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มสธ. จัดพิธีวำงพำนพุ่มและถวำยรำชสักกำระรัชกำลที่ 7 เนื่องในวันคล้ำยวันพระ
บรมรำชสมภพ  

                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 8 
พ.ย. ของทุกปี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีวางพานพุ่ม
และถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระ
บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใน
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
โดยมี รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ท้ังนี้มีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษา มสธ. ตลอดจนผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศาลจังหวัดนนทบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันพระปกเกล้า  เทศบาลนครปากเกร็ด  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากเกร็ด  ชมรมราชพฤกษ์  และองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้าร่วมพิธี   
 
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรคนไทย และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองการปกครองที่พระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ สร้างสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนคนไทย จนเป็นรากฐานท่ีส าคัญ
ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังด้านการศึกษาที่ทรงสนับสนุนการศึกษา
ให้มีจนถึงในระดับอุดมศึกษา ทั้งยังทรงท านุบ ารุง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของไทยในหลายด้าน ไว้ได้อย่างโดดเด่น แล ะ
ทรงคณุค่ายิ่งมาจนถึงปัจจุบัน     
 
           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระราชทานช่ือของมหาวิทยาลัยตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ครั้งด ารงพระ
อิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา และยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที7่ ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามศรองค์ มาเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมหาวิทยาลัยน ามาออกแบบประกอบกับเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กรุงสุโขทัย  มีข้อความ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในแถบริ้วเบื้องล่าง  ในโอกาสในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระองค์ทุกปี  จึ ง เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ งที่ประชาชนคนไทยทุกคน ตลอดยั งบุคลากร บัณฑิต  นิสิต  และนักศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ ท่ียังคงเป็นพระมิ่งขวัญ สถิตอยู่ในใจของชาวไทยทุกคนสืบไป               
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มสธ. จัดอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนสำกล รุ่นที่2 
ต่อเนื่อง หลังจำกรุ่น1ได้รับกำรรับรองจำก Advance HE แล้ว 12 คน 

 
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน Professional Standards Framework : PSF รุ่นที่  2 ณ 
ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 เมื่อวันที่ 7 – 8 พ.ย. ที่ผ่านมา โดย
มีรองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรม 
PSF ในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 28 คน  
    
           การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการ
สอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน Professional 
Standards Framework : PSF รุ่นที่ 2 นี้ สืบเนื่องมาจากการปฏิรูป 
มสธ. ด้านที่จะพัฒนาบุคลากรทางการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
ให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับสากล UKPSF ทั้งนี้ยังเป็นการอบรม
ต่อเนื่องจากรุ่นที่1 ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยในรุ่นที่1 ที่มีผู้
เข้าอบรมจ านวน 31 คน ได้การรับรองในระดับสากลจากสถาบัน 
Advance Higher Education (Advance HE)  แล้วจ านวน 12 คน  
ส าหรับ Advance HE นั้นเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติของสหราช
อาณาจักร ท าหน้าที่ พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา (The United Kingdom Professional Standard 
Fremework : UKPSF) เพ่ือประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพการสอนและวิทยฐานะวิชาชีพการสอนของคณาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน Advance HE ได้
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งการก าหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านประเมิน 
(Descriptors) เป็น Fellow ระดับใดระดับหนึ่ง คือ Associate, Fellow, Senior และ Principal ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งผู้เข้าอบรม 
PSF ในรุ่นที่1 ของ มสธ. ปัจจุบันได้รับการรับรองในระดับ Senior แล้ว 7 คน และระดับ Fellow แล้ว 5 คน รวมเป็น 12 คน ทั้งนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้การรับรองในระดับ Principal ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด และในประเทศไทยยังมีเพียงคนเดียว
เท่านั้น  ส าหรับการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในด้านการสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF) เป็นการพัฒนาระบบความก้าวหน้าใน
อาชีพที่มีต่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถสู่ระดับมาตรฐ านสากล
หรือระดับนานาชาติ อันจะส่งผลดีทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ลงคะแนนเลือกผู้แทนบุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม มสธ.  
สำยวิชำกำรได้ เบอร์2 อำจำรย์ ดร.ขจรศักดิ์   
สำยสนับสนุนได้ เบอร์1 นำยวิรัตน์              
 
             เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ 
ลานอเนกประสงค์ ช้ัน1 อาคารวิชาการ3  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
จัดการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภาวิน ชินะโชติ เป็นประธานกรรมการ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มสธ. 
(ก.พ.ค.)  โดยการลงคะแนนจะมีผู้แทนบุคลากรได้ 2 คน แบ่งเป็นจากสาย
วิชาการ 1 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 1 คน ทั้งนี้ในแต่ละสายมีผู้ลง
สมัคร 2 คน สายวิชาการ ผู้ลงสมัครหมายเลข1 ได้แก่ อาจารย์ จ่าอากาศ
เอกชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์  และหมายเลข2 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ 
โดยผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงได้แก่  หมายเลข2  อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ ์ สิทธ ิ ได้ 



