
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มสธ. รว่มถวายพระพรเน่ืองในวนัคลา้ยวนัประสูติ
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ราชธิดา 

 
         เน่ืองในวนัคลา้ยวนัประสูติ สมเด็จพระเจา้
ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา วนัท่ี ๗ 
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น าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อโณทยั งามวิชยักิจ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม 
เขา้ถวายแจกนัดอกไม ้และลงนามถวายพระพร ณ 

หอ้งจดัการลงนามถวายพระพร วงัศุโขทยั   
 
ประจ ำวันพุธที ่9 ธ.ค. 2563  
จดัท ำโดย สถำนสื่อสำรองคก์ร ตดิตำมได้ 
ทกุวันพุธ  ท่ี Eservice.stou.ac.th  
> e new > วำไรตี ้   



มสธ. ร่วมลงนามพร้อมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่ง ขันทางการค้า กับ  สนง. 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

              เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม ท่ีผ่ำนมำ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช รว่มลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือดำ้น
กำรแข่งขนัทำงคำ้กับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ (สขค.) โดยมีรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปรำณี สงัขะ
ตะวรรธน ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัผูท้รงคณุวฒุิ รกัษำกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช ไดล้งนำม
ร่วมกับ นำยสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ ์เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ และผูแ้ทนอธิกำรบดีทั้ง 13 
มหำวิทยำลยั ณ หอ้งออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนยร์ำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์แจง้วฒัน ะ 
กรุงเทพฯ  
               
               กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
สถำบนักำรศึกษำ 13 แห่ง ไดแ้ก่ จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลยันเรศวร มหำวิทยำลยับรูพำ มหำวิทยำลยัขอนแก่น และ
มหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร ์นอกจำกนีภ้ำยในงำนพิธีลงนำมฯ ยงัมีกำรเสวนำทำงวิชำกำร หวัขอ้ แนวทำงกำรพฒันำ
หลกัสตูรกำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้และศนูยก์ลำงเผยแพรอ่งคค์วำมรูด้ำ้นกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ในระดบั
ภมูิภำค เพ่ือแลกเปล่ียนมมุมองเก่ียวกบัควำมส ำคญัของกำรพฒันำหลกัสตูรกำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
ทิศทำงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอนกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ และบทบำทกำรพัฒนำองคค์วำมรู ้และกำร
เผยแพรค่วำมรูด้ำ้นกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ในระดบัภมูิภำค 
 
อธิการบดีเข้าเย่ียมคารวะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
 
              เม่ือวนัท่ี 4 ธ.ค. ท่ีผ่ำนมำ รองศำสตรำจำรย ์
ดร.ปรำณี สงัขะตะวรรธน ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษำกำรแทนอธิกำรบดี พรอ้มด้วย
คณะผูบ้รหิำรของมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช ได้
เขำ้เย่ียมคำรวะ นำยวิชยั บรรดำศกัดิ ์นำยกเทศมนตรี
นครปำกเกร็ด ณ เทศบำลนครปำกเกร็ด ในโอกำสนี้
ไดข้อบคุณท่ีเทศบำลนครปำเกร็ดไดใ้หค้วำมชำวย
เหลือ สนบัสนุนงำนของมหำวิทยำลยัดว้ยดีเสมอมำ 
และยังไดพู้ดคุยถึงแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือ
ช่วยกนัพฒันำชมุชน สงัคม บำ้นเมือง ต่อไป 
 
 



ประเมินคุณภาพการศึกษา มสธ. ปีการศึกษา 62  
ผลเป็นไปด้วยดีและน่าพึง่พอใจ 

                   มหำวิทยำลัยโดยศูนย์ประสำนงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ จัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ หอ้ง 1608 – 1608/1 
อำคำรบรหิำร ชัน้6  เม่ือวนัท่ี 2 – 4 ธ.ค. ท่ีผ่ำนมำ  โดยมีอำจำรย ์
ดร. สุชำติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ ำมหำวิทยำลัย
นเรศวร เป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 4 ท่ำน ไดแ้ก่ รศ. 
เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ ธูปสิงห ์อำจำรยม์หำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลำ้พระนครเหนือ  อำจำรย ์ดร.ธีรเดช ทิตยสี์แสง อำจำรย์
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั  รศ.ดร.
วรัญญำ ปุณณวัฒน์ และ ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่ น อำจำรย์
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช  โดยหลงักำรประเมินคณะกรรมกำรไดร้ำยงำนเบือ้งตน้ดว้ยวำจำ ถึงผลกำรประเมิน
ของมหำวิทยำลยัซึง่เป็นไปดว้ยดีและน่ำพึง่พอใจ โดยเฉพำะกำรน ำแผนปฏิรูปมำปฏิบตัิใชใ้นกำรบรกิำรกำรศกึษำ และ
กำรแกปั้ญหำกำรบริกำรกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19 พรอ้มกันนีย้ังไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ือท่ีจะ
สำมำรถเพิ่มคณุภำพมำตรฐำนของมหำวิทยำลยัต่อไปอีกได ้
 
สถาบันวิจัยจัดอบรมการท างานวิจัย เร่ือง “คิดต่างเพือ่สร้างงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์” 

