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นายกสภาฯ น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 10 คน 
รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ  

 
                       

 
 
          

                
              กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ”  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 10 คน  ได้แก่  
1.รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์    นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2.รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  อธิการบดี  
3.ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
4.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ 
5.รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป       อดีตผู้อ านายการโครงการความร่วมมือ ฯ  
6.รองศาสตราจารย์มานิต  ศุทธสกุล        ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
7.รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน     กรรมการประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  สุรฤทธิกุล        รักษาการประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
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9.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  คงสม     รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร   รองผู้อ านวยการโครงการความร่วมมือ ฯ 
                    ในฐานะเป็นผู้ท าความดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเป็นผู้ท าความดีให้กับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาตรบัณฑิต  แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องท่ี  โดยพิธีมอบเครื่องหมายรักษา
ดินแดนยิ่งชีพ มีขึ้นเม่ือวันท่ี 21 ก.ค. ท่ีผ่านมา ณ ห้อง148  อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีนายดล
เดช  พัฒนรัฐ  รองอธิบดีกรมการปกครอง  ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี     
                    
                    เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพเป็นเครื่องหมายท่ีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดท าขึ้น  
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กอง
อาสารักษาดินแดนได้อัญเชิญพระปริมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชากองอาสารักษา
ดินแดน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบคุณประโชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็น
เคร่ืองเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าท่ีในการรักษาดินแดนไว้ย่ิงกว่าชีวิต  
 

    มสธ. ร่วมน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ " สมเด็จย่ำ " 
           

                     เมื่อวันท่ี  18 ก.ค. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย น าคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระ
เกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี  เนื่องในวันสวรรคตครบ 20 ปี  ซึ่งจัดขึ้นโดย
จังหวัดนนทบุรี  ท้ังนี้ได้ร่วมมอบกล้าไม้ประดับส าหรับตกแต่งภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี   

 
    กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 
                                                                  
                         สถาบันวิจัยจัดอบรมการตั้งโจทย์ 
                           และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
             ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด
ฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ท่ีห้อง
ประชุมสามศร  อาคารเอนกนิทัศน์  เมื่อวันท่ี 7 ก.ค. ท่ีผ่านมา โดยมีอาจารย์
เพชรา สังขะวร  ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย  
ท้ังนี้มีผู้เข้าอบรมจ านวน 90 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 51 คน  



สายสนับสนุนวิชาการ 30 คน  บุคลากรจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติจ านวน 8 คน  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 1 คน  
                 การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ  มีทักษะและเทคนิคในการตั้งโจทย์ปัญหาวิจัย ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญ
มากในการท าวิจัย รวมถึงการตอบค าถามให้ได้ว่าจะท าวิจัยเรื่องนี้อย่างไร 
เพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างครบถ้วน ซึ่งหากนักวิจัยมีการวางแผนการด าเนินงาน
วิจัยท่ีดี ก็จะเป็นผลดีแก่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ตอบโจทย์
ดังกล่าว และมีโอกาสได้รับทุนในการท าวิจัยต่อไป 
 
สทว.จัดสัมมนาพัฒนาวิธีการวัดและประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต มสธ. 

                  
                     เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 รองศาตราจารย์
สุภมาส อังศุโชติ ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล มสธ. 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิต มสธ. ระดับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 
1 โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการเสวนา และแบ่งกลุ่มเพื่อ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดและประเมิน
คุณลักษณะของบัณฑิต มสธ. จากคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
จะได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน และมีความเข้าใจท่ีชัดเจนในการ
ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิต มสธ. 