 
คะแนน 118 คะแนน ส าหรับหมายเลข1 อาจารย์ จ่าอากาศเอกชูศักดิ์ ศิริ
รุ่งพันธ์ ได้รับคะแนน 43 คะแนน มีผู้ไม่ออกเสียงจ านวน 10 คน และบัตร
เสียจ านวน 1 ใบ รวมผู้ออกมาใช้สิทธ์ิในสายวิชาการทั้งสิ้น 172 คน จากผู้
มีสิทธิ์ท่ีลงคะแนนได้ 326 คน ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการมีผู้ลงสมัคร 2 
คน เช่นกัน ผู้ลงสมัครหมายเลข1 ได้แก่ นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน  และ
หมายเลข2 ได้แก่ นายปองภพ ยงทวี ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงได้แก่หมายเลข
1 นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน ได้คะแนน 386คะแนน ห่างจากหมายเลข2 
เพียง 30 คะแนน โดยหมายเลข2 นายปองภพ ยงทวี ได้รับคะแนน 356 
คะแนน มีผู้ไม่ออกเสียงจ านวน 27 คน และเป็นบัตรเสียจ านวน 2 ใบ ท้ังนี้
ได้รวมคะแนนกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง10 ศูนย์เรียบร้อยแล้ว รวมมีผู้
ออกมาใช้สิทธิ์ในสายสนับสนุนวิชาการทั้งสิ้น 771 คน จากผู้มีสิทธิ์ที่
ลงคะแนนได้กว่า 1,300 คน 
 
ส าหรับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มสธ. จะมีทั้งสิ้น 7 คน  ได้แก่ 
1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้แต่งตั้ง ด ารงต าแหน่งประธาน 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3.ผู้แทนบริหารจ านวน 1 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
4.ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5.ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
นอกจากน้ีแล้วจะมีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
 
อ านาจหน้าที่ของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มสธ. มีดังนี้ 
1.เสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย   
2.พิจารณาอุทธรณ์กรณีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3.พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงาน หรือลูกจ้างเงินรายได้ถูกลงโทษทางวินัย 
4.พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร 
5.พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
6.พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อด าเนินการตามที่ ก.พ.ค. มอบหมาย 
8.ด าเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ลอยกระทง มสธ. 62 คึกคัก นำงงำมจำก มรภ.พระนคร คว้ำนำงนพมำศ  

          
              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดงานประเพณี
ลอยกระทงเพ่ือร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศไทย โดยจัดภายใต้งาน ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทง
ที่ มสธ. ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  กรมที่ดิน  โรงเรียนอนุบาลจตุ
พร บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด  สถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิ
ราช  สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช  สหกรณ์ร้านค้า มสธ.  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จัดงานลอยกระทงขึ้น  ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบงานวัด มี
กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การประกวดนางนพมาศสาวน้อยบ้านนา การประกวดกระทงที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การ
แสดงร าวงย้อนยุค ดนตรีลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกมส์ช้อนไข่ทองค า  
เกมส์ปาลูกโป่ง  ปากระป๋อง  และการออกร้านจ าหน่ายสินค้า  อาหารและเครื่องดื่ม   โดยพิธีเปิดมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า  
 



กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ตลอดงานมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็น
จ านวนมาก 
 
              ส าหรับผลการประกวดต่างๆ มีดังนี้ การประกวดกระทงท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันดับ1 ได้แก่ กระทงจาก
กรมที่ดิน ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลจ านวน 3,000  รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ กระทงจากส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. และ
รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ กระทงจากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และ1,000 บาท ตามล าดับ ส่วนผลการ
ประกวดนางนพมาศประจ าปี 2562 “สาวงามบ้านนา” ที่มีผู้เข้าร่วมประกวดจ านวน 10 คน ผลปรากฏว่าผู้ได้เป็นนางนพมาศ ได้แก่ 
ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5 คุณพรรณพัชร์ เกษประยูร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ผู้ร่วมประกวด
หมายเลข 1 คุณฤดีมาส เกษมพร จากกรมที่ดิน และรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผู้ร่วมประกวดหมายเลข 2 คุณเสาวนีย์ 
แสงจันทร์ จากโรงเรียนอนุบาลจตุพร ได้รับถ้วยรางวัลพร้อม
เงินรางวัล 5,000 บาท  3,000 บาท และ 2,000 บาท 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีรางวัลต่างๆที่ผู้เข้าประกวดได้รับ 
ได้แก่  รางวัลขวัญใจชมรมนักศึ กษาและบัณฑิต ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มสธ. ได้แก่ ผู้ประกวดหมายเลข 2 คุณเสาวนีย์ 
แสงจันทร์ จากโรงเรียนอนุบาลจตุพร  รางวัลนางงามขวัญใจ
มหาชนและนางงามสวยสมวัยได้แก่ ผู้ประกวดหมายเลข7 คุณ
ณัฐชยา ศรีดี จากสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น  รางวัล
นางงามบุคลิกภาพดี ได้แก่ ผู้ประกวดหมายเลข 1 คุณฤดีมาส 
เกษมพร จากกรมที่ดิน  
 

 
 
 
 
           
             
 
 
 
          


