
                                                                                                    

ประจ ำวันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561                    
จัดท ำโดยงำนประชำสัมพันธ์  กองกลำง  
http://eservice.stou.ac.th 
>E news  >วำไรตี ้
         

ประชมุฯ ท ำแผนปฏิรปู มสธ. สู่กำรปฏิบัติ  
                
             ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายก
สภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในการ
ประชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร จั ดท า แผน ป ฏิ รู ป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การปฏิบัติ ระหว่าง
วันที่ 15 – 17 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน 
ชะอ าบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย ที่มีคณะอนุกรรมการอยู่ 6 คณะ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวนเกือบ 70 คน 

               
              ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าเรื่องปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ปัญหา 
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาทางไกลให้มี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป
มากยิ่งขึ้น ตลอดถึงการพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป มสธ. ขึ้นด าเนินการท าแผนการปฏิรูป
ตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 ซึ่งมีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้น 6 คณะ ท างานมาตลอด
ระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิจัย 2. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล 3.คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 4.
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล 5.
คณะอนุกรรมการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 6.คณะอนุกรรมการ
ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
เพ่ือให้แผนปฏิรูปมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติที่มีความถูกต้อง เหมาะสมต่อกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านต่างๆ ได้อย่างบรรลุผล จึงได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนฯ ร่วมกัน ของคณะกรรมการปฏิรูปและผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ขึ้น        
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สทศ. และ มสธ. ประชุม
และวำงแผนเตรียมพร้อม
ตรวจข้อสอบกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET)  
                    
            เมื่อวันที่  12 ธ.ค. 2561 เวลา 
13.30 น. ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคณะ 
ร่ วมประชุมหารือข้อตกลงร่ วมกันกับ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์
ตรวจข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยดี จึงได้ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคมตลอดจนถึงเดือนมีนาคม 2562 

 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
                 
              วันที่ 11 – 13 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยโดย
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม 1 6 0 7  แ ล ะ 1 6 0 8  – 1 6 0 8 / 1  โ ด ย
คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและภายใน รวมจ านวน 5 คน น าโดย
อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

ก.พ. รับรองคณุภำพกำรศึกษำ มสธ. 
วันท่ี 3 ต.ค. 61 ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. เพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหนังสือรับรองจาก ก.พ. 
ที่ นร 1004.3/71 และ นร 1004.3/289  
วันที่ 25 ต.ค. 61 ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก มสธ. เพิ่มอีก 3  หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามหนังสือรับรองจาก ก.พ. ที่ นร 1004.3/309 
 

อำจำรย์จำก UiTM ม.ในประเทศมำเลเซียศึกษำดู
งำน มสธ. 
                    Dr. Tsan Fui Ying อาจ า ร ย์ จ า ก  Faculty of Plantation and 
Agrotechnology, Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษา
ดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระยะสั้นระหว่าง มสธ. กับ UiTM ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธ.ค. 61 ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ที่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ครบ 37 ปี  
        
          เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.จ ากัด จัด
กิจกรรมในโอกาสก่อตั้งครบ 37 ปี ณ อาคาร35ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ 
มสธ.จ ากัด ที่ตั้งอยู่ ณ พ้ืนที่ส่วนหน้ามหาวิทยาลัย มีรองศาสตราจารย์
วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธาน โดยในช่วงเช้า
ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและพิธีทางพุทธศาสนาภายในอาคาร 35 ปี ก่อน
ช่วงสายวันนี้จะจัดกิจกรรมส าหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ณ อาคารสุโขสโมสร  
ส าหรับการให้บริการวันนี้ตลอดวันสหกรณ์เปิดให้บริการสมาชิกตามปกติ 
         
          และในวันที่ 19 ธ.ค. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ากัด จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี บัญชี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ โดยสมาชิกสามัญทุกท่านรับค่าอาหารกลางวันท่านละ 1,000 บ.พร้อมของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียน ทั้งนี้ลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญสมาชิกสามัญร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์ 

