มสธ. ร่วมถวายพระพรเนื่ องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าพัชรกิติยาภา นเรนทิ
ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชั ร มหาวัชร
ราชธิดา

ห้องจัดการลงนามถวายพระพร วังศุโขทัย

เนื่ องในวันคล้ายวันประสู ติ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้ าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริ ณีสิริพชั ร มหาวัชรราชธิ ดา วันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
นาโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชยั กิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม
เข้าถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ณ

ประจำวันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563

จัดทำโดย สถำนสื่อสำรองค์กร ติดตำมได้
ทุกวันพุธ ที่ Eservice.stou.ac.th

> e new > วำไรตี้

มสธ. ร่ ว มลงนามพร้ อ มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาหลายแห่ ง ในบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการค้ า กั บ สนง.
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม ที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำน
กำรแข่งขันทำงค้ำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ (สขค.) โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี สังขะ
ตะวรรธน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผูท้ รงคุณวุฒิ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้ลงนำม
ร่วมกับ นำยสมศักดิ์ เกี ยรติชัยลักษณ์ เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และผูแ้ ทนอธิ กำรบดีทั้ง 13
มหำวิทยำลัย ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒน ะ
กรุงเทพฯ

กำรจั ด ท ำบั น ทึ ก ข้อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ด้ำ นกำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ำ เป็ นกำรสร้ำ งควำมร่ ว มมื อ กั บ
สถำบันกำรศึกษำ 13 แห่ง ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิ ท ยำลัย สุโ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช มหำวิ ท ยำลัย สวนดุสิ ต มหำวิ ท ยำลัย อั ส สัม ชัญ มหำวิ ท ยำลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นอกจำกนีภ้ ำยในงำนพิธีลงนำมฯ ยังมีกำรเสวนำทำงวิชำกำร หัวข้อ แนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและศูนย์กลำงเผยแพร่องค์ควำมรูด้ ำ้ นกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในระดับ
ภูมิภำค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ทิศทำงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขัน ทำงกำรค้ำ และบทบำทกำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ และกำร
เผยแพร่ควำมรูด้ ำ้ นกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในระดับภูมิภำค

อธิ การบดีเข้าเยี่ ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่ำนมำ รองศำสตรำจำรย์
ดร.ปรำณี สังขะตะวรรธน์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ รัก ษำกำรแทนอธิ ก ำรบดี พร้อ มด้ว ย
คณะผูบ้ ริหำรของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้
เข้ำเยี่ยมคำรวะ นำยวิชยั บรรดำศักดิ์ นำยกเทศมนตรี
นครปำกเกร็ด ณ เทศบำลนครปำกเกร็ด ในโอกำสนี ้
ได้ขอบคุณที่ เทศบำลนครปำเกร็ดได้ให้ควำมชำวย
เหลือ สนับสนุนงำนของมหำวิทยำลัยด้วยดี เสมอมำ
และยังได้พูดคุยถึงแนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อ
ช่วยกันพัฒนำชุมชน สังคม บ้ำนเมือง ต่อไป

ประเมินคุณภาพการศึกษา มสธ. ปี การศึกษา 62
ผลเป็ นไปด้วยดีและน่าพึง่ พอใจ

มหำวิ ท ยำลั ย โดยศู น ย์ป ระสำนงำนกำรประกั น
คุณ ภำพกำรศึ ก ษำ จัด กำรประเมิ น คุณ ภำพกำรศึ ก ษำ ระดับ
มหำวิทยำลัย ประจำปี กำรศึกษำ 2562 ณ ห้อง 1608 – 1608/1
อำคำรบริหำร ชัน้ 6 เมื่อวันที่ 2 – 4 ธ.ค. ที่ผ่ำนมำ โดยมีอำจำรย์
ดร. สุช ำติ เมื อ งแก้ว ผู้ท รงคุณ วุฒิ พิ เ ศษประจ ำมหำวิ ท ยำลัย
นเรศวร เป็ นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 4 ท่ำน ได้แก่ รศ.
เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ ธูปสิงห์ อำจำรย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ อำจำรย์ ดร.ธี รเดช ทิตย์สีแสง อำจำรย์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง รศ.ดร.
วรัญ ญำ ปุ ณ ณวั ฒ น์ และ ผศ.ปิ ยะศิ ริ เรื อ งศรี ม่ ั น อำจำรย์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยหลังกำรประเมินคณะกรรมกำรได้รำยงำนเบือ้ งต้นด้วยวำจำ ถึงผลกำรประเมิน
ของมหำวิทยำลัยซึง่ เป็ นไปด้วยดีและน่ำพึง่ พอใจ โดยเฉพำะกำรนำแผนปฏิรูปมำปฏิบตั ิใช้ในกำรบริกำรกำรศึกษำ และ
กำรแก้ปัญหำกำรบริกำรกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19 พร้อมกันนีย้ ังได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อที่ จะ
สำมำรถเพิ่มคุณภำพมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยต่อไปอีกได้

