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มสธ. จัดการประชมุเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี10 
มีผูส่้งผลงานเข้าร่วมเกือบ 170 ผลงาน 

 
           มหาวิทยาลยัจดัการประชมุเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งท่ี 10 
เ ม่ือวันท่ี  27 พ.ย. ท่ีผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5  ธันวาคม 2550 โดยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน ์
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน
เปิดการประชุม การประชุมมีผูร้่วมเสนอ
ผลงานเขา้รว่มถึงเกือบ 170 ผลงาน   
 
          การประชุม เสนอผลงานวิ จัย
ระดับชาติ  มสธ. ได้จัดขึ ้นเป็นปีท่ี10 

อย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทจะสามารถใช ้
Proceedings และเกียรติบตัรเป็นหลกัฐานประกอบการขอส าเรจ็การศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานในการเรยีนได ้ส าหรบั
การประชุมครัง้นีมี้ผลงาน่ท่ีไดผ้่านการประเมินจากกองบรรณาธิการซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายนอกและ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย์
บัณฑิตศึกษา มสธ. จ านวน 169 
ผลงาน การประชมุฯ จดัในรูปแบบ
ออนไลน ์โดยใช ้Microsoft teams 
และเผยแพรผ่่าน Facebook Live 
ซึ่งไดร้บัความสนใจจากนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งของ มสธ. 
และสถาบนัต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
นอ ก จ า ก นี้ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม มี
กิจกรรมส าคญัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พธีิมอบ
เกียรติบัตรแก่ผูไ้ดร้บัรางวัลดุษฎี
นิพนธ์และรางวัลวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปี 2563 การเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง การศึกษาและการ
วิจัยวิถีในชีวิตวิถีใหม่ส  าหรับทุก
คน (New Normal Education and Research For All) โดยมี อาจารยภ์ษิูมา ภิญโญสินวฒัน ์นกัวิจยัฝ่ายนโยบายดา้น
การปฏิรูปการศึกษา สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  นายแพทยช์าญวิทย ์ทระเทพ ผูต้รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ส านกัตรวจราชการกระทรวงฯ  กระทรวงสาธารณสุข  และ ศ.ดร.ธนารกัษ์ ธีระมั่นคง อาจารย์



ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการสนเทศคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นวิทยากรรว่มเสวนา ด าเนินรายการโดย รศ.
ดร.สภุาวดี ธีรธรรมากร อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และรกัษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานวิเทศ
สมัพนัธ ์มสธ.  ส่วนผลงานท่ีไดร้บัรางวลัมีดงันี ้

รำงวัลดุษฎนิีพนธด์มีำก 
1. พันต ารวจเอกวีระวุธ ชัยชนะมงคล ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมทางไกลอิงสมรรถนะดา้นเทคนิค  ทาง

ยทุธวิธีส  าหรบัหวัหนา้งานปอ้งกนัปราบปรามของสถานีต ารวจสงักดัต ารวจภธูรภาค 5 มี ศาสตราจารย ์ดร. สมุาลี สงัขศ์รี 
เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา 

2. นางสาวศริวิรรณ เจียรชชัวาลวงศ ์ผลงานเรื่อง การส่ือสารเพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจตนเองของคนพิการ มี รองศาสตราจารย ์
ดร. วิทยาธร ทอ่แกว้ เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา 

3. นางสาวปัทมา สารสขุ ผลงานเรื่อง "การส่ือสารภายในตนเองของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษากบัการขาย    
บรกิารทางเพศ มี รองศาสตราจารย ์ดร.ธิตพิฒัน ์เอ่ียมนิรนัดร ์เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา 

 
รำงวัลวทิยำนิพนธด์ีมำก   
1. นายอนพุงษ ์ สอดสี ผลงานเรื่อง การประเมินความรอบรูด้า้นสขุภาพชอ่งปาก ของนกัเรียนประถมศกึษา มี     

รองศาสตราจารย ์ดร.นลินี  ณ นคร เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา  
2. นายณฐัชา  พฒันา ผลงานเร่ือง ผลการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบสะเตม็ศกึษาท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง 

เคมีอินทรีย์และความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มี รองศาสตราจารย ์ดร.นวลจิตต ์ เชาวกีรตพิงศ ์เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา 

3. นางสาววราลกัษณ ์ สนิท ผลงานเรื่อง ปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการบรหิารงานวิชาการ ตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารูข้องผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต มีรองศาสตราจารย ์ดร.
รตันา  ดวงแกว้ เป็นท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา 

