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       มหาวิทยาลัย ไดส้่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40“พลบดีเกมส์” โดยสถาบันการพลศึกษา 
จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีข้ึนในเวลา 16.00 น. ของวันที่  10 ม.ค. 2556   ณ  สนามกีฬา
กลางจังหวัดชลบุรี ทัพนักกีฬากว่า 100 สถาบันการศึกษา ร่วมเชิญธงลงสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม  

        เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น โดยมี นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากท่ัวประเทศเข้าร่วมถึง 110 สถาบัน  มีนักกีฬารวมกว่า 17,000 คน ร่วมชิง
ชัยใน  30 ชนิดกีฬา  ตลอดระยะเวลาการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 19  ม.ค. นี้  

        ส าหรับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) ครั้งนี้  ถือเป็นครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.วศินา จันทรศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬา  น า
คณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมเชิญธง มสธ. ลงสู่สนามในพิธิเปิด  การแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันจ านวน  
2  คน คือ น.ส. ไพรินทร์ ปัญจศิลป นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และ น.ส.จุฑารัตน์ รุ่งเทียน นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยทั้งคู่จะลงแข่งขนัในชนิดกีฬาเทนนิส  ในประเภทหญิงเดี่ยว , หญิงคู่ และประเภททีม
หญิง ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งก าลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาของ มสธ. ในการคว้าเหรียญรางวัลซึ่งจะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ เหรียญแรก
ของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 16 ม.ค. นี้ ทั้ง 2 คนจะลงท าการแข่งขันเทสนิสประเภทหญิงคู่  ซึ่งเป็น
ความหวังสูงสุดของคณะสต๊าฟโค้ชในการแข่งขันครั้งนี้  

       วันนี ้ 

  มารว่มกนัเชยีร ์ 

     รว่มกนัลุน้ 

     “นอ้งเอ็ม” 

      “นอ้งนัท” 



                                                                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน 
เปิดกิจกรรม ค่ายต้นแบบความสุขคนท างานด้านครอบครัว จังหวัด
นนทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนท างานครอบครัว เพ่ือ
ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน  
ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ซ่ึง
กิจกรรมนี้จะจัดไปถึงวันที่  17 มกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมกับ
กองทัพบก โดย พล.ต.ชาติชาย อ่อนน่วม หัวหน้าคณะท างานด้านก าลังพล ตามโครงการความร่วมมือในเรื่องกิจกรรมและแนว
ทางการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้อง 1608  อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6 



 
 
  

สอบถาม เพ่ิมเติมได้ที่  
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน โทร.7528 
 

มอบหนงัสอืเปน็ของขวญัแดค่นทีค่ณุรกั 

ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไป มอบหนังสือเป็น
ของขวัญปีใหม่ โดยมีหนังสือในโครงการต่างๆของ
ส านักพิมพ์มากมาย ลดราคาพิเศษ 15 % ตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันที่ 31 ม.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ โทร.7670-3 

บริการคลินิกแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย  

ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า(อาคารแม่ลา) ได้แก่ 

* นวดเพื่อการบ าบัด     * นวดเพื่อสุขภาพ 

* นวดฝ่าเท้า             * ประคบสมุนไพร 

* ตรวจรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพร    * ขายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

* ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 

เงลาเปิดให้บริการ 

จันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.30 น. 

สอบถาม โทร. 0 2504 8968 – 69  

 

ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  

สกอ. แจ้ง ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 4 หลักสูตร ได้แก่ 

•ศิลปศาสตรบัณฑิต และอนุปริญญาศิลปศาสตร์ แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

•อนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2522 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

•ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

•วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กพ.รับรองว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ ในต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณ
สมับติเฉพาะส าหรับต าแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญา
ตรี ขั้น 11,680-12,850 บาท อนุปริญญา ขั้น 9,300-10,230 
บาท และปริญญาโท ขั้น 15,300-16,830 บาท ตามที่ปรากฏใน
หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 

ค ากู้สามัญ 

สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ มสธ 

ต้องการยื่นกู้สามัญงวดรับเงิน 

วันท่ี 29 มกราคม 2556  

สามารถยื่นค าขอกู้ภายใน วันท่ี 18 มกราคม 2556  

สอบถาม โทร.7146 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 176 ประจ าวันพุธที ่16  มกราคม  2556 
จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ ์ส านักงานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค ์ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

ค ว า ม ง า ม 
อ ยู่ ใ น ด ว ง ต า 
ข อ ง ผู้ ที่ ม อ ง เ ห็ น 
                “ดอยอ่างขาง” 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด   
มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด  
จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องพิมพ์สี จ านวน 1 เครื่อง 
2. เก้าอ้ี จ านวน 1 ตัว 
3. ฉากบูธกั้นห้อง จ านวน 25 อัน 
4. ฉากเสายึดบูธกั้นห้อง จ านวน 24 อัน 
5. จอภาพ คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 จอ 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
8. เครื่อง Printer จ านวน 1 เครื่อง 
ติดต่อขอดูพัสดุได้ที่ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง อาคารตรีศร  
วันที่ 24 ม.ค. 56 เวลา 08.30-10.00 น. และ 
ขายทอดตลาดในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6211 
กองพัสดุ  
สอบถามโทร. 7113 

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพับ   

มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพับ  
จ านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดชี้แจง
รายละเอียดในวันที่ 21 ม.ค. 56 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมกองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชั้น 2  
ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ในราคชุดละ 50 บาท ได้
ที่กองพัสดุ อาคารบริการ 2 ชัน้ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ม.ค. 56 
สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 7122 

บก.  เฟรด 

mailto:pr_stou@hotmail.com%20%20%20หรือ
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87/229478010461488?ref=stream

