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มสธ. จัดอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนสำกล รุ่นที่2 ช่วงที่2
ได้  Dr. JANE ROBERTS ต้นแบบครูระดับโลกเป็นวิทยำกรฝึกอบรม 
 
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและ
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น 
Professional Standards Framework : PSF รุ่นที่ 2 ณ 
ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 โดยการอบรมจัดขึ้น 
2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 62 และช่วงที่2 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พ.ย. 2562  โดยในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้า
รับการอบรมจ านวน 28 คน และได้รับเกียรติอย่างจาก 
Dr.JANE ROBERTS ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยกย่องใน
การเป็นผู้สอนหรือต้นแบบครูที่ดีจากสถาบันและองค์กร
ต่างๆในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดประสบการณ ์
    
          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework 
: PSF รุ่นที่ 2 นี้ สืบเนื่องมาจากการปฏิรูป มสธ. ด้านที่
จะพัฒนาบุคลากรทางการสอนในระบบการศึกษา
ทางไกลให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับสากล UKPSF 
ทั้งนี้ยังเป็นการอบรมต่อเนื่องจากรุ่นที่1 ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยในรุ่นที่1 ที่มีผู้เข้าอบรม
จ านวน 31 คน ได้การรับรองในระดับสากลจากสถาบัน 
Advance Higher Education (Advance HE)  แ ล้ ว
จ านวน 12 คน  ส าหรับ Advance HE นั้นเป็นหน่วยงาน
อิสระระดับชาติของสหราชอาณาจักร ท าหน้าที่พัฒนา
กรอบมาตรฐานวิชาชีพการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (The 
United Kingdom Professional Standard Fremework : UKPSF) เพ่ือประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอน
และวิทยฐานะวิชาชีพการสอนของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับจากสถาบัน
ต่างๆ ในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน Advance HE ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกจัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนรวมทั้งการก าหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านประเมิน (Descriptors) เป็น Fellow ระดับใดระดับหนึ่ง คือ Associate, Fellow, 
Senior และ Principal ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งผู้เข้าอบรม PSF ในรุ่นที่1 ของ มสธ. ปัจจุบันได้รับการรับรองในระดับ Senior แล้ว 7 
คน และระดับ Fellow แล้ว 5 คน รวมเป็น 12 คน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้การรับรองในระดับ Principal ซึ่ง
เป็นระดับที่สูงที่สุด และในประเทศไทยยังมีเพียงคนเดียวเท่านั้น  ส าหรับการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards 
Framework (PSF) เป็นการพัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่มีต่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการสอนทางไกล 
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถสู่ระดับมาตรฐานสากลหรือระดับนานาชาติ อันจะส่งผลดีทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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ผู้ประสำนกำรสอบแผน ก2 พร้อม มสธ.จัดสอบกลำงภำคครั้งแรก 24พ.ย. นี้ 
ส ำหรับแผน ก3 (กิจกรรมร่วมเรียนรู้) ภำค2/62 (วันนี้ – 15 ก.พ. 63) เปิดลงทะเบียนได้ 14 ชุดวิชำ  
 
           เมื่อวันท่ี 19 พ.ย. ท่ีผ่านมา ส านักทะเบียน
และวัดผล ได้จัดปฐมนิเทศผู้ประสานงานการสอบ 
การสอบกลางภาค1/2562 ณ ห้องประชุมสามศร 
อาคารอเนกนิทัศน์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท 
สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการ
ปฐมนิเทศพร้อมให้นโยบายแก่ผู้ประสานงานการ
สอบ โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงแผนการ
ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี  ห ลั ง
มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปท าให้นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีทั้งเก่าและใหม่สามารถเลือกแผนการ
ศึกษาได้ 3 แผน คือแผน ก1  ก2  และก3 นับตั้งแต่
ในปีการศึกษา 2562 นี้เป็นต้นไป         
 
