
                ประจ ำวันพุธที่ 8 ต.ค. 2557                    
                  จดัท ำโดยงำนประชำสมัพนัธ์ กองกลำง   ติดตำมได้ทำง   

               http://eservice.stou.ac.th 
                              E-new > วำไรตี ้
 

                                                                           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

http://eservice.stou.ac.th/


ย ำ้ข่าำเด า่                                หน่วยตรวจสอบภายใน รับรางวัลประกันคุณภาพ 
                              ตรวจสอบภายในภาครัฐ มาตรฐานดีจากกระทรวงการคลัง   
                  
           เม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 ก.ย.  กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  ได้มีพิ ธีมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณการประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐระดบัเป็นไปตาม
มาตรฐานดีแก่ หน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา ธิราช   ณ  
หอประชุมกองทัพเรือ  ถ.อรุณอมรินทร์  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.มนวิภา  วงรุจิระ  ผูช่้วยอธิการบดี เป็น
ผูแ้ทนเขา้รับรางวลั  ทั้งน้ีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นบัเป็น 1 ใน 21 หน่วยงาน  ท่ีไดรั้บรางวลั
ดังกล่าว จากหน่วยงานทั่วประเทศ 223 
หน่วยงาน 
 

 
   รางวัลผลงานวิจัยดีปี 2556  ใน มสธ.  
 
              เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. ท่ีผ่านมา ฝ่ายพฒันาและเผยแพร่
งานวิจยั  สถาบนัวิจยัและพฒันา  ไดจ้ดัพิธีมอบรางวลัแก่
ผูท้  าผลงานวิจยัดี ประจ าปี 2556  ในโครงการมอบรางวลั
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ณ   
หอ้งประชุม5209  อาคารสัมมนา1  โดยมีรองศาสตรจารย ์
ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั อธิการบดีเป็นผูม้อบโล่
ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวลั   ส าหรับโครงการมอบ
รางวลัผลงานวิจยันั้นมหาวิทยาลยัจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เ ป็นเวทีให้บุคลากรได้ร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควธีิการดา้นการวจิยั ตลอดจนองค์
ความรู้จากงานวิจยัอนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพดา้น

การวิจยัรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศดา้นการวิจยั  และสนบัสนุนใหบุ้คลากรผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
เพื่อพฒันามหาวทิยาลยั สังคม และประเทศชาติ  ส าหรับในปี 2556 น้ี มีผลงานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัรวมทั้งส้ิน  4 ผลงาน  
ประกอบดว้ยรางวลัผลงานวจิยัระดบัดี  3  ผลงาน ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท  ไดแ้ก่ 1.
ผลงานวิจัยเร่ือง การท่องเทีย่วทีไ่ร้ความเร่งรีบเพือ่สร้างการเรียนรู้ผ่านการส่ือความหมายส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวยุโรป โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ราณี  อิสิชยักุล  และผูช่้วยศาสตราจารยช์ัชพล  ทรงสุนทรวงศ ์จากสาขาวิชา
วทิยาการจดัการ    2.ผลงานวิจัยเร่ืองผลการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาครูทั้งระบบ  ประจ าปีงบประมาณ 
2554 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โดยรองศาสตราจารย ์ ดร.จินตนา  ธนวิบูลยช์ยั และคณะ  จากส านกั
ทะเบียนและวดัผล   3.ผลงานวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียม
กันของอ านาจซ้ือ : กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ ค้าส าคัญ  โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ จาก
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์    และรางวลัผลงานวจิยัระดบัชมเชย 1 ผลงาน  รับรางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ  และเงินรางวลั
จ านวน 10,000 บาท  ไดแ้ก่   ผลงานวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้
มาตรฐานในเขตภาคกลางตอนบนกลุ่มที่ 1  โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สัจจา  บรรจงศิริ และคณะ จากสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์                                 
 



เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์  
สภำกำรแพทย์แผ ไทยรับรองหลกัสูตรกำรแพทย์แผ ไทยบัณฑติ มสธ. 
                    เม่ือวนัท่ี 16 ก.ค. 2557 ท่ีผ่านมาท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการแพทยแ์ผนไทยมีมติรับรอง สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนการแพทยแ์ผนไทย 
โดยใชห้ลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ( หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 )   
 
