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ประชุมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี งบ 64 เน้นปรับเปลีย่ นตำมกำร
ดำรงชีวติ วิถใี หม่ (New normal)
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท
สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ รั ก ษ า ก า ร แ ท น
อธิการบดี เป็ นประธานการประชุม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ ายต่ า งๆ ตลอดจน
ผู้บ ริห ารสาขาวิ ช า สถาบัน ส านัก
และผู้อ านวยการ กอง ศูน ย์ ฝ่ าย
ต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ทัง้ นีก้ าร
ประชุมจัดขึน้ วันนี ้ (17 มิ.ย. 63) ณ
ห้องประชุม 1608 – 1608/1 อาคาร
บ ริ ห า ร ชั้ น 6 โ ด ย ง า น แ ผ น
ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน
สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนประจาปี มหาวิทยาลัยได้
ให้ค วามส าคัญ ต่อ การจัด ท าแผน
และจัดสรรตามสถานการณ์ท่ีมีการ
ปรับ เปลี่ ย นการด ารงชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
(New normal) ตามข้ อ เสนอแนะ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้
อธิการบดียงั ได้ฝากถึงทุกหน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ิงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ครบและทันเวลาตามแผนที่แต่ละหน่วยงานได้จัดทาไว้ โดยเฉพาะงานหรือกิจกรรมที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากเหตุการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVIC-19 ตลอดจนหาแนวคิดและแนวทางเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาในระดับ
สากลให้มากขึน้ โดยอาศัยการที่มหาวิทยาลัยยังคงเป็ นสมาชิกองค์กรด้านการศึกษาระดับชาติต่างๆ อาทิ OU5 , AAOU และ
ICDE เป็ นต้น ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผน วิจยั นวัตกรรม ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ชีแ้ จ้งเพิ่มเติมในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งส่วนหนึงมหาวิทยาลัยได้มี
การปรับ โครงสร้า งใหม่ มี ก าร
ยุบ รวม หรื อ ก่ อ ตั้ง หน่ ว ยงาน
ใหม่ เพื่อรองรับงบประมาณให้
เป็ นไปด้วยความเหมาะสม และ
ส่งผลต่องานของมหาวิทยาลัยที่
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

มหาวิทยาลัยทยอยออกประกาศหน่ วยงานใหม่ หลังมีการปรับโครงสร้ าง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ในปั จ จุบัน และทั้ง ให้เ กิ ดประสิ ทธภาพและประสิทธิ ผลที่ ม ากยิ่ง ขึน้ ในพันธกิ จ ทุ กๆด้านของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาให้หน่วยงานมีการปรับโครงสร้าง เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเกิดความคล่องตัวและดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการปรับโครงสร้างใหม่นนั้ มีการยุบ รวม หรือก่อตัง้ หน่วยงานขึน้ ใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของงานของ
มหาวิทยาลัยที่จะมีมากยิ่งขึน้ และรองรับงบประมาณได้ดว้ ยความเหมาะสม ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจัดตัง้ หน่วยงาน
ใหม่หลังเริ่มปรับโครงสร้างแล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่

1.สถำนวิจัยสถำบัน เป็ นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง

สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ด้านวิจยั สถาบัน การพัฒนาและสนับสนุน การวิจยั สถาบันเพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร และงานด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยั สถาบันตามที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ แบ่งส่วนงานเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ งานวิจยั เพื่อกาหนดนโยบาย
, งานสนับสนุนการวิจยั สถาบัน , งานวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและนาปลมาพัฒนางานประจา , งานบริหารทั่วไป

2.สถำนพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรศึกษำทำงไกล เป็ นหน่วยงานภายใน สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่

เกี่ ยวกับงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรทุกกลุม่ ทัง้ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายบริหาร รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรตามที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ แบ่งส่วนงานเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาทางไกล , งานพัมนาหลักสูตรและการจัดฝึ กอบรม , งานบริหารทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางไกล , งาน
สนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร , งานบริหารทั่วไป

3.สำนั กงำนสื่อสำรองค์กร เป็ นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง

สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และการสร้าง
เครือข่ายด้านการสื่อ สารองค์กรทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่ อจัด ท าเนื อ้ หาในการสื่ อสารองค์ก รทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย และ
ดาเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารองค์กรตามที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ แบ่ง ส่วนงานเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ งาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ , งานสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ , งานบริหารทั่วไป

4.สถำนวิเทศสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง

สังกัดสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานด้านอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับงาน
วิเทศสัมพันธ์ตามที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิ แบ่งส่วนงานเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ งานพัฒนาความเป็ นสากล , งานสารสนเทศ
นานาชาติและองค์ความรูเ้ ชิงนโยบาย , งานพิธีการและโครงการการริเริ่มกับนานาชาติเชิงกลยุทธ์ , งานบริหารทั่วไป