4. นางวรญัญา กมลคร ผลงานเรื่อง การพฒันารูปแบบการดูแลท่ีสอดคลอ้งกับวัฒนธรรมการรบัประทานอาหารส าหรับ
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัในชมุชน จงัหวดักาฬสินธุ ์มี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สทุธีพร มลูศาสตร ์เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา 

5. นายปราโมทย์  ถ่างกระโทก ผลงานเรื่อง การศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะดิจิทัลของพยาบาลวิชาชีพไทย มีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.อารี ชีวเกษมสขุ เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา 

 
รำงวัลวทิยำนิพนธด์ี 
1. นางสาวเอือ้อารีย ์ สืบเสาะดี ผลงานเรื่อง ผลของโปรแกรมพฒันาความสามารถในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลา้มเนือ้ผูป่้วย 

โรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล อ าเภอพนมดงรกั จังหวัดสุรินทร ์มีรองศาสตราจารย ์ดร.วาริณี เอ่ี ยมสวัสดิกุล เป็น
อาจารยท่ี์ปรกึษา 

2. นางสาวรชันก หฤทยัถาวร ผลงานเรื่อง ผลของโปรแกรมการดแูลเทา้ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเส่ียงตอ่การเกิดแผลท่ีเทา้ 
อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสรุนิทร ์มีรองศาสตราจารย ์ดร.มกุดา หนุย่ศรี เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา  

3. นายธวชัชยั  ทบัทิมทอง ผลงานเรื่อง ส่ือประชาสมัพนัธก์บัการรบัรูข้องสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนครสวรรค ์จ  ากดั มี
รองศาสตราจารยส์ง่เสรมิ  หอมกลิ่น เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา 

 



 
สอบกลำงภำค 1 / 63 แผน ก2 ได้รับควำมสนใจเพิ่ม ส่วนสอบ
ออนไลน ์ระบบเป็นไปด้วยด ี 

                 
            เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. ท่ีผ่าน
มา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสอบกลาง
ภ า ค  ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี  1  ปี
การศึกษา 2563 (1/63)  โดยจัด
ทั้งแบบภาคสนามในสนามสอบ
ทกุจงัหวดั และสอบออนไลน ์ซึ่งมี
ผูท่ี้จะตอ้งเขา้สอบทั้งสิน้ จ  านวน
เกือบ 13,000 คน  ส าหรับการ
สอบครัง้นี ้ผูเ้ขา้สอบทัง้หมด คือผู้
ท่ีไดเ้ลือกแผนการศกึษา ก2 ไว ้ซึง่
ในภาคการศึกษานี้ได้รับความ
สนใจจากนักศึกษามากขึ ้น มี
จ านวนผูเ้ลือกแผนการศึกษา ก2 
มากกว่าภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 

ส าหรบัการสอบก็ยังท าไปพรอ้มกับระบบการสอบออนไลน์
ดว้ย ทั้งนีก่้อนถึงก าหนดการสอบ ผูเ้ขา้สอบทุกคนตอ้งเลือก
ลักษณะของการสอบให้เ รียบร้อยตามก าหนดเวลา ท่ี
มหาวิทยาลยัแจง้ไว ้เม่ือถึงวนัสอบตอ้งเขา้สอบตามลกัษณะท่ี
ตนเองเลือกไว ้ซึ่งการสอบออนไลนใ์นการสอบกลางภาค ภาค
1/63 เม่ือวนัท่ี 29 พ.ย. ท่ีผ่านมา ระบบใชง้านไดเ้ป็นอย่างดี มี
ผูท่ี้เลือกลกัษณะการสอบออนไลนค์รัง้นีก้ว่า 2,465 คน 

         
 

 

Update มสธ. กับ ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ      
 
กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษำทีม่ีควำมส ำคัญกับบุคลำกร 
วันที่ 19 และ 20 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทศัน ์มสธ.  อ.ปากเกรด็  จ.นนทบรุี  
ส ำหรับกำรฝึกซ้อมบัณฑติทีจ่ะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรมีดังนี ้ 
วนัท่ี 28 และ 29 พ.ย. 2563 การฝึกซอ้มยอ่ย ณ ศนูยว์ิทยพฒันา มสธ. พรอ้มกนัทัง้ 10 ศนูย ์ 
วนัท่ี 5 และ 6 ธ.ค. 2563  การฝึกซอ้มยอ่ย ณ มสธ. อ.ปากเกรด็  จ.นนทบรุี  
วนัท่ี 17 และ 18 ธ.ค. ธ.ค. 2563 การฝึกซอ้มใหญ่ ณ มสธ. อ.ปากเกรด็  จ.นนทบรุี                                             
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่ศูนย์สารสนเทศ มสธ. โทร 0 2504 7788  
 
