
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 204  

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

เพิ่มความสุขให้กับชีวิต 
รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะ “เพ่ิมความสุขให้กับชีวิต” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ณ ห้องประชุม 
148 อาคารสัมมนา 2  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  
 

โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสั่งสมหน่วยกิตแห่งสันติสุข โดยพระวิทยากรจาก 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซี่กง เพ่ิมพลังชีวิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. การ
บรรยายหน้าที่ของเราโดยแท้ “ตามธรรมชาติ”โดยนายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น โครงการนี้
จัดขึ้นโดย งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2556  



ประชุมแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณปี 2557 
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ.เป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
 

 

 

  

กองคลังจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การซักซ้อมการใช้
งานระบบการจองงบประมาณ การเบิกจ่าย และ
การยืมเงิน ในระบบฯ 3 มิติ  เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ไม่ เ กิ ดปัญหา ในการปฏิ บั ติ ง าน  เ มื่ อ วั นที่  6 
กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2604 – 2604/1 
อาคารวิชาการ ส่วนต่อเติม ชั้น 6 มสธ. 
 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดี
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ และ 
นายมนตรี  วิ เชียรมณี  ผู้ อ านวยการกองการ
เ จ้ า หน้ า ที่  ใ ห้ ก า ร ต้ อน รั บ และแลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์การปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร และ 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ  ห้อง 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6 
มสธ.  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
 

สัมมนา TQA 
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ  
รองอธิการบดฝี่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรบรรยาย เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่คณะพ่ีเลี้ยงพัฒนา
คุณภาพ และคณะท างานพัฒนาคุณภาพของหน่วยน าร่อง (TQA Team)  รุ่นที่ 1 จัดโดยกองแผนงาน ระหว่างวันที่ 1 – 5 
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2604 – 2604/1 อาคารวิชาการ ส่วนต่อเติม ชั้น 6 มสธ. 
 



 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 204 ประจ าวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 
จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ที่ปรกึษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

ประกวดการออกแบบเว็บไซด์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัด
สัมมนาให้ความรู้และชี้แจงเกณฑ์การประกวด
ใน “โครงการการประกวดออกแบบเว็บไซด์
การอนุ รั กษ์พลั ง ง าน”  เ พ่ือสนับสนุน ให้
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ได้แสดงความสามารถ 
เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ผลงานในการ
พัฒนาเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองเชิงวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มสธ. 
 

บรรยายพิเศษ 
กองการเจ้าหน้าที่  ขอเชิญสมาชิก กบข.  
รับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและเพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือกรับบ านาญสูตรเดิม ณ ห้องประชุม
สามศร ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน์ วันพุธที่ 
17 กรกฎาคม 2556 ก าหนดการดังนี้ 
13.00 – 13.30 น.  
ลงทะเบียนและเปิดการบรรยาย 
13.30 – 16.30 น.  
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระทรวงการคลัง
ให้สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจเลือกรับ
บ านาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58”  
โดย นายเสกสรร พหลเวชช์   
ผู้อ านวยการส่วนงานกฎหมาย 
ด้านระเบยีบการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.7137 
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