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.30 น. ณ 
บริเวณใต้อาคารบริหาร ทั้งนี้ขอให้น าบัตร
ส าคัญที่ทางราชการหรือท่ีทาง มสธ.ออกให้มา
ด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยัน
ตัวตนในการลงคะแนนเสียง  และสหกรณ์
ออมทรัพย์จะปิดท าการตลอดทั้งวันในวันที่ 
19 ธ.ค. (ประชุมใหญ่สามัญ) และวันที่ 28 
ธ.ค. 61 ปิดครึ่งวันช่วงบ่ายตั้งแต่ 12.00 น. 
(ประมวลดอกเบี้ย) จึงขออภัยในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
 

 ข่ำวเด่นกิจกรรมดีเร็วๆน้ี 
 

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษำ 
หลักสูตร ปริญญำตรี ภำค2 ปีกำรศึกษำ 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 11 สาขาวิชา วันนี้ – 16 ก.พ. 62  
ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ที่ท าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช หรือ 
Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788  
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 105  ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ 
Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ 0 2504 7711 – 2 
 
ก ำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรบัณฑิต มสธ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
วันเสาร์ที่      9 มี.ค.   และวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62           ฝึกซ้อมย่อย                 ณ  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ 
วันเสาร์ที่      23 มี.ค. และวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62           ฝึกซ้อมย่อย                 ณ  มสธ. จังหวัดนนทบุรี 
วันอังคารที่    2 เม.ย.  และวันพุธท่ี 3 เม.ย. 62                 ฝึกซ้อมใหญ่                 ณ  มสธ.จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. และวันศุกร์ที่ 5 เม.ย. 62      พิธีพระราชทานปริญญาบัตร        ณ  มสธ.จังหวัดนนทบุรี 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ callcenter มสธ. 0 2504 7788 

กิจกรรม มสธ. 
16 – 20 ธ.ค. 61 การฝึกอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาโครงการความร่วมมือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงการก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ) ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมกว่า 800 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.  
ในกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษที่ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังได้ อาทิ เรื่องการท าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย ร.ต.ท.อาทิ ตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง วันท่ี 16 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 – 21.00 น. , เรื่องการบริหารราชการแผน่ดินใตร้ฐัธรรมนูญฯ 2560 โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 - 21.00 น. , เรื่องการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
โดย ผศ.ณรงค์ ทัปประชัย และคณะ วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 18.00 – 19.30 น., เรื่อง LEADERSHIP in 21th CENTURY โดย นักศึกษาปริญญาเอก 
HARVARD UNIVERSITY / Boston UNIVERSITY / Notheastern University วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 21.00 – 22.00 น. , เรื่องความส าคัญของการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองท้องที่สู่ความเป็นเลศิของการพัฒนา โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มสธ. วันท่ี 19 ธ.ค. 61 เวลา09.00 – 
10.30 น. , การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การน าเสนอผลงาน P.P.G.O. AWARDS จ านวน 5 ช้ิน โดย คุณหญิงจารุวรรณ เมนฑกา / ศ.ดร.เรื่องวิทย์ เกษ
สุวรรณ / อาจารย์ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ / อาจารย์สมหมาย หนองฮี / อาจารย์แก้ว สังข์ชู วันท่ี 19 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
 



 
หมายเหตุ ท้ังนี้ระหว่างวันและเวลาดังกล่าว คือ 16 – 20 ธ.ค. 61 ผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากมีนักศึกษามาเข้ารับการ
อบรมเป็นจ านวนมาก  
สอบถามเพิ่มเติมโทรโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ มสธ. หมายเลข 02 504 8279    
 