5.กองอำคำรสถำนที่ เป็ นหน่วยงานภายใน สังกัดสานักงานอธิ การบดี มีหน้าที่เกี่ ยวกับงานด้านการดู แล การ
บารุงรักษาอาคารสถานที่และงานสาธารณูปโภค รวมถึงงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิ แบ่งส่วนงานเป็ น 6 ส่วน ได้แก่ งานออกแบบและก่อสร้าง , งานไฟฟ้ากาลังและอิเล็กทรอนิกส์ , งานเครื่องกล
และอุตสาหการ , งานบารุงรักษา , งานสิ่งแวดล้อม , งานบริหารทั่วไป

ทัง้ นีย้ งั มีหน่วยงานใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างเตรียมออกประกาศทยอยตามมาอีกหลาย
หน่วยงาน อาทิ สานักการศึกษาตลอดชีวิต ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ เป็ นต้น นอกจากนีบ้ างหน่วยงานยังมีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อรองรับการดาเนินงานใหม่ท่ีเกิดขึน้ อาทิ ใน กองกลาง งานประชุมเปลี่ยนชื่อเป็ นงานการประชุมและ
การบริหารทั่วไป หน่วยประสานงานเปลี่ย นชื่อเป็ นงานอานวยการและพิธีการ ศูนย์รกั ษาความปลอดภัยเปลี่ยนเป็ นศูนย์
รักษาความปลอดภัยและวิทยุส่ือสาร เป็ นต้น

สภำวิชำกำรแสดงควำมยินดีแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำร

เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ . ย. ที่ ผ่า นมา ในการประชุม สภาวิ ช าการ ครั้ง ที่ 14 / 2563 ณ ห้อ งประชุม 1607 อาคารบริห าร ชั้น 6
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็ นผูแ้ ทนที่ประชุมสภา
วิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผไู้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 3 ราย ได้แก่
1. ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติรัศญำณ์ แก่นเพชร ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา
2. อำจำรย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตำนนท์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3. อำจำรย์สุรเดช หวังทอง ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวิชำ

ภาคต้นปี การศึกษา 2563 ช่วงที่1 เริม่ วันนี ้ – 20 มิ.ย. 63 ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้ าฟรี 800 บ.
ซือ้ ระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร หรือ ศูนย์หนังสือ มสธ. ณ ที่ทาการ มสธ. อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี , ศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. 10 แห่ง ทั่วประเทศ หรือสั่งซือ้ ใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ ศูนย์หนังสือ มสธ. “Face Book ID STOUBOOK หรือ Line ID @stoubook” หรือ แอบ
พลิเคชั่น เซเว่นอิเลฟเว่น , เว็บไซต์ SHopat24.com โดยพิมพ์คาค้นว่า ระเบียบการสมัครนักศึกษาใหม่ มสธ. หรือ Dowload ใบสมัคร สมัครเรียน
ออนไลน์ และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.STOU.ac.th โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 111 Dowload ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.STOU.ac.th เลือกหลักสูตร
โครงการสัมฤทธิบตั ร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788
หลักสูตรปริญญำโท 12 สำขำวิชำ ดาวโหลดใบสมัคร และ สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.STOU.ac.th เลือกหลักสูตรบัณฑิตศึกษา >
สาขาวิชาที่สนใจเรียน โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานัก
บัณฑิตศึกษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4
หลักสูตรปริญญำเอก ปี การศึกษา 2563 วันนี ้ – 15 พ.ค . 63 Dowload ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.STOU.ac.th เลือก
หลัก สูต รบัณ ฑิ ต ศึก ษา > เลือ กสาขาวิ ช าสนใจ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ ายทะเบี ย นและวัด ผล
บัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4

ข่าวสารจากหน่วยงานภายในฝากถึงบุคลากร
สานักวิชาการ แจ้ งหลักสูตรของ มสธ. ได้ รับการพิจาณาความสอดคล้ องจาก สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพิ่มอีก 4 หลักสูตร หลังจากก่อนหน้ านี ้ ได้ พิจารณาแล้ ว 5 หลักสูตร โดย 4
หลักสูตรทีไ่ ด้ พิจารณาความสอดคล้ องเพิ่มใหม่ ได้ แก่

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ เปิ ดสอนภาค 1 / 63
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิ ด
สอนภาค 1/ 63
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิ ดสอน
ภาค 1 / 63
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต แขนงวิชาเทคโนโลยี การจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564 ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ดสอนภาค 1 / 64
สาหรับก่อนหน้านี ท้ ่ี ทางสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้พิจารณาความ
สอดคล้องแล้ว 5 หลักสูตร คือ
- หลัก สูต รศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต วิ ช าเอกเทคโนโลยี แ ละสื่อสารการศึก ษา หลัก สูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ เปิ ดสอนในภาค 1/63
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชารัฐศาสตร์
เปิ ดสอนภาค 1 / 63
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิ ดสอนภาค 1/61
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัด การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2563
ของสาขาวิชามนุษยนิเวชศาสตร์ เปิ ดสอนภาค 1 / 61
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เปิ ดสอนภาค 1/64