บุคลำกร  .ศ. มสธ. ตรเจสุข่ภำพฟรีเ ัพยำบำลแหางชำต ิ
                สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกบัชมรมบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จดัโครงการบริการพยาบาลเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพ เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั พร้อมจดันิทรรศการและให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้ง  ในวนัองัคารท่ี 2 1 ต.ค. 2557  
ระหวา่งเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณใตอ้าคารบริหาร   สอบถามโทร 8036 - 7  
 

 ข่าวเด็ด กิจกรรมดี เร็วๆ นี้ 
 
วันนี ้8 ต.ค. 57  เวลำ 11.30 – 13.00 น. ส ำนกับริกำรกำรศกึษำจดักิจกรรมโครงกำร มสธ. รวมใจรักษ์สุขภำพ ท่ี
ห้อง 220 ชัน้ 2 อำคำรสโุขสโมสร  สอบถำมโทร 7638 – 9 
 
วันที่ 9 ต.ค. 57    เวลำ 09.00 – 12.00 น. พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี กบันิคมอตุสำหกรรมสินสำคร จ.สมทุรสำคร สอบถำมโทร 0 2504 8191 – 3 
 
วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลำ 08.00 – 12.00 น. สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ร่วมกบัชมรมบณัฑิตพยำบำลศำสตร์ มสธ. จดั
โครงกำรบริกำรพยำบำลเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ เน่ืองในวันพยำบำลแห่งชำติ โดยให้บริกำรตรวจสุขภำพแก่
นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พร้อมจดันิทรรศกำรและให้ควำมรู้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพท่ีถูกต้อง  
ณ บริเวณใต้อำคำรบริหำร   สอบถำมโทร 8036 – 7 
 
วันที่  6 พ.ย. 57  เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป  งำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปี 2557 “ ชุมชนร่วมใจ เชิดชู
วัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ” ครัง้ท่ี ๙   ณ  บริเวณสระน ำ้หน้ำอำคำรวิทยทศัน์  มสธ.  สอบถำมโทร 0 
2504 7731  
 
วันที่ 13 – 27 ต.ค. 57  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกัดเปิดรับสมัครเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ประจ ำปี 2558  สอบถำมโทร 7146 – 9 
 
วันนี ้– 15 ต.ค. 57 ส ำนักพิมพ์รับสมัครลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน วฒุิ ปวช. ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ำ ช่ำงกล
โรงงำน ช่ำงยนต์  ช่ำงอุตสำหกรรม  เพ่ือปฏิบัติงำนในหน่วยอำคำรและซ่อมบ ำรุง ฝ่ำยจัดพิมพ์ จ ำนวน 1 อัตรำ  
สมคัรได้ท่ีส ำนกังำนเลขำนกุำร ส ำนกัพมิพ์ ชัน้2  อำคำรบริภณัฑ์  สอบถำมโทร 0 2504 7647 - 8 
 

 
 
 
                                                     
                                               
    

 
  

 



                                      PR...พาท่องโลกกว้าง 
สะพำนไม้ที่ผูกขึน้ด้วยพลังแห่งศรัทธำ                                               เร่ืองและภำพ......รำบร่ืน 
 

