
 

รายงานการประชุม 
บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  ล าปาง 

ครั้งที่   02 / 2557 
วันที ่  10   กุมภาพันธ์   2557 

ณ   ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  ล าปาง 
………………………………..……………….. 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

1. นางตัสมาริน   อธิจิตตา   ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ มสธ. ล าปาง    ประธาน                      
2. นายเสกข์   อธิจิตตา    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ช านาญการ 
3. นายสานิตย์  แหวนทองค า   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ. 
4.  นายสุพจน์   สระทองพูน   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ช านาญการ 
5. นายวีรพร   ปานโชติ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
6. นายเนติ ณ  นคร    ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ช านาญงาน 
7. นางสุวรักษ์   สระทองพูน   บรรณารักษ์ 
8. นางสาวรุ่งอรุณ  ค าเป๊กเครือ   บรรณารักษ์ 
9. นางณัฐพร  ท้วมเพ่ิมทรัพย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวธีญาภรณ์   สีเขียว  นักวิชาการศึกษา 
11. นางมาลี   วรรณกูล   คนงาน 
12. นายวุฒิไกร  ส ารีราษฏร์   ช่างศิลป์ 
13. นายปวิเชษฐ์  สุปิณะ   พนักงานขับรถยนต์ 
14. นายสมควร  พันธ์โหมด   พนักงานขับรถยนต์ 
15. นางอรณี   ทรายมูล   นักการภารโรง 
16. นายเฉลิมพล  ตุ้ยวงค์   คนสวน  

      
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1    โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี  2557 
   ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า    ศูนย์วิทยพัฒนา   มสธ.  ล าปาง   ได้รับอนุมัติให้จัด 

กิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี  2557  (เงินแผ่นดิน)   จากส านักการศึกษาต่อเนื่อง    เรื่อง   โครงการ 
สืบสานประเพณีเวียนเทียนวันมาฆบูชา   กิจกรรมส่งเสรมิท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม   และภูมปิัญญาท้องถิ่น   หมวดเงินอุดหนุน 
รหัสผลผลติ  05006    จัดกิจกรรมในวันท่ี  14  กุมภาพันธ์   2557   ณ   วัดห้างฉัตร    ต าบลห้างฉัตร   อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง    ตั้งแต่เวลา   18.00  -  20. 30  น.  นางสาวธีญาภรณ์   สีเขียว   ผูร้ับผดิชอบโครงการ ฯ  
 
   ในการนี้   ศูนย์วิทยพัฒนา   มสธ.  ล าปาง    ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน 
และเวลา   ดังกล่าว    แต่งชุดพื้นเมือง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                      มติ   ที่ประชุมรับทราบ   มีมติให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 
  1.2    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า    ในปี   2557    ได้มอบหมายให้  นายวีรพร   ปานโชติ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ช านาญการ  รับผิดชอบการจัดการความรู้  (KM)   ประจ าปี  2557   เรื่อง  โครงการ 
อบรมคอมพิวเตอร์เทคนิคการใช้โปรแกรมส านักงาน Microsoft  soft  office   ขั้นก้าวหน้า    ณ  ศูนย์วิทย- 
พัฒนา  มสธ.   ล าปาง  ในวันที่  25   กุมภาพันธ์   2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. -  12.00  น.   กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  ล าปาง   และบุคคลภายนอก       
 
   ในการนี้   ศูนย์วิทยพัฒนา   มสธ.  ล าปาง    ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้ารับการอบรมตามวัน 

และเวลา   ดังกล่าว 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                        มติ   ที่ประชุมรับทราบ   มีมติให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมดังกล่าว 
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  1.3    โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  (ไม่อิงรูปแบบวิจัย)  ประจ าปี  2557 
                             ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) 
ประจ าปี   2557   ตามมติที่ประชุมผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  ได้มีหลักการในการพิจารณาโครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคม  (ไม่อิงรูปแบบวิจัย)  ประจ าปี  2557   ของศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  โดยพิจารณาตาม 
หัวข้อ  ดังนี้ 

1. การจัดโครงการของผู้ที่รับผิดชอบโครงการจะต้องไม่กระทบกับงานประจ า 
2. หัวหน้าโครงการจะต้องมีความรู้ในการจัดกิจกรรม / โครงการ 
3. ให้ท าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ ฯ หรือเอ้ือประโยชน์กับเครือข่าย 
4. ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของศูนย์วิทยพัฒนา  
5. หลักสูตรต้องไม่ซ้ ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง) 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                มติ   ที่ประชุมรับทราบ   มีมติให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ 
 
  1.4    ค่านิยมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          ประธานแจ้งต่อที่ประชุม   มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง   ค่านิยมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีค่านิยมองค์กรซึ่งบุคลากรสามารถ 
ยึดถือเป็นค่านิยมและน าไปปฏิบัติ   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่ง   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ.  2521  ประกอบกับมติสภามหาวิทาลัย ฯ  จึงก าหนดค่านิยมของมหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช  ดังนี้ 
   S  -   Synergy    ร่วมแรงใจ 
   T  -   Transparency   .ใฝ่คุณธรรม 
   O -    Originality   น าสิ่งใหม่ 
   U  -   Ubiguitous  learning  เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                มติ   ที่ประชุมรับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.  ล าปาง   

ครั้งที่  02/2557  วันที ่  10   กุมภาพันธ์   2557 
            ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. ล าปาง   
ครั้งที่  02/2557   เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2557   โดยไม่มีการแก้ไข 
 
เลิกประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 

                   
               (นางตัสมาริน   อธิจิตตา) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
  ประธาน 

 
 
    (นางณัฐพร  ท้วมเพิ่มทรัพย์) 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้จดรายงานการประชุม 


