
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
                       ของสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
                  1 มกราคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 
จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ ZOOM ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
เป็นนายกสมาคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยมีกิจกรรม
ที่สำคัญตามอุดมการณ์ 3 ส. คือ ส.สมาชิก ส.สถาบัน (มสธ.) และ ส.สังคม  ดังนี้ 

  1. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม” เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ลานกิจกรรมอาคารตรีศร และหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  2. จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ.” แก่ชมรมบัณฑิต มสธ. 
ที่มีผลการดำเนินกิจกรรม 42 ชมรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 113 คน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM 

 3. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 “รดน้ำสงกรานต์ เบิกบานวิถีไทย” 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 4. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเดินเวียนเทียนพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ณ  อาคารตรีศร และหอพระพุทธมิ่ งมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษารัชมั งคลาภิ เษก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 5. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 6. ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายภาพบัณฑิต ให้เช่า จำหน่าย
เสื้อครุย ชุดขาว แหวนรุ่น เข็มวิทยฐานะ และสิ่งของอ่ืน ๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา 2561 และ 2562 รวมทั้งจัดดอกไม้ ประดับตกแต่งบริเวณมหาวิทยาลัย จัดหาซุ้มดอกไม้สำหรับถ่ายภาพ 
สรรหาร้านค้า เพ่ือจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ดอกไม้ ปกพลาสติก และสิ่งของอ่ืน ๆ ไว้บริการบัณฑิต และญาติ 
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 7. สนับสนุนกิจกรรมชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดตรัง จัดโครงการ STOU RUN 
2022 “มสธ.วิ่งรักษ์ป่า ชมนาหมื่นศรี” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี 
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 8. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารตรีศร และหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษา
รัชมงัคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 



 

 9. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

10. จัดพิธีมอบวิทยบัตรภาวะผู้นำ และแถบภาวะผู้นำ ประธานชมรมบัณฑิต มสธ. ที่ผ่านการอบรม 
“กรอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1” จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไมด้า 
ดอนเมือง แอร์พอร์ต แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

11. สนับสนุนกิจกรรมชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ 
STOU RUN มสธ.วิ่งรักษ์ป่า สถาปนา 44 ปี เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช 

12. ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 44 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้ 

- ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ อุทยาน
การศึกษารัชมังคลาภิเษก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ร่วมงานเลี้ยงรับรอง และพิธีมอบโล่สามศรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ ห้องพระปกเกล้า 
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 และเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 44 ปี มีคณะกรรมการบริหารชมรมบัณฑิต มสธ. 
ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ในด้านความสำเร็จในอาชีพ 1 คน 
ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 7 คน รวมจำนวน 8 คน ซึ่งได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

13. สนับสนุนการจัดงาน และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ “สีสัน หรรษา  

เริงร่า วัยเกษียณ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

14. สนับสนุนกิจกรรมชมรมบัณฑิต และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปลูกป่าวัน
สถาปนา มสธ. ภายใต้แนวคิด “44 ปี มสธ. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 
ณ แหลมพันวา ตำบลวิชิต และโรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

 15. ร่วมกับบัณฑิต ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ.นนทบุรี 
และเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมชุดใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อาคารบริภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 16. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องราชสักการะรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

17. สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

จำนวนสมาชิกสามัญสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช 
 นับตั้งแต่ก่อตัง้สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2527 จนถึงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 
มีสมาชิกสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,419 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีสมาชิกรบับริการข่าวสารจำนวน 8,521 คน 


