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เกาะตดิผู้บริหาร     รองอธิการบดี ดา้น HR ร่วมแลกเปล่ียนงานประกนัคุณภาพการศึกษา               
                

เม่ือวนัท่ี 23 ม.ค.ท่ีผา่นมา ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาระบบ  และนางสาว
เกษณี   สุจริตจนัทร์  ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มสธ. ไดใ้ห้การตอ้นรับพร้อมบรรยายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เร่ืองงานประกนัคุณภาพการศึกษา   ต่อผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิไล  เรียงวฒันสุข รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ ท่ีน า
บุคลากรส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวนกวา่ 10 คน   เขา้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ท่ี
หอ้งประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร                                  

 
     

เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์                    
                                                                      รับฟังบรรยายขอรับทุนวิจัยจาก สถาบันวิจัยฯ มสธ. 

 
            เม่ือว ันท่ี 22 ม.ค. ท่ีผ่านมา  สถาบันวิจัยและ
พฒันาได้จดักิจกรรมบรรยายเร่ืองแนวทางการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั การให้บริการ การเผยแพร่และใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั แก่ส านักเทคโนโลยีการศึกษา
และส านักทะเบียนและวดัผล ท่ีห้องประชุม 1607 ชั้น6  
อาคารบริหาร  โดยมีผูเ้ขา้รับฟังกวา่ 40 คน                                                                                      
              
              ด้วยสถาบนัวิจยัและพฒันาท่ีมีภารกิจท่ีส าคญั 
คื อ ก า ร สนับ ส นุ นก า รท า วิ จั ย แ ก่ บุ ค ล า ก ร ขอ ง
มหาวิทยาลยั ทั้งในส่วนของคณาจารย ์และบุคลากรจาก
สาขาวิชา ส านักต่างๆ  ด้วยการให้บริการช้ีแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการอ่ืนๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการสนบัสนุน



แหล่งทุน การตีพิมพเ์ผยแพร่  และการใช้ประโยชน์จาก
งานวจิยัแก่คณาจารยแ์ละบุคลากรขณะเดียวกนัก็เพื่อท่ีจะ
ได้รับฟังประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการของ
สถาบนัวิจยัและพฒันา ตลอดจนค าแนะน าในการแกไ้ข
ปัญหา การให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาสู่การพฒันาและ
ปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึน 
          นอกเหนือจากการให้บริการช้ีแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ทุนอุดหนุนการวจิยัและบริการอ่ืนๆ ของสถาบนัวิจยัและ
พฒันาแลว้  คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกคนยงัสามารถท่ีจะ
สอบถาม ให้ค  าแนะน าและข้อเสนอแนะได้ท่ีอีเมล ์
rdoffice@stou.ac.th   หรือโทรศพัท ์7595  และ 7599  
 

  

                                                                                                                     พฒันาศักยภาพนักวจิัย มสธ. 

                              เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารยฐ์ปนรรต  พรหมอินทร์  ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาได้
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลกัสูตร การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั  ท่ี ห้องประชุม 1607  ชั้น 6  อาคารบริหาร  โดยมีบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัเขา้อบรมกวา่ 40 คน  การฝึกอบรมคร้ังน้ีจดัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยผูเ้ขา้อบรมจะอบรม 2 รอบ รอบแรกระหวา่ง
วนัท่ี 27 – 29 ม.ค. 57 และรอบท่ีสองระหวา่งวนัท่ี 24 – 25 ก.พ. 2557 มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการท าวจิยัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีโอกาสสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันาตนเองและหน่วยงาน  รวมทั้งพฒันา
ความรู้ในการเขียนบทความวจิยั เพื่อเผยแพร่ผลงานในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ  
 
 
 
 



มอดนิแดงเกมส์ “ นักกฬีา มสธ. สู้สุดใจ แต่อกีนิดถึงฝัน ” 
 
