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ยั่งยนืด้ำนพลังงำนใหบ้ำ้นเมอืง 
               
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงนาม
ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ
บริ ห า รจัดกา ร เ พ่ื อกา รประหยัดพลั ง ง าน ใน
มหาวิทยาลยั โดยมีศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สิบคา้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัรกัษาการแทนอธิการบดี
และนายสัมพันธ์ เย็นส าราญ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช พรอ้มดว้ย นายชีวิน 

พฒันะคหูะ รองผูว้า่การ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และนายยงยทุธ โพธ์ิทอง ผูอ้  านวยการฝ่ายบรกิารวิศวกรรม เป็นผูล้งนาม  พิธีลงนาม
จัดขึน้ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ณ 
หอ้งประชุม 1406 (สารนิเทศ1) อาคารบริหาร 
ชัน้4 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
             
                   โครงการดงักล่าวเกิดขึน้เน่ืองจาก
ทัง้ 2 หน่วยงานไดต้ระหนกัในความส าคญัของ
การประหยดัพลงังานของประเทศชาติ ดว้ยใน
ปัจจุบันกระทั่ งต่อไปในอนาคต มีอุปกรณ์ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสามารถลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไดม้ากขึน้  สามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงาน ตลอดยังค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งต่อหน่วยงาน และ
ประเทศชาติได ้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ป็นผูค้ิดริเริ่มโครงการดงักล่าว โดยน าร่องกับมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซึ่งทัง้ 2 
หนว่ยงานจะไดร้ว่มกนัส ารวจ ออกแบบ การใชร้ะบบไฟฟ้า ปรบัเปล่ียนวสัดุอปุกรณ ์เพ่ือทดแทนของเดมิ น านวตักรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมต่อไป  ส าหรับโครงการดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความตัง้ใจท่ีจะร่วมกับหน่วยงานภาครฐั  
รฐัวิสาหกิจ มหาวิทยาลยั  สถาบนัอุดมศึกษา ตลอดยงัหน่วยงานเอกชน อ่ืนๆ อีก เพ่ือการใหเ้กิดการประหยดัการใชพ้ลงังาน  ใช้
พลงังานไดอ้ยา่งคุม้คา่ สรา้งความยงัยืนดา้นพลงังานแก่บา้นเมืองและประเทศชาติตอ่ไป   

 
ก ำหนดกำรพธีิพระรำชทำนปริญญำบตัร และกำรฝึกซ้อม  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำช ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
 
วนัท่ี 28-29 มีนาคม 2563 ฝึกซอ้มยอ่ย ณ ศนูยว์ิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 10 แหง่ 
วนัท่ี 4-5 เมษายน 2563 ฝึกซอ้มยอ่ย ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ.นนทบรุี 
วนัท่ี 9-10 เมษายน 2563 ฝึกซอ้มใหญ่ ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ.นนทบรุี 
วนัท่ี 11-12 เมษายน 2563  พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ.นนทบรุี 
 
นักศึกษาที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องผ่านการซ้อมย่อย 1 ครัง้ และการซ้อมใหญ่ 1 ครัง้ โดยการซ้อมย่อยส าหรับ
นักศึกษาทีอ่าศัยอยู่ต่างจังหวัด ให้เลือกศูนย์วิทยพัฒนาทีใ่กล้และสะดวกกับนักศึกษามากทีสุ่ด และส าหรับนักศึกษาทีอ่าศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลให้เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยทีม่หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี   
สอบถามเพ่ิมเติมได้ทีศู่นย์สารสนเทศ มสธ. โทร 0 2504 7788 



มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวชิำ ภำค2 ปีกำรศึกษำ 2562  
มีแผนการศกึษาที่สามารถเลอืกเรยีนได ้3 แผน (แผน ก1 ทกุชดุวิชา , แผน ก2 (มีการจดัสอบกลางภาค) 272 ชดุวิชา  และแกน ก3 (มีกิจกรรมรว่มเรยีนรู ้
ใหเ้ป็นคะแนนเก็บไดส้งูสดุถึง 40% และการจดัสอบกลางภาค) 14 ชุดวิชา  ซือ้ระเบียบการสมคัรไดท้ี่ ที่ท  าการไปรษณียไ์ทยทกุแห่งทั่วประเทศ  รา้น
เซเว่นอีเลฟเว่น (Book Smile)   www.ShopAt24.com คน้ค าว่า ใบสมคัร มสธ.  ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ.  และที่ท  าการมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
หรอื Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.stou.ac.th สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 
หลักสูตรปริญญำเอก ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2563 วันนี ้– 15 พ.ค . 2563  
Dowload ใบสมคัรและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.stou.ac.th เลือกหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา > ปริญญาเอก สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center 
มสธ. โทร 0 2504 7788 หรอื ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศกึษา ส านกับณัฑิตศกึษา มสธ. โทร 0 2504 7561 – 4 
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร  รุ่นที ่110   
ซือ้ระเบียบการสมคัรไดท้ี่  ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ.  และที่ท าการมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หรอื Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ 
www.stou.ac.th สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ำยบริกำรเผยแพร่ทำงไกล ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง โทร 0 
2504 7711 – 2  
 

มสธ. รับโล่ประกำศเกยีรตคุิณกำรตรวจสอบภำยในภำครัฐได้ตำมมำตรฐำนจำก
กรมบญัชีกลำง   

                
              กรมบัญชีกลางมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 แก่
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) โดย มสธ. ไดร้บัผลการประเมินการประกนัคณุภาพการตรวจสอบภายในภาครฐั เป็นไปตาม
ระดับมาตรฐาน ทั้งนีศ้าสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดเ้ขา้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายภูมิศกัดิ์ อรญัญาเกษมสุข อธิบดีกรมบญัชีกลาง ใน
โครงการมอบประกาศเกียรติคณุและประกาศนียบตัร ดา้นการตรวจสอบภายในภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 21 
ก.พ. ท่ีผา่นมา  ณ  หอ้งเมยแ์ฟร ์บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอรเ์คลีย ์โฮเตล็ ประตนู า้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร              
  
             ตลอดระยะท่ีผ่านมากรมบญัชีกลางไดมี้การก าหนดนโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมและ
สนบัสนนุดา้นศกัยภาพและองคค์วามรูข้องผูต้รวจสอบภายในและการเสริมสรา้งใหง้านตรวจสอบภายในใหมี้คณุภาพท่ี ดีเทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยไดน้  าโครงการและหลกัสตูรฝึกอบรมอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลมาใชใ้นการประกนัและตรวจสอบคณุภาพ
มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2562  ไดใ้ชรู้ปแบบการประเมิน Internal AuditQuality Assurance หรือ IAQA  ซึ่งมีส่วนราชการท่ีมีผล
การประ เมินผ่ าน เกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ( IAQA) จ านวน  31  หน่ วยงาน   และ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชคือ 1 ใน นัน้  



สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดอบรมพัฒนำภำวะผู้น ำ รุ่นที่1 แก่ผู้น ำชมรม
บัณฑติ มสธ.  