ระดับหลักสูตร TQF รวมท้ังจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557    
 
 

เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์ 
             

              รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ได้รับแต่งตั้ง 
                                       เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพแห่งชาติ     
              
                   ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ มสธ. สู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยได้ด าเนินงานในส่วนต่างๆ ได้แก่ การเตรียมคณะบุคคล
และบุคลากรหลัก การสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
และการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ  อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  ความ
เข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ในเชิงกว้างและเชิงลึกทั้งเนื้อหา เครื่องมือต่างๆ ในการประเมินและพัฒนา
องค์การเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน  ดังนั้นในปี 2558 มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาส่ง  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมัครเป็น

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติของส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งอาจารย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร 
2015 New TQA Assessor Training Camp และหลักสูตร 2015 TQA Assessor Calibration และคณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติได้พิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2558 
            
                       การที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยัง
ประโยชน์ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในการที่จะน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  การทราบถึงภาพรวมของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติในแนวทางที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนความสามารถในการตรวจประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพองค์การไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต และประโยชน์ที่ยังจะเกิดแก่ประเทศชาติต่อไป   



                        นศ. มสธ. ที่ได้รับทุนจาก สกว. จัดรายงานวิจัย สิทธิความเสมอภาค 
                          ในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 

  
                เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสามศร  อาคาร
อเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  ได้มีการ
สัมมนา รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง สิทธิความเสมอ
ภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศ
ไทย  ( Marriage Equality Rights for Sexual Diversity People 
in Thailand )  มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน  โดยโครงการวิจัย
ดังกล่าวเป็นงานวิจัยของ นายชวินโรจน์  ธีรพัชรพร  นักศึกษา
ปริญญาโท  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ( สกว. ) โดยเห็นความส าคัญต่อ
สิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยที่นับวันจะ
มีเสรี และความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ  ส าหรับการสัมมนาในครั้งนี้ 
นับเป็นการรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเรื่องนี้เป็นครั้งที่  1 โดย
นอกจากนายชวินโรจน์ที่น าเสนองานวิจัยแล้ว ยั งมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการสัมมนา  ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ วรวุฒิ  
เทพทอง  รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. , นาย
สมชาย หอมลออ ที่ปรึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  สภา
ทนายความ , พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ , อธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม , นางอัญชนา สุวรรณานนท์ 
ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กนกวรรณ  ธราธรรม ประธานมูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทาง
เพศ     
     

            การสัมมนาครั้งนี้คาดว่าจะท าให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทางกฎหมายและได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในเรื่องสิทธิ 
ความเสมอภาค ในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย  ตลอดจนการจะน าไปสู่การได้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขกฎหมาย  หรือ ร่างกฎหมายใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาแก่บุคคลที่ มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย  และยังเป็นข้อมูลแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมาย หรือ ร่างกฎหมายใหม่ในโอกาสต่อไป   

  
24 – 26 ก.ค. 58 ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนาจัดประชุมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ห้องประชุม 148  อาคารสัมมนา 2 สอบถามโทร 0 2504 8756 
 
วันที่ 27 ก.ค. 58  เวลา 09.00 – 16.00 น.  กองแผนงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาส
และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงาน  ณ  ห้องประชุมสามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  สอบถามโทร 7154 
 
วันที่ 28 ก.ค. 58  เวลา 08.30 น. – 10.00 น. ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องใน
โอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ บริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน ในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ( ตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป , ฟังธรรม , ถวายเทียนพรรษา , และเวียนเทียนพุทธบูชา  สอบถามโทร 0 2504 7731-2 
และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางพุทธศาสนาบริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถานแล้ว  ขอเชิญร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา  ณ  พระ
อุโบสถ วัดผาสุกมณีจักร  ทั้งนี้ท่านใดทีมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินท าบุญถวายวัดผาสุกมณีจักร  ร่วมท าบุญได้ที่ หน่วย
ประสานงาน กองกลาง  ชั้น2  อาคารบริหาร  ระหว่างวันนี้ – วันที่ 23 ก.ค. 2558  สอบถามโทร 0 2504 7049  
 
วันที่ 7 ส.ค. 58 งานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ HR Happiness กับกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ณ 
จังหวัดอ่างทอง  ผู้สนใจแจ้งชื่อมายังกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานละ 1 คน ส ารอง 1 คน ก่อนวันที่ 29 ก.ค. นี้ สอบถามโทร 7138 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่  8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัดประชุม
นานาชาติ Scientific Research  หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  Resource  
Development  ณ  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ท่านที่สนใจร่วมน าเสนอผลงาน
วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  สามารถดูรายระเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 
7173 
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