สถาบันวิจัยจั ดอบรมการทางานวิจัย เรื่อง “คิ ดต่ างเพือ่ สร้างงานวิจัยเชิ ง
นวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์”

สถำบันวิจยั และพัฒนำจัดฝึ กอบรมเรื่อง “คิดต่ำงเพื่อสร้ำงงำนวิจยั เชิงนวัตกรรมด้ำนสังคมศำสตร์” โดยมี รศ.
ดร.ศำกุน บุญอิต เมธี วิจยั สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) อำจำรย์ประจำคณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมำศำสตร์ เป็ นวิทยำกร กิจกรรมจัดขึน้ ณ ห้องประชุม1608 – 1608/1 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่ำน
มำ มีผสู้ นใจเข้ำร่วมอบรมเป็ นจำนวนมำก

งานบรรณสาร Book

Fair 64
ส ำนั ก บรรณสำรสนเทศจั ด
งำนบรรณสำร Book Fair 64 ณ
บริเวณลำนชัน้ 1 อำคำรบริหำร และ
ในอำคำรบรรณสำร เมื่อวันที่ 2 – 3
ธันวำคม ที่ผ่ำนมำ โดยวัตถุประสงค์
หลั ก ของกำรจั ด งำนมี ขึ ้น เพื่ อ ให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรคัด เลื อก
หนังสือและสื่อกำรศึกษำเก็บเข้ำไว้
ณ ห้องสมุดของมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประโยชน์ดำ้ นกำรศึกษำ ค้นขว้ำหำ
ควำมรู ้ต่ อ ไป ทั้ ง นี ้ใ นงำนมี ศู น ย์
หนังสือและสำนักพิมพ์ชนั้ นำหลำย
แห่ง ที่ ม ำร่ว มออกร้ำน ภำยในงำน
ยังมีกำรจัดกิจกรรมสำยคล้องแมส
DIY จำกใจห้องสมุด ซึง่ ตลอดงำนมี
ผูส้ นใจเข้ำร่วมงำนเป็ นจำนวนมำก

Update มสธ. กับ ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ
กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษำทีม่ ีควำมสำคัญกับบุคลำกร

วันที่ 19 และ 20 ธ.ค. 2563 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดงำนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ ูสาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2560 ณ อำคำรอเนกนิทศั น์ มสธ. อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
สำหรรับกำรึึ ก้้อมบัฑิิตทีจ่ ะเ้้ำรับพระรำททำนปริญญำบัตรมีดังนี้
วันที่ 28 และ 29 พ.ย. 2563 กำรฝึ กซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. พร้อมกันทัง้ 10 ศูนย์
วันที่ 5 และ 6 ธ.ค. 2563 กำรฝึ กซ้อมย่อย ณ มสธ. อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 17 และ 18 ธ.ค. ธ.ค. 2563 กำรฝึ กซ้อมใหญ่ ณ มสธ. อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร 0 2504 7788

12-13 ธ.ค. 63 มหำวิทยำลัยกำหนดจัดสอบซ่อม 2/62 สอบภาคพิเศษ/2562 และสอบในโครงการสัมฤทธิ

บัตร รุ่นที1่ 11 (รหัส 624) ทัง้ แบบภำคสนำม ในสนำมสอบทุกจังหวัด และกำรสอบออนไลน์ (ทัง้ นีผ้ เู้ ข้ำสอบได้เลือก
รูปแบบกำรสอบไว้เรียบร้อยแล้ว)
30-31 ม.ค. 64 มหำวิทยำลัยกำหนดจัดสอบภาค 1 ปี การศึกษา 2563 (ภาคปลาย 1/63) ทัง้ แบบภำคสนำม ใน
สนำมสอบทุกจังหวัด และกำรสอบออนไลน์

ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ.
งานวิจัย

สถำบันวิจยั และพัฒนำ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ ารับการพิจารณารางวัลประจาปี 2564 โดยผลงำนวิจยั ที่ส่ง ต้องเป็ นผลงำนที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2561 – 63 และได้รบั กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิขำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI หรือ
ฐำนข้อมูลสำกล หรือนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมำแล้ว และผลงำนที่จะได้รบั รำงวัลตัง้ แต่ระดับดีมำกขึน้ ไป จะต้องเป็ น
ผลงำนวิจยั ที่ได้รบั กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกล ผูส้ นใจส่งผลงำนได้ท่ีสถำบันวิจยั
และพัฒนำ ไม่เกินวันที่ 29 ม.ค. 2564 โดย Download แบบฟอร์มได้ท่ี http://ird01.stou.ac.th/Researchlib/download.php สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ำยพัฒนำและเผยแพร่งำนวิจยั สถำบันวิจยั และพัฒนำ โทร 7589

หลักสูตรจากสานักการศึกษาต่อเนื่อง

21 – 23 ธ.ค. 63 กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโต้ตอบ และรำยงำนกำรประชุม รุน่ ที่169 ค่ำลงทะเบียน 6,000 บ.
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ำยบริหำรกำรฝึ กอบรม สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มสธ. โทร 0 2504 7715 - 8