                             การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 
41 “ มอดินแดงเกมส์ ” โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นเจา้ภาพการ
แข่งขนั จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 14 – 22 ม.ค. 2557  ซ่ึงทพันักกีฬาจาก
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชส่งนกักีฬาร่วมแข่งขนั 5 คน เป็นนัก
เทนนิส 4 คน ชาย 2 หญิง 2  และนักว่ายน ้ าชายอีก 1 คน  ซ่ึงผลการ
แข่งขนัของ มสธ. ในกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังน้ี  นกักีฬา
ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไม่สามารถควา้เหรียญรางวลัใดมา
ครองได้  โดยน้องนัท จุฑารัตน์ รุ่งเทียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวชิาศิลปศาสตร์  ท่ีควา้เหรียญทองแดงจากเทนนิสหญิงคู่รายการ
น้ีเ ม่ือปี ท่ีแล้ว   จนเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับ
มหาวิทยาลัย   ถึงแม้จะท าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ 16 คน
สุดทา้ย  ท่ีสามารถหวดเอาชนะนกัเทนนิสจากมหาวิทยาลยักรุงเทพซ่ึง
เป็นมือวางอนัดบั 9 ของรายการ ไปแบบลุน้ระทึกทั้ง 2 ฝ่าย ก่อนชนะ 2 
: 1 เซต   7:5 , 2:6  และ 6 : 3 ใชเ้วลาท าการแข่งขนันาน
เกือบ 3.30 ช.ม.  แต่ในรอบ 8 คนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการชิง
เหรียญทองแดง  น้องนัทตอ้งพบกับศึกหนัก  วรัชญา  
นักเทนนิสจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีถูกจัด
ใหเ้ป็นมือวางอนัดบั 1 ของรายการ ผลปรากฏวา่วรัชญา
ใชเ้วลาถึง 1.45 นาที กวา่จะชนะนอ้งนทัไป 2:0 เซต 6:1 
และ 6:4   ส่วนผลการแข่งขันก่อนหน้าน้ีทีมเทนนิส 
มสธ. ทุกคนถือว่าสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจ โดย
เทนนิสประเภทหญิงคู่ น้องนัทจบัคู่กบัน้องฝ้ายเขา้ถึง
รอบ  16  ทีม สุดท้าย  ก่อนแพ้ให้กับ จุฬาลงกร ณ์
มหาวิทยาลยั  ส่วนเทนนิสทีมชายเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเจา้
ก้อง เกิดบาดเจ็บในการตีรอบ 16 ทีมสุดท้าย ซ่ึงชนะ
มหาวิทยามหิดลได้  แต่ก็ต้องถอนตัวในรอบ 8 ทีม
สุดท้ายไป อีกทั้ งตวัก้องเองก็ตอ้งถอนตวัจาการตีทุก
ประเภทในรายการน้ีดว้ยเช่นกนั     ส่วนนอ้งโบ๊ทมาได้

ไกลสุดในประเภทชายเด่ียว รอบ 32 คนสุดท้ายพ่าย
เจา้ภาพ ม.ขอนแก่นไป    ส าหรับเจา้นทั นายพชรพล ชยั
สันธนะ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
นกัวา่ยน ้ าชายท่ีลงท าการการแข่งขนัวา่ยน ้ าฟรีสไตล ์50 
เมตร และ 100 เมตรชาย ถือวา่เป็นการหาประสบการณ์ 
เตรียมสู้ศึกคร้ังใหม่ในการแข่งขนัปีหน้า  โดยน้องนัท
วา่ยเขา้เป็นท่ี 3 ของ พวก ทั้ง 2 ประเภท  แต่เวลายงัไม่ดี
พอท่ีจะผา่นเขา้สู่รอบ 8 คน สุดทา้ยเพ่ือชิงเหรียญรางวลั 
 
                        สรุปว่าปีน้ีเป็นอีก 1 ปีท่ีมหาวิทยาลยัไม่
สาม ารถคว้า เห รี ยญร าง วัล ในการแข่ ง ขัน กีฬ า
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นรายการใหญ่
ระดบัประเทศ ท่ีแต่ละมหาวิทยาลยั มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้กบั
นกักีฬาของตน อีกทั้งนกักีฬาท่ีจะควา้เหรียญรางวลัใน
รายการ น้ีได้  จะต้อง มีการฝึกซ้อม ฝึกฝนทักษะ
ความสามารถเป็นอย่างมาก  ทั้ งมหาวิทยาลัยและ
นกักีฬาหลายคนถือเอาการแข่งขนัรายการน้ี  เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัและตวันกักีฬา
เอง  นอกจากน้ีตวันกักีฬาหลายคนยงัถือเป็นบนัไดท่ีจะน าพาไปสู่การเป็นนกักีฬาอาชีพ หรือนกักีฬา
ทีมชาติต่อไปดว้ย     ถึงแมก้ารแข่งขนัคร้ังน้ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจะไม่ประสบความส าเร็จในเร่ืองเหรียญรางวลั  แต่ก็ยงัพร้อมท่ีจะมุ่งมัน่
พฒันา จดัสรรกิจกรรมดา้นการกีฬา ท่ีมีประโยชน์หลายๆ ดา้น  อาทิ ดา้นสุขภาพร่างกาย  ดา้นต่อตา้นยาเสพติดท่ีเป็นภยัต่อสังคม  หรือการเช่ือมโยง
ความสมคัรสมานสามคัคี  มีน ้ าใจ  ใหแ้ก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเรียนในระบบการศึกษาทางไกล  อยา่งต่อเน่ือง ต่อไป       
 
 
 



 

ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศูนย์วทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์  จัดกจิกรรม Road Show  ทุกภูมิภาค  ทัว่ประเทศ  
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี 12 – 13 ก.พ. 2557  ณ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อุบลราชธานี  สอบถามโทร 0 2504 7050 
 