 
                สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโครงการอบรม 
“พฒันาภาวะผูน้  า” รุน่ท่ี1 โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น นายกสมาคมสโุขทยัธรรมาธิราช พรอ้มดว้ยผูท้รงคณุวฒุิรว่มเป็น
คณะวิทยากรฝึกอบรม การฝึกอบรมมีขึ ้นระหว่างวัน ท่ี 8 – 10 ก.พ. ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม5209 อาคารสัมมนา1 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ผูเ้ขา้อบรมได้แก่ประธานชมรมบณัฑิต มสธ. จ  านวน 15 คน จาก 15 จงัหวดั ท่ีมีผลการจดัการ 
ด าเนินงานกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ. ด้วยดีเสมอมา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ มากขึน้ในดา้นความเป็นผูน้  า เรียนรูคุ้ณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา ส รา้งส านึกตอบแทนในคุณของแผ่นดิน 
ตลอดจนด าเนินโครงการ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีความเหมาะสมตรงตอ่ความตอ้งการของสงัคมและบา้นเมืองในปัจจบุนั  ทัง้นีย้งัเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ป็นผูน้  าหลกัท่ีส าคญัในการสานสมัพนัธ ์ส่งเสริม สนบัสนนุเครือข่ายบณัฑิต ศิษยเ์ก่าของ มสธ. ท่ีมีอยู่ทุก
ภาคทั่วประเทศ หรือแมแ้ตใ่นตา่งประเทศ  ทัง้ยงัจะเป็นอีกกลุ่มหนึงท่ีสามารถช่วยเหลือ สนบัสนนุในกิจการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั
ได้  ส  าหรับโครงการท่ีจัดขึ ้นเ ป็น รุ่น ท่ี1 นี ้ นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ี ดีของการเสริมสร้างความมั่ นคงเข้มแข็ งในเครือข่าย
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ซึ่งสมาคมสโุขทยัธรรมาธิราชมีแนวคดิท่ีจะด าเนินการในรุน่ตอ่ไป 

 
อธิกำรบดตี้อนรับคณำจำรยต์รวจข้อสอบ O-NET ในโอกำสที ่มสธ.  
เป็น1ในศูนยก์ำรตรวจข้อสอบ 

                 
              ศาสตารจารย์ ดร .ประสาท  สืบค้า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท ร งคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบ ดี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอ้มดว้ยผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริดา บุรชาติ ผูอ้  านวยการสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ สทศ. ไดใ้หก้ารตอ้นรบัคณาจารยผ์ูต้รวจขอ้สอบ โครงการจดัการทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ท่ีมาจากทั่วประเทศ จ านวนประมาณ 600 คน  ณ  หอ้งประชมุใหญ่  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เม่ือวนัท่ี 17 ก.พ. ท่ีผ่านมา ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชไดเ้ป็นหนึ่งในศูนยก์าร
ตรวจขอ้สอบ ท่ีรว่มกบัทางสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)  จดัตัง้ขึน้ 
 



วจ. จัดงำนครบ 41 ปี  
 
                 สาขาวิชาวิทยาการจดัการจดังานครบ 41 ปี การก่อตัง้
สาขาวิชา เม่ือวนัท่ี 7 ก.พ. ท่ีผ่านมา  โดยมี ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร. นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจดัใหมี้พิธีสกัการะบูชา
พระพทุธรูปประจ ามหาวิทยาลยั พระพรหมเจา้ท่ี พิธีถวายสกัการะ
พระบรมราชานสุาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั  พิธี
สงฆ ์ท าบุญตกับาตร เจริญพระพทุธมนต ์และถวายภัตาหารเพล 
นอกจากนัน้สาขาวิชาวิชายงัไดจ้ดัพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ ผู้ท  าคุณประ โยชน์ให้แ ก่ ส าขาวิ ช าวิ ทยากา รจัด กา ร 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิ คณาจารย ์บณัฑิต นิสิตนกัศกึษา รวม
จ านวน 18 คน  
 
                สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมา 
ธิราช เริ่มเปิดด าเนินการสอนในแขนงวิชาการจดัการ งานก่อสรา้ง 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2524 ก่อนเปิดสอนในแขนงวิชา
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบัญชี 
ตามล าดบั มาจนถึงปัจจบุนันี ้  โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศกึษา
ดา้นการบรหิารจดัการ ในภาคเอกชน และภาครฐั แก่ประชาชนทกุ
ระดบั  มุ่งคน้ควา้ แสวงหา ถ่ายทอด และน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการตอบสนอง ต่อความตอ้งการของสงัคม   สาขามีวิสัยทัศน์
ใหม่ท่ีก าหนดไว ้คือ “องคก์รนวตักรรมการศึกษาทางไกลดา้นการ
จดัการ” ก าหนดพนัธกิจรองรบั โดยแบง่ออกเป็น 5 พนัธกิจ ไดแ้ก่ 
1. พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนทางไกลดา้นการจดัการเพ่ือการศกึษาของปวงชน  2. วิจยั ส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรูด้า้น
การจดัการ เพ่ือการพฒันาประเทศท่ียั่งยืน   3. บริการวิชาการดา้นการจดัการ เพ่ือส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู ้ 4. สนบัสนุนการ
อนรุกัษ ์สง่เสรมิและพฒันา เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม   5. พฒันาสาขาวิชาไปสูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีสมรรถนะสงูดา้นการจดัการ 
 

ข่าวเด่น กิจกรรมดี เร็วๆ นี้   
24 – 28 ก.พ. 63 กีฬาสี เขียว-ทองสัมพนัธ์ ปี63 
ขอเชิญรว่มการแขง่ขนั ชมและเชียรกี์ฬา ในการแขง่ขนักีฬาสี เขียว-ทองสมัพนัธ ์ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 24 – 28 ก.พ. 2563 ณ 
สนามกีฬาบริเวณอาคารสุโขสโมสร โดยมีการแข่งขันกีฬา อาทิ  ฟุตซอล  วอลเลยบ์อล  เซปักตะกรอ้  เปตอง  เทเบิลเทนนิส 
แบดมินตนั (แบดมินตนัแข่งวนัท่ี 20 – 21 ก.พ. 63)  และร่วมกิจกรรมงาน มสธ. Sport Day วนัท่ี 28 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. 
ผูร้ว่มงานพรอ้มกนั ณ ลานปารชิาต ในวนั Sport day รว่มสนกุสนานไปกบัการชมและเชียรก์ารแขง่ขนักีฬาฮาเฮตลอดทัง้วนั อาทิ วิ่ง
เปรีย้วซุปเปอรแ์มน กอลฟ์คนจน พายเรือหว่งยาง จกัรยานสโลวไ์ลฟ์   สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้สโมสรสโุขทยัธรรมาธิราช โทร 7790 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาส่ือการสอน 
5 มี.ค. 63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การใช้ Smart Devices เพื่อการสอนอย่างสมาร์ต ณ หอ้งสตูดิโอทีวี2 ชัน้1อาคารEBPC การ
ฝึกอบรมจัดขึน้เพื่อใหผู้อ้บรมไดค้วามรูแ้ละเทคนิคการใช ้Smart Board และ Tablet ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ย่าง
เช่ียวชาญ  สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่คณุพรรษมณฑ ์โทร7879  
 
9 มี.ค. 63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การใช้เครื่องมือในระบบ Moodle เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams ในการปฏิสัมพันธ์ออนไลน์  ณ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์2 – 3 อาคารบริการ1 ชัน้4 การฝึกอบรมจดั 2 รอบ  รอบเชา้ เวลา 
09.00 – 12.00 น. และ รอบบา่ย เวลา 13.00 – 16.00 น. การฝึกอบรมจดัขึน้เพื่อใหผู้อ้บรมไดรู้จ้กัระบบ E-learning New Update  ขัน้ตอนการขอเปิด
E-learnin  โครงสรา้งการจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์ การใชง้านแอพลเิคชั่น Moodle  ปฏิสมัพนัธอ์อนไลนด์ว้ย Microsoft Teams  
 
10 มี.ค. 63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรือ่ง เทคนิคการออกแบบและการสร้างอินโฟกราฟิกเพือ่การน าเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ณ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร1์ ส  านกัคอมพิวเตอร ์อาคารบริการ1 ชัน้4 การฝึกอบรมจดัขึน้เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถน าเทคนิควิธีการใช้
เครือ่งมือรูปแบบใหม่ๆ  ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปประยกุตใ์ชใ้นการน าเสนอ สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่คณุภคพร โทร7879 
 