              นับเป็นเวลากว่า 25 ปี  ท่ีสะพานไมข้า้มล าห้วย
ซองกาเรียแห่งทะเลสาบสามประสบ เมืองสังขละบุรี  จ.
กาญจนบุรี ไดรั้บการขนานนามว่า  “ สะพานไมแ้ห่งความ
สามคัคีท่ียาวท่ีสุดในประเทศ ”  จากการสร้างดว้ยความ
ร่วมมือ ร่วมใจ  ทุ่มเททั้ งแรงกาย  แรงใจ ทรัพยสิ์นของ
ผูค้นสามชนชาติในเมืองสังขละบุรี   คือ  ชาวไทย  ชาว
มอญ   และชนเผ่ากระเหร่ียง  เน่ืองดว้ยเพราะความศรัทธา
ในองค์พระสงฆ์เช้ือชาติมอญรูปหน่ึง ผู ้ซ่ึงหมั่นเพียร
ประพฤติปฏิบติัตนเผยแพร่หลกัธรรมค าสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จนเป็นท่ีเล่ือมใสและยึดเหน่ียวจิตใจแก่
ผูค้นทุกชนชาติในเมืองสังขละบุรี  พระรูปนั้นคือหลวงพ่อ
อุตตมะ  เจา้อาวาสวดัวงักวิ์เวการาม    สมยัก่อนวดัวงักวิ์เว
การามอันเป็นท่ีพ านักของหลวงพ่ออยู่ในพ้ืนท่ีราบการ
เดินทางไปวดัยงัเป็นไปไดอ้ย่างสะดวก  แต่หลงัจากการ
สร้างเข่ือนเขาแหลมท าให้ทั้งวดัวงัฯ และเมืองสังขละบุรี

หลายส่วนจมอยู่ใตผ้ืนทะเลสาบสามประสบอนัเป็นท่ีท่ีล  าน ้ า3 สายไดแ้ก่ บีคล่ี  รันตี และ
ซองกาเรียไหลมาบรรจบกนั   วดัวงัก์ฯ หลงัใหม่และหมู่บา้นชาวมอญถูกสร้างข้ึนใหม่บน
พ้ืนท่ีสูงท่ีน ้ าข้ึนไม่ถึง  แต่ผืนน ้ าแห่งทะเลสาบสามประสบอนักวา้งใหญ่ไดแ้บ่งแยกพ้ืนท่ีท่ี
เคยไปมาหาสู่ให้ขาดออกจากกนั   โดยเฉพาะฝ่ังหมู่บา้นมอญและฝ่ังชุมชนไทยท่ีมีล าห้วย
ซองกาเรียขวางกั้น  ยิ่งถา้เป็นฤดูน ้ าหลากดว้ยแลว้แม่น ้าสายน้ีจะกวา้งใหญ่ ไหลเช่ียวกราด
จนยากท่ีจะขา้มไปมาหาสู่ซ่ึงกนัได ้   อย่างไรก็ตามสายน ้าอันกว้างใหญ่  เช่ียวกราดในฤดูน ้า
หลากยังมิอาจสู้พลังแห่งความศรัทธาของผู้คนเมืองสังขละบุรีได้  ผู้คนทั้งสามชนชาติต่าง
ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  ก าลังทรัพย์ต่างๆ  ผูกสะพานไม้ที่ยาวเกือบ 900 เมตร  
และสูงเกอืบ 20 เมตร จนส าเร็จ  ถึงแมส้ะพานแห่งน้ีจะเอนเอียง คดเค้ียวไม่ไดรู้ปทรงไปบา้ง

