 
รอบบ่าย บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 1,861 คน 
 บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,561   คน 
ฝึกซ้อมใหญ่ 7 มีนาคม 2555/วันพิธีฯวันที่ 10 มีนาคม 2555  
รอบเช้า บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

(ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต) 
  

2,824   
คน 

รอบบ่าย บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
(ปริญญาบัญชีบัณฑิต)  

724 คน 

 บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 114 คน 
 บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1,272 คน 
 บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 471 คน 
 บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 242 คน 
วันฝึกซ้อมใหญ่ 8 มีนาคม 2555/วันพิธีวันที่ 11  มีนาคม 2555  
รอบเช้า บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

(ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 
2,192     คน 

 บัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 697 คน 
รอบบ่าย บัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 
1,130 คน 

 บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 270 คน 
              ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท และปริญญาเอก 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 16 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 174 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 299 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 73 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 84 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 42 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 19 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 66 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 
206 คน 

 มหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 27 คน 
 มหาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                  29 คน 

จ านวนยอดบัณฑิตที่จบ 15,51
4 

คน 

จ านวนยอดปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบ 1,039 คน 
 รวมทั้งสิ้น 16,553 คน 

เชิญบัณฑิตร่วมถ่ายภาพห้อง ร.7 
ส านักบรรณสารสนเทศ เปิดต้อนรับ
ส าหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน 
เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพประทับใจ 
ความสวยงามในห้องพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ 
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินี ชั้น 2 อาคารบรรณสาร 
ตั้งแต่วันนี้ – วันท่ี 8 มีนาคม 2555  
เวลา 08.30-16.00 น. (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 7467 



 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 133 ประจ าวันพุธที ่7 มีนาคม 2555  
 จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ ์ส านักงานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค ์ใจสมคม  
 บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นางกัลยาณ ีสรรพกิจชาญชัย นายนิต ิพานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
  ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

 
บริจาคโลหิต   
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ก าหนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555  
เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์  
ผู้ที่จะบริจาคโลหิต โปรดงดยาแก้อักเสบ 7 วัน  
ส่วนยาแก้ปวดและยาอ่ืนๆ งด 3 วัน ก่อนวันบริจาค  
สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 7135 
เปิดค าขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย   
มหาวิทยาลัยเปิดรับค าขอสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย 
งวดที่ 2/2555 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 7134 
ผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  
ผลการคัดเลือกเลือกตั้ง ผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ปรากฏผลการ
เลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
ผู้แทนคณาจารย์  ได้แก่ 
1. นายปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ 
2. นายชัยวัฒน์ คงสม 
ผู้แทนข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์  ได้แก่ 
1. นายสัมพันธ์ เย็นส าราญ 
2. นายสราวุธ เทพสิริ 

mailto:pr_stou@hotmail.com%20%20%20หรือ

