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คณะ มสธ. ร่วมวำงพวงมำลำถวำยบังคม รัชกำลที่5 เนื่องในวันปิยมหำรำช 

              วันที่ 23 ต.ค. 62 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เวชกิจ ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ น าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วางพวงมาลา ถวายบังคม พระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
 

มสธ. ร่วมถวำยรำชสดุดีรัชกำลที่9 พระบิดำ
เทคโนโลยีของไทย ในวันเทคโนโลยีไทย 
                
        เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 08.15 น. รองศาสตราจารย์
สุณี ภู่สีม่วง ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ ได้น าคณะอาจารย์ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมวางพานพุ่ม 
ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ใน
วันเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม   
 

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


 

แสดงควำมยินดีแก่สถำบันกำรประชำสัมพันธ์
ในกำรก่อตั้งครบ 58 ปี  
                
          เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีแก่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันครบ 58 ปี ของการก่อตั้งสถาบัน 
ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเพื่อร่วมสมทบในกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ มูลนิธิคนตา
บอด ซึ่งทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับบริจาค โดยมีนางพิชญา เมือง
เนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ให้การ
ต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค  
 

มสธ. ได้คะแนนระดับA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ป.ป.ช.  

             
               เมื่ อ วั นที่  17 ต .ค .  ที่ ผ่ า นมา 
ส า นั ก ง า นค ณ ะก ร รม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช. ) 
ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA  “Integrity and Transparency 
Assessment”) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) ได้รับคะแนนสูงถึง 91.55 คะแนน จัด
อยู่ ใ น ระดั บA  และ เป็ นล าดั บที่  6 ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการจากทั้งหมด 
80 สถาบันการศึกษา  
              
               การประเมิน ITA เป็นการประเมิน
ภาครัฐในเชิงบวก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อน
ให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งได้รับทราบผล
การด าเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส จากแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้าน 
รวมถึ ง เ พ่ือให้ เกิดความตระหนักในการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานบนฐานของ
ความสุจริต เปิดเผยและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนสูงสุด ซึ่งส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA เรียกว่า 
“ITAS” เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินที่มีความทันสมัย รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับในปี 2562 นี้ 
มีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน โดย มสธ. ได้รับคะแนนการประเมิน 91.55 
คะแนน อยู่ในระดับ A เป็นล าดับที่6 ในประเภทสถาบันการศึกษาซึ่งมีสถาบันการศึกษาร่วมโครงการ 80 สถาบันการศึกษา และเป็นที่
น่ายินดีเป็นอย่างท่ีเมื่อเทียบกบัปีที่แล้วที่ มสธ. ได้ในล าดับที่ 51  
             
            มสธ. ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสมาอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดแนวทางและ
มาตรการต่างๆ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการและความโปร่งใสของ มสธ. ซึ่งปัจจุบั นมีนายสัมพันธ์ เย็นส าราญ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปเป็นประธานคณะกรรมการ  การจัดท าประกาศแนวปฏิบัติและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหาร
จดัการข้อมูล  เผยแพร่ข้อมูลอย่างมีมาตรฐานและถูกต้อง เป็นต้น ที่ส าคัญส าหรับความส าเร็จของผลคะแนนในครั้งนี้ คือความร่วมมือ 
ร่วมใจ ของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ ที่บริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส   
 



 

สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2562  
สำระสังสรรค์ในงำน ศิษย์เก่ำเมืองกำญ คว้ำมงกุฎ Miss STOU 62 
 

                  สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2562  และการสัมมนาชมรมบัณฑิต 
มสธ. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 32  ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน  
ริมแคว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่าง
วันที่ 18 – 20 ต.ค. 62 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารสมาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราซ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. และสมาชิกชมรมบัณฑิต ชมรม
นักศึกษา มสธ. จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
จ านวนกว่า 360 คน การประชุมครั้งนี้ยังได้รับ
เกียรติจากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ในโอกาสที่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี 
 
                 สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ก่อตั้ งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2527 และได้รับพระราชานุญาตให้อยู่ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2532 มีสมาชิกซึ่งเป็นดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
บัณฑิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุก
สาขาวิชาหลากหลายวิชาชีพ และสมาคมได้
จัดตั้งสาขาสมาคมในรูปของชมรมบัณฑิต มสธ.
ขึ้นทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการติดต่อ 
พบปะสังสรรค์ บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะตัวแทนของ

สมาคม และด าเนินกิจการตามอุดมการณ์ 3ส. คือ สมาชิก สถาบัน และสังคม  การประชุมใหญ่สามัญ และการสัมมนาชมรมบัณฑิต 
มสธ.ทั่วประเทศ สมาคมได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ปี
ละหนึ่งครั้ง เวียนไปตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  
ส าหรับการประชุมครั้ งนี้มีชมรมบัณฑิต มสธ . 
กาญจนบุรี ที่มี ดร.พิเชศ รุ่งสว่างเป็นประธานชมรม 
เ ป็ น เ จ้ า ภ า พจั ด ก า ร ป ร ะชุ ม  ก า ร ป ร ะชุ ม มี
วัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้มีโอกาสได้พบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน  ได้รับ
ทราบผลการด าเนินกิจการของสมาคม และเพ่ือให้
เครือข่ายปฏิบัติการทั้งมหาวิทยาลัย สมาคม ชมรม
บัณฑิต ชมรมนักศึกษา และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
ได้ท ากิจกรรมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อ สมาชิก  
สถาบัน มสธ. และสังคม โดยกิจกรรมการประชุม
ประกอบด้วย การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  
การบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐาน
ในสังคมไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ซื่อตรง มีวินัย  
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  พอเพียง  และรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางค์กูร  การน าเสนอโครงการส่งเสริม 



คุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานในสังคมไทย 5 ประการ จากชมรมบัณฑิตกาญจนบุรี และชลบุรี  การทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญในเมือง
กาญจนบุรี ได้แก่ หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่19 และสะพานข้ามแม่น้ าแคว และกิจกรรมสังสรรค์ 
ส่งเสริมสัมพันธภาพและความสามัคคี อาทิ การแข่งขันชักเย่อ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานในสังคมไทย 5 
ประการ  และงานเลี้ยงสาระสังสรรค์ ซึ่งในงานมีการจัดประกวดนางงาม มสธ. ปี 62  (Miss STOU) โดยมีผู้ร่วมประกวด 13 คน  มีผู้ที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ดังนี้  
นำงงำม มสธ. ประจ ำปี 62  ได้แก่ น.ส.ศศิตำ ศิริสกุลพร ผู้ประกวดหมำยเลข2 จำกชมรมบัณฑิต มสธ. กำญจนบุรี 
รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส. ศุภรัตน์ คงสกุล ผู้ประกวดหมำยเลข6 จำกชมรมนักศึกษำ มสธ. นครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.สุกัญญำ อัครชำติ ผู้ประกวดหมำยเลข7 จำกชมรมบัณฑิต มสธ. นครรำชสีมำ 
นำงงำมสวยสมวัย ได้แก่ นำงอำรีย์ บุญอินทร์ ผู้ประกวดหมำยเลข9 จำกชมรมบัณฑิต มสธ. ประจวบคิรีขันธ์ 
นำงงำมมิตรภำพ ได้แก่ น.ส.วรรษมล ปลื้มกมล ผู้ประกวดหมำยเลข11 จำกชมรมบัณฑิต มสธ. สุพรรณบุรี 
นำงงำมขวัญใจ มสธ. ได้แก่ นำงกมลวรรณ ตะเภำเงิน ผู้ประกวดหมำยเลข10 จำกชมรนักศึกษำ มสธ. สระแก้ว  
นำงงำมบุคลิกภำพดีเด่น ได้แก่ น.ส.สำวิตรี วิสำรทกำรณ์ ผู้ประกวดหมำยเลข4 จำกชมรมนักศึกษำ มสธ. กำญจนบุรี 

มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่น 109 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธ.ค. 62  
ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 
www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7711 – 2 
 
หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำนิเทศศำสตร์อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ เรียนด้วยระบบออนไลน์)   
หลักสูตรส าหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ ความสามารถ และการเป็นผู้น าทางด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน มีทักษะใน
การวิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้ทางการสื่อสารไปใช้แก้ไขประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้หลายมิติอย่าง
ลึกซึ้ง  สามารถค้นคว้าวิจัย และน าองค์ความรู้ไปใช้ทั้งงานวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกในฐานะผู้น าทางการสื่อสาร ในภูมิภาค
อาเซียน  สามารถใช้การสื่อสารร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน  
เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รบัปริญญา Master of Communication Arts (Communication Arts for ASEAN)  
สมัครด่วนวันนี้ สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ประธำนบริหำรหลักสูตร โทร 0 2504 8392 