 
ก าหนดการพธีิพระราชทานปริญญาบัตร และก าหนดการฝึกซ้อมบัณฑติ ประจ าปี 2557 
วนัท่ี 22 – 23 ก.พ. 57 ฝึกซอ้มยอ่ยบณัฑิตในส่วนภูมิภาค ท่ีศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ์
วนัท่ี 1 – 2 มี.ค. 57     ฝึกซอ้มยอ่ยบณัฑิตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี มสธ. อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
วนัท่ี 14 – 16 มี.ค. 57 ฝึกซอ้มใหญ่บณัฑิต ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
วนัท่ี 17 – 19 มี.ค. 57 พิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555  ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7531 - 3  หรือ 0 2504 7788        
 
วันนี้ – 28 ก.พ. 57 มหาวิทยาลยัเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท ) 12 สาขาวิชา สามารถ Downlord ใบ
สมคัร และดูรายละเอียดไดท่ี้ www.stou.ac.th   คล๊ิกท่ี “ บณัฑิตศึกษา ”  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2054 7788  หรือ 0 2504 
7560-4 
 
มหาวทิยาลยัเร่งวจัิยอตัราก าลงั มสธ.  รับมือการเกษียณฯ                   
สืบเน่ืองจากนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลยัไดม้อบให้รองศาสตราจารย ์ดร.ก่ิงพร  ทองใบและคณะรับผิดชอบ
ในการศึกษาวิจยัการวางแผนก าลงัคน มสธ. และขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนก าลังคนของ
มหาวิทยาลัย  ในการน้ีจึงขอให้บุคลากรผู้เกีย่วข้องโปรดให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้วย 
 
วันที่ 4 ก.พ. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ ากดั  ขอเชิญสมาชิกสามญัเขา้ร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  และเลือกต้ังประธานและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ณ บริเวณใตอ้าคารวิชาการ 3 
และหอ้งประชุมใหญ่อาคารวทิยทศัน์ สอบถามโทร 0 2504 7146 – 9 
 
วนัที ่13 ก.พ. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  ขอเชิญบุคลากร มสธ.และประชาทัว่ไป ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ฟังธรรม  และเวียน
เทียนพุทธบูชา  ในโอกาสวันมาฆบูชา  ณ บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน ภายในมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สอบถาม
เพิ่มเติมโทร 0 2054 7731 – 2 
 
วนัที ่17 – 21 ก.พ. 57  สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชจดัการแข่งขนั กฬีาสีบุคลากร “ เขียว – ทองสัมพันธ์ ” ประจ าปี 2557  10 ชนิดกีฬา 
ไดแ้ก่ ฟุตซอล แบดมินตนั เทเบิลเทนนิส วอลเลยบ์อล เซปักตะกร้อ เปตอง หมากกระดาน โบวล่ิ์ง  ปาเป้า และชกัเยอ่  ณ บริเวณอาคาร
สุโขสโมสร   สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7790 – 2     
 
วันที่ 22 – 24 ก.พ. 57 สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องประชุม 1607 
ชั้น6  อาคารบริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7589 
 
วันนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั จดัสัมมนาสมาชิกสัญจร ประเทศพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน และร่วม
ท าบุญ วนัมาฆบูชา  3 วนั 2 คืน เดินทาง วนัท่ี 13-15 กุมภาพนัธ์ 2557 ค่าใชจ่้ายเดินทาง  17,500 บาท   พิเศษสุดส าหรับสมาชิกสามญั 
ผอ่นค่าใชจ่้ายเดินทางได ้“ไปก่อนผอ่นท่ีหลงั”   รับจ านวนจ ากดั    สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทร. 0 2504 7188 
 
แฟนพนัธ์ุแท้ มสธ.   
 
อีกคร้ังกบัคอลมัน์แฟนพนัธ์ุแท ้มสธ. ครับ เท่ียวน้ีมาพร้อมของรางวลัมากถึง 20 รางวลั  ทุกรางวลัเป็นปฏิทินปี 2557 ในรูปแบบ
โปสเตอร์ซ่ึง มสธ. ของเราท าแจกในงานพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน   ณ วดัจองค า   อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  เมือนวนัท่ี 9 พ.ย. ท่ี
ผา่นมา   ฉบบัน้ีกบัค าถามท่ีวา่ ในปีใหม่ ปี 2557 น้ี  วนัท่ี 5 ก.ย. 2557  มสธ. เราจะมีอายุครบ ก่ี ปี    ตอบค าถามผา่นทางกล่องขอ้ความ
ของ  Facebook ข่าววาไรต้ี มสธ. ประชาสัมพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou )  หรือส่งค าตอบท่ี งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
สนง.อธิการบดี  อาคารบริหาร  ชั้น 2   หมดเขตส่งค าตอบก่อนวนัท่ี 13 ก.พ. 2557  โดยท่านท่ีตอบถูก 20 ท่าน แรก  รับของรางวลัไป
ไดเ้ลย        



 
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