12-13 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลยัก าหนดจดัสอบซ่อม 2/62   สอบภาคพิเศษ/2562  และสอบในโครงการสัมฤทธิ
บัตร รุ่นที1่11 (รหสั 624) ทัง้แบบภาคสนาม ในสนามสอบทกุจงัหวดั และการสอบออนไลน ์ (ทัง้นีผู้เ้ขา้สอบไดเ้ลือก
รูปแบบการสอบไวเ้รยีบรอ้ยแลว้)    
 
30-31 ม.ค. 64 มหาวิทยาลยัก าหนดจดัสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปลาย 1/63) ทัง้แบบภาคสนาม ใน
สนามสอบทกุจงัหวดั และการสอบออนไลน ์     



ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ. 
2 – 4 ธ.ค. 63 ศูนยป์ระสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมรับฟังการบรรยายการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอ้ง 1608 – 1608/1 อาคารบรหิาร ชัน้6 โดย
มีอาจารย ์ดร.    สชุาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคณุวฒุิพเิศษประจ ามหาวิทยาลยันเรศวร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
อีก 4 ท่าน ไดแ้ก่ รศ. เรอืโท ดร.ทวีศกัดิ ์ธูปสิงห ์อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  อาจารย ์
ดร.ธีรเดช ทิตยสี์แสง สถาบัน อาจารยส์ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง   รศ.ดร.วรญัญา 
ปณุณวฒัน ์และ ผศ.ปิยะศิร ิเรอืงศรมีั่น อาจารยม์หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
2 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 – 10.00 น. น าเสนอผลการประเมินฯ 
4 ธ.ค. 63 11.00 – 12.00 น. รายงานสรุปผลการประเมินเบือ้งต้น  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  ศนูยป์ระสานงานการประกนัคณุภาพการศกึษา โทร 7182 
 
3 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลยัจดัการปฐมนิเทศคณาจารย์ปฏิบัติหน้าทีพิ่ธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอ้งประชมุ
ใหญ่ อาคารพทิยพฒัน ์เริม่เวลา13.00 น. เป็นตน้ไป  
 
7 ธ.ค. 63 หอ้งพยาบาล กองทรพัยากรบคุคล รว่มกบัศนูยบ์รกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จดักิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต ครัง้ท่ี4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยขอเชิญผูมี้จิตศรทัธาร่วมบริจาคโลหิตไดท่ี้ ลานอเนกประสงค ์ชัน้1 
อาคารวิชาการ3 (ดา้นติดริมคลอง) ตัง้แต่เวลา09.00 – 15.00 น. / โปรดหลีกเล่ียงช่วง12.00 – 13.00 น. เน่ืองจาก
เจา้หนา้ท่ีพกัรบัประทานอาหารกลางวนั  สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้หอ้งพยาบาล โทร 7135 หรอื 6905 
 
10 ธ.ค. 63  มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน่ือง
ในวันรัฐธรรมนูญ เพ่ือระลึกถึงโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระก รุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 เป็นรฐัธรรมนญูถาวรฉบบัแรกของประเทศไทย  
เวลา 07.30 น. หน่วยงานภายนอก องคก์รต่างๆ วางพานพุม่ถวายราชสกัการะ 
เวลา 08.30 น. พธีิวางพานพุม่ถวายราชสกัการะ ในส่วนของผูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั  
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ กองกลาง งานอ านวยการและพธีิการ โทร 7049 
 
งานวิจัย 
สถาบนัวิจยัและพฒันา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลประจ าปี 2564 โดยผลงานวิจยัท่ีส่ง ตอ้ง
เป็นผลงานท่ีด าเนินการแลว้เสรจ็ไม่เกิน 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561 – 63  และไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวารสารวิขาการท่ีอยู่
ในฐานขอ้มลู TCI หรือฐานขอ้มลูสากล หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการระดบัชาติมาแลว้ และผลงานท่ีจะไดร้บั
รางวลัตัง้แต่ระดบัดีมากขึน้ไป จะตอ้งเป็นผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ท่ี
อยู่ในฐานขอ้มลูสากล   
ผู้สนใจส่งผลงานได้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่เกินวันท่ี 29 ม.ค. 2564 โดย Download แบบฟอร์มได้ท่ี  
http://ird01.stou.ac.th/Researchlib/download.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่
งานวิจยั  สถาบนัวิจยัและพฒันา โทร 7589 
 

หลักสตูรจากส านักการศึกษาต่อเน่ือง 
21 – 23 ธ.ค. 63 การเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบ และรายงานการประชมุ รุน่ท่ี169 ค่าลงทะเบียน 6,000 บ.  
ลงทะเบียนเขา้อบรมหรือสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายบรหิารการฝึกอบรม ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง มสธ. โทร 0 2504 
7715 - 8 
 
 