22 ธ.ค. 61 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ท าบุญอายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เวลา 13.00 – 15.00 
น. ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ ในพิธี สัมโมทนียกถา โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (ในงานกรุณา
งดการมอบดอกไม้ ของขวัญและของฝากต่างๆ หากประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ ขอเชิญร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 328-237-028-7 ช่ือบัญชี มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และส่งส าเนาการโอน
เงินท่ี 0 2503 2630 เพื่อด าเนินการเรื่องใบส าคัญรับเงินจากมูลนิธิ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7050  
23 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที6่/2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชุม กองกลาง สนง.อธิการบดี โทร 0 2504 7044 
 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน ารายได้สมทบทุนกองทุนการศึกษาเสริมสมอง มอบแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไปได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ในงาน “ศึกษาศาสตร์ มสธ. ชวนวิ่งเพ่ือทุนการศึกษาเสริมสมอง” กิจกรรมจะมีขึ้น ณ 
วันท่ี 2 ก.พ. 62 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท fun run 5 Km. และ ประเภท mini marathon 10 Km. จุด Start  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
โดยเริ่มเวลา 04.00 น. วิ่งในบริเวณโดยรอบเมืองทองธานี  ทั้ง 2 ประเภท ลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธ.ค. 61 ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะ
ได้รับเสื้อและเหรียญที่ ระลึก  ลงทะเบียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ. โทร 0 2504 8502 หรือผ่านเว็บไซต์  
http://edu.stou.ac.th  
ศูนย์หนังสือ มสธ. ลดรำคำหนังสือและของท่ีระลึกต่ำงๆ ร่วมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 10 – 15 % 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์ มสธ. ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ลดราคาหนังสือต่างๆ และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มสธ. 
ราคาพิเศษ 10 – 15 % ตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 2562 เลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. อาคารพาณิชย์ส่วนหน้ามหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์หนังสือ มสธ. หมายเลข 0 2504 7674   
ส ำนักคอมเปิดให้ทุนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2562 (ครั้งที2่) 
เพื่องานบริหารและวิชาการ ส าหรับระบบงาน ดังนี้  1.งานบริหารทั่วไป   2.ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร    3.งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา    
4.งานบริการสารสนเทศแก่นักศึกษา    5.งานด้านการจัดการเรียนการสอน    6.งานบริการการศึกษา    
ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.stou.ac.th/website/cm/KT/pakat.aspx หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 7411 (นนทิยา) 
 
หลักสูตรฝึกอบรม 
ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
22 ธ.ค. 61 การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  / 500  
17 – 18 ม.ค. 62 การจ าแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS / 4,000 
25 – 27 ม.ค. 62 กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0 / 4,500  
26 ม.ค. 62 การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ / 500 
ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7715 - 8 
ฝ่ำยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์ ส ำนักพิมพ์ 
15 – 16 ม.ค. 62 Infographic เพื่อออกแบบสื่อในอนาคต            
15 – 17 ม.ค. 62 การประเมินราคาสิ่งพิมพ์  
ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร ฝ่ายจัดฝึกอบรมส านักพิมพ์ 0 2504 7770 – 1 
 
งำนวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติภายใต้โครงการ OU5  
Institutional Research 
1.  Human Resource Development through Distance Education (Using the UN Framework) 
2.  Informal/Continuing Education through Distance Education  
ASEAN Studies Research 
1.  Comparative Study of ASEAN Cultural and National Heritage 
2.  Food Culture 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม สวพ.01(ศวก) จ านวน6ชุด ไปยังศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมส่งไฟล์ไปยัง 
Distance.stou@gmail.com ระหว่างวันน้ี – 27 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล โทร7590-1  
 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี 2562 แบ่งเป็นผลงานหมวดต่างๆ ดังนี้ 
ผลงานวิจัยวิชาการพัฒนาสังคม หรือประเทศ , ผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล , ผลงานวิจัยสถาบัน , ผลงานวิจัยจากงานประจ า  
เกณฑ์การส่งผลงาน  
ด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 , เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลสากล  
ผู้สนใจขอรับและส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิชาการ3 ช้ัน2 ก่อนวันที่ 28 ธ.ค. 2561  
สอบถามเพิ่มเติมโทร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 7589 
 