               สถำบนัวิจยัและพฒันำจดัฝึกอบรมเรื่อง “คิดต่ำงเพื่อสรำ้งงำนวิจยัเชิงนวตักรรมดำ้นสงัคมศำสตร”์ โดยมี รศ.
ดร.ศำกุน บุญอิต เมธีวิจยั ส  ำนกังำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) อำจำรยป์ระจ ำคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำร
บญัชี มหำวิทยำลยัธรรมำศำสตร ์ เป็นวิทยำกร กิจกรรมจดัขึน้ ณ หอ้งประชมุ1608 – 1608/1 เม่ือวนัท่ี 25 พ.ย. ท่ีผ่ำน
มำ มีผูส้นใจเขำ้รว่มอบรมเป็นจ ำนวนมำก   



งานบรรณสาร Book Fair 64 
 
         ส  ำนักบรรณสำรสนเทศจัด
งำนบรรณสำร Book Fair 64 ณ 
บรเิวณลำนชัน้1 อำคำรบรหิำร และ
ในอำคำรบรรณสำร เม่ือวนัท่ี 2 – 3 
ธนัวำคม ท่ีผ่ำนมำ โดยวตัถปุระสงค์
หลักของกำรจัดงำนมีขึ ้นเ พ่ือให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือก
หนงัสือและส่ือกำรศึกษำเก็บเขำ้ไว ้
ณ หอ้งสมุดของมหำวิทยำลัย เพ่ือ
ประโยชนด์ำ้นกำรศึกษำ คน้ขวำ้หำ
ควำมรู ้ต่อไป ทั้ง นี ้ในงำนมีศูนย์
หนงัสือและส ำนกัพิมพช์ัน้น ำหลำย
แห่งท่ีมำร่วมออกรำ้น ภำยในงำน
ยังมีกำรจัดกิจกรรมสำยคลอ้งแมส 
DIY จำกใจหอ้งสมดุ ซึง่ตลอดงำนมี
ผูส้นใจเขำ้รว่มงำนเป็นจ ำนวนมำก 
 

Update มสธ. กับ ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ      
 
กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษำทีม่ีควำมส ำคัญกับบุคลำกร 
วันที ่19 และ 20 ธ.ค. 2563 มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำชจดังำนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 ณ อำคำรอเนกนิทศัน ์มสธ.  อ.ปำกเกรด็  จ.นนทบรุี  
ส ำหรรับกำรึึก้้อมบัฑิติทีจ่ะเ้้ำรับพระรำททำนปริญญำบัตรมีดังนี ้ 
วนัท่ี 28 และ 29 พ.ย. 2563 กำรฝึกซอ้มยอ่ย ณ ศนูยว์ิทยพฒันำ มสธ. พรอ้มกนัทัง้ 10 ศนูย ์ 
วนัท่ี 5 และ 6 ธ.ค. 2563  กำรฝึกซอ้มยอ่ย ณ มสธ. อ.ปำกเกรด็  จ.นนทบรุี  
วนัท่ี 17 และ 18 ธ.ค. ธ.ค. 2563 กำรฝึกซอ้มใหญ่ ณ มสธ. อ.ปำกเกรด็  จ.นนทบรุี                                             
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร 0 2504 7788  
 
12-13 ธ.ค. 63 มหำวิทยำลยัก ำหนดจดัสอบซ่อม 2/62   สอบภาคพิเศษ/2562  และสอบในโครงการสัมฤทธิ
บัตร รุ่นที1่11 (รหัส 624) ทัง้แบบภำคสนำม ในสนำมสอบทกุจงัหวดั และกำรสอบออนไลน ์ (ทัง้นีผู้เ้ขำ้สอบไดเ้ลือก
รูปแบบกำรสอบไวเ้รยีบรอ้ยแลว้) 
30-31 ม.ค. 64 มหำวิทยำลยัก ำหนดจัดสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปลาย 1/63) ทัง้แบบภำคสนำม ใน
สนำมสอบทกุจงัหวดั และกำรสอบออนไลน ์     

ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ. 
งานวิจัย  
สถำบนัวิจยัและพฒันำ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลประจ าปี 2564  โดยผลงำนวิจยัท่ีส่ง ตอ้งเป็นผลงำนท่ี
ด ำเนินกำรแลว้เสร็จไม่เกิน 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561 – 63  และไดร้บักำรตีพิมพเ์ผยแพร่ในวำรสำรวิขำกำรท่ีอยู่ในฐำนขอ้มูล TCI หรือ
ฐำนขอ้มลูสำกล หรือน ำเสนอในกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติมำแลว้ และผลงำนท่ีจะไดร้บัรำงวลัตัง้แตร่ะดบัดีมำกขึน้ไป จะตอ้งเป็น
ผลงำนวิจยัท่ีไดร้บักำรตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติ ท่ีอยู่ในฐำนขอ้มลูสำกล   ผูส้นใจส่งผลงำนไดท่ี้สถำบนัวิจยั
และพฒันำ ไมเ่กินวนัท่ี 29 ม.ค. 2564 โดย Download แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://ird01.stou.ac.th/Researchlib/download.php สอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ฝ่ำยพฒันำและเผยแพรง่ำนวิจยั  สถำบนัวิจยัและพฒันำ โทร 7589 

หลักสตูรจากส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
21 – 23 ธ.ค. 63 กำรเขียนหนงัสือรำชกำร หนงัสือโตต้อบ และรำยงำนกำรประชมุ รุน่ท่ี169 คำ่ลงทะเบียน 6,000 บ.  
ลงทะเบียนเขำ้อบรมหรือสอบถำมเพิ่มเตมิไดท่ี้ ฝ่ำยบรหิำรกำรฝึกอบรม ส ำนกักำรศกึษำตอ่เน่ือง มสธ. โทร 0 2504 7715 - 8 
 