กค็งเพราะเคร่ืองไม ้เคร่ืองมือเม่ือหลายสิบปีก่อนของเมืองเลก็ๆ ในแนวตะเขบ็ชายแดนท่ีช่วยอะไรไม่ไดม้ากเท่ากบัแรงคนและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้น  แต่สะพานกแ็ขง็แรงพอท่ีจะใหผู้ค้นทั้งสองฟากฝ่ังหมู่บา้นมอญ ไทย ไดเ้ช่ือมโยงไปมาหาสู่กนัไดอี้กคร้ัง   ทั้งน้ีเหตุผลหลกัของการ
สร้างสะพานไมแ้ห่งน้ีจนส าเร็จก็เพราะดว้ยความศรัทธาในองคห์ลวงพ่ออุตตมะ  ท่ีผูค้นในอีกฝากฝ่ังหน่ึงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยจะไดไ้ป
กราบสักการะ  สดบัรับฟังหลกัธรรมค าสั่งสอน  และผูค้นอีกฟากฝ่ังหน่ึงก็เขา้ใจในความศรัทธาของผูค้นท่ีตอ้งการมากราบไหวส้ักการะใน
องคห์ลวงพ่อเช่นกนั   อีกทั้งยงัเป็นโอกาสของการขา้มไปมาหางานหล่อเล้ียงชีวิต  ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้  เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆ ของ
ผูค้นทั้งสองฟากฝ่ัง    ทุกๆ ปีในฤดูน ้ าหลากผ่านพน้ไป สะพานไมแ้ห่งน้ีจะถูกซ่อมแซมบูรณะให้ใชง้านไดอ้ยู่เสมอ จนอายุสะพานล่วงมา
มากกวา่ 25 ปี    แต่เม่ือกลางปีท่ีแลว้น่ีเองท่ีสะพานไมแ้ห่งน้ีไดพ้งัขาดออกจากกนั เน่ืองจากฝนท่ีตกหนกัจนเกิดน ้าป่าไหลบ่าลงมาจากล าหว้ย
ซองกาเรียอยา่งรุนแรง  นบัจากวนัท่ีสะพานพงัจนถึงวนัน้ีกล่็วงมาแลว้เป็นเวลาปีเศษๆ แต่ยงัไม่สามารถซ่อมสะพานใหเ้สร็จสมบูรณ์ได ้  นั้น
อาจจะเป็นเพราะในปัจจุบนัเมืองสังขละบุรีไดส้ิ้นบุญองคห์ลวงพ่ออุตตมะโดยท่านมรณะภาพไปแลว้ร่วม 10 ปี  แต่การจากไปของหลวงพ่อ
จะหมายถึงความศรัทธาท่ีลดนอ้ยถอยลงหรือไม่   คงไม่มีใครตอบไดเ้ท่าคนเมืองสังขละบุรี   แต่ท่ีแน่ๆ ในยุคปัจจุบนัการเดินทางเขา้ถึงเมือง
สังขละบุรีไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาเน่ินนานเหมือนกว่า 25 ปีท่ีผ่านมาท่ีไดส้ร้างสะพาน   และยงัตอนน้ีมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากมายให้
เลือกใช้งาน   แต่สะพานแห่งน้ีก็ยงัไม่สามารถเช่ือมสองฟากฝ่ังถึงกนัได ้นั้นคงอาจเป็นเพราะความศรัทธาร่วมกนัของทุกคนท่ียงัไม่ถึง
จุดสูงสุดจนก่อให้เกิดเป็นความสมคัรสมานสามคัคีรวมเป็นน ้ า
หน่ึงใจเดียวกนั เหมือนผูค้นสมยัรุ่นปู่ ย่า ท่ีทุ่มเททุกอย่าง ร่วมแรง 
ร่วมใจ จนผกูสะพานไมแ้ห่งน้ีไดส้ าเร็จมาแลว้   ถึงแมปั้จจุบนัสอง
ฟากฝ่ังชุมชนไทย มอญ ท่ีเมืองสังขละบุรีจะมีถนนตัดผ่าน  มี
สะพานปูนแข็งแรงอย่างดีเช่ือมถึงกนั  และมีสะพานไมท่ี้ต่อคลา้ย
ลกัษณะแพผกูไวเ้พ่ือส ารองใชง้านขา้มล าหว้ยซองกาเรียไปพลางๆ 
ก่อน   แต่สะพานไมแ้ห่งน้ีจริงๆ ยงัมีอีกหลายๆ คนเช่ือว่าพลงัของ
ความศรัทธาของผูค้นเมืองสังขละบุรีจะบังเกิดจนถึงขีดสุดจน
สามารถหล่อหลอมความสมคัรสมานสามคัคี บูรณะ ซ่อมแซม
สะพานไมแ้ห่งน้ีให้ส าเร็จและตั้ งตระหง่านได้อีกคร้ังเพ่ือเป็น
อนุสรณ์ของความศรัทธาอนัแรงกลา้ท่ีทุกผู ้ทุกคน ชาวเมืองสังข
ละบุรีทุกชนชาติยงัคงมีต่อองคห์ลวงพ่ออุตตมะอยา่งไม่เส่ือมคลาย  
สมกบัช่ือของสะพานไมแ้ห่งน้ีวา่  “สะพานอตุตมานสุรณ์”  



 
 
   
 


