
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 197 

 

วันที่ 30 พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 มีพิธีวางพวงมาลาหลายแห่ง 
รวมถึงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่  24 มิถุนายน 2475  
"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม
ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของ
ข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อ านาจนั้นโดยสทิธิขาด
และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร" – พระราชหัตถเลขา 
สละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วนัคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
 

 ขอเชิญบุคลากร มสธ. ทุกท่านรว่ม 

งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

..................... 
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  
ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก  

08.30 น. - อธิการบดีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ 

08.45 น. - หน่วยงานภายนอก องค์กรต่าง ๆ  
       วางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

 - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
   วางพวงมาลาถวายราชสักการะ 

พิธีทางศาสนา  
ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 

10.30 น. - พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
-ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม 

- พระสงฆ์สดับปกรณ์ 
- กรวดน ้า พระสงฆ์อนุโมทนา  

11.00 น. - ถวายภัตตาหาร 
 



เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมทักษะด้าน
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล ผู้อ้านวยการโครงการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
ณ ห้องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2  
โครงการอบรมนี  เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานทุกสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะทางด้านบริการสารสนเทศ ผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักวิธีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาทิ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์การ โดย  ผศ.อรสา ปานขาว 
การสื่อสารภายในองค์การ โดย รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ.วิยะดา วรธนานันท์   ท้ายสุดของ
การเข้ารับการอบรมมีการมอบวุฒิบัตรส้าหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้อ้านวยการโครงการ รศ.ดร.ทัศนา หาญพล เป็นผู้มอบ 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ 
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี พร้อม
คณะผู้บริหาร และบุคลากร มสธ.  
ร่วมท้าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม  
เนื่องในโอกาส “วันวิสาขบูชา"  
ณ บริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรม
สถาน ของเช้าวันที่ 23 พ.ค. 2556 



 

 

   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางโฉมศรี ทวีผลสมเกียรติ  
นักศึกษา มสธ. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รับเกียรติบัตรในโครงการ
เชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน  
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 
พฤษภาคม 2556 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเชิดชูคนดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
ความรู้คู่คุณธรรมและสอดแทรกคุณธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางที่ผ่านการคัดเลือกเกียรติบัตร  จ้านวนทั งสิ น 39 สถาบัน และมหาวิทยาลัยได้รับ 
เลือกจากคณะอนุกรรมการด้าเนินงานเข้ารับเกียรติบัตรจากพระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. โดยมี รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ ประธาน
กรรมการประจ้าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และนางโฉมศรี ทวีผลสมเกียรติ  นักศึกษาประจ้า
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ วิชาเอกโภชนาการ 4 ปี เป็นบุคคลที่ประพฤติตนในทางพุทธศาสนาเป็นประจ้า อาทิ ท้าบุญ  
ใส่บาตร สวดมนต์ ท้าวัตรเช้า - เย็น นั่งสมาธิ รวมทั งเข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนาต่างๆ เป็นประจ้า จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ
ตนด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงถูกคัดเลือกให้เป็น ผู้รับเกียรติบัตร คนดีศรีสถาบัน ในครั งนี ด้วย 

นายปราโมช รัฐวินิจ ประธานอนุกรรมการบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ กล่าวเปิดการประชุม
ชี แจงหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรม  
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม. 
การประชุมชี แจงหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แก่หน่วยงานจัดอบรม ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  การอบรมทดสอบเพ่ือรับบัตร 
ผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 มีผลตั งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง ส้านักงาน กสทช. 
ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมจัดท้าต้าราและคู่มือในการอบรม 3 ระดับ ทั ง
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ประกอบด้วย 5 หมวดวิชา และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงาน
ติดตามและประเมินผลหน่วยงานจัดอบรม ทั ง 35 หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยค้านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส้าคัญ 

อบรมหลักสตูรผูป้ระกาศ 

เชดิชคูนด ี



 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 197 ประจ าวันพุธที่ 29 พฤษภาคม  2556 
จัดท้าโดย 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 

วันนี  (28 พฤษภาคม 2556) รศ.สุนทรี ชลนภาทวีป อาจารย์ประจ้าส้านักเทค
โลยีการศึกษา พบกระเป๋าสตางค์ ณ บริเวณห้องน ้า ชั น 3 อาคารบริหาร และ
ส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของ นางธนันธ์พร มาราศรี ส้านักวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์และกองกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพนักงานรับโทรศัพท์ 
ชั น 2 อาคารบริหาร 

ขอชืน่ชม 
 

ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. ใหม ่

เสื อแจ็คเก็ต มี 2 สี (ด้า และกรมท่า)  
ราคา 520 บาท 

ร่มพับ 2 ตอน คละสี ราคา 95 บาท  

กระเป๋าผ้า  ราคา 150  บาท 

พร้อมทั งของที่ระลึกตราสัญลักษณ์อ่ืน ๆ  
อีกหลายรายการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.stoubook.org 

สอบถามเพ่ิมเติม ที่  
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ้าหน่าย ส้านักพิมพ์   
โทร. 7670 - 4 , 7678 - 9 

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