           การจัดปฐมนิ เทศครั้ งนี้ เ พ่ือช้ีแจงและ
ซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ประสานงานการสอบ ด้วย
การสอบกลางภาค1/2562 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น หลังการปฏิรูปการศึกษา 
มสธ .  และมี แผนการศึกษา  ก2 ให้นั กศึ กษา
ปริญาญาตรีเลือกได้ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค1 ปีการศึกษา 2562 โดยเลือกแผนการศึกษา ก2 จะเข้าสอบกลางภาคครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งการสอบจะ
มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562 ณ สนามสอบทั่วประเทศรวม  85 สนามสอบ เป็นสนามสอบในกรุงเทพมหานคร 9 สนาม และต่างจังหวัด 76 สนาม 
รวมผู้ลงทะเบียนเข้าสอบกลางภาคทั้งหมด 12,308 คน ถ้าแยกเป็นต่อคนต่อชุดวิชา จะมีจ านวน 22,290 คน / ชุดวิชา  
 
           แผนการศึกษา ก2 เป็นแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้น ามาใช้โดยเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรีเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2562 
ทั้งนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่สามารถเลือกได้ โดยแผน ก2 นี้จะมีการสอบ 2 ครั้ง คือเพิ่มการสอบกลางภาคขึ้นมาให้นักศึกษาได้เก็บคะแนนก่อน ก่อนจะ
สอบปลายภาคอีกครั้ง ต่างจากแผนเดิมซึ่งมหาวิทยาลัยเรียกว่าแผน ก1 ซึ่งเป็นแผนที่มหาวิทยาลัยใช้มาตลอดเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี คือ วัดผลคะแนน
ทั้งหมดจากการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียว ท้ังนี้แผน ก2 มหาวิทยาลัยได้น ามาใช้เนื่องจาก ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความต้องการ
ของ นักศึกษา บัณฑิต มสธ. ตลอดจนผู้ที่สนใจในการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. พบว่า มีความต้องการจากบุคคลจ านวนมากที่เห็นว่า
เป็นการแบ่งเบาภาระการจดจ าเนื้อหาสาระต่างๆจากชุดวิชาในชุดการสอนลงก่อนได้กว่าครึ่งหนึ่ง ด้วยการศึกษาหน่วยที่ 1 – 7 ในแต่ละชุดวิชาก่อน 
แล้วเข้าสอบกลางภาคเก็บคะแนน ไว้ ก่อนช่วงเวลาที่เหลือ ศึกษาในหน่วยท่ีเหลือ คือ 8 – 15 จากนั้นจึงเข้าสอบปลายภาค จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าของการ
ที่จะประสบความส าเร็จในการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีชุดวิชาที่พร้อมส าหรับการลงทะเบียนเรียนในแผน ก2 แล้ว มากว่า 270 ชุดวิชา และในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยก าลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีอยู่ในขณะนี้ จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2563 มหาวิทยาลัยได้เริ่ม
แผนการศึกษา ก3 โดยมี 14 ชุดวิชา ได้แก่ 10152ไทยกับสังคมโลก  21328นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  30205
คณิตศาสตร์และสถิติ  32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด  33201การบริหาราชการไทย  41201กฎมายมหาชน  41211กฎหมายแพ่ง1 : 
บุคคล นิติกรรม สัญญา  41213กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  41232กฎหมายอาญา2 : ภาคความผิด  41323กฎหมายพาณิชย์3 : ประกันด้วยบุคคล และ
ทรัพย์ตั๋วเงิน  41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย  60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  91307การพัฒนาชุมชนเกษตร   91419การบริหารจัดการ
ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ซึ่งแผนการศึกษา ก3 จะมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 2 ครั้ง ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นคะแนนเก็บ
แก่นักศึกษา ได้เก็บคะแนนมากท่ีสุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
           

ชมรมจักรยำน มสธ. ร่วมกับ 
สสส. จัดกิจกรรมปั่นจักรยำนเพื่อ
สุขภำพที่ดี  
             
             เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 ชมรมจักรยาน มสธ. (STOU 
Bike Clup) สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษาะ และฝึกปฏิบัติการปั่นจักรยานที่ดี  ณ  บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ ช้ัน1 อาคารวิชาการ3 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมมอบทุนการศึกษา ร่วมกับอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่สโมสร
สุโขทัยธรรมาธิราช สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มสธ.จ ากัด  และสหกรณ์ร้านค้า มสธ. เพื่อสนับสนุนใน
โครงการช่วยเหลือสังคมของคณะผู้จัดงาน ท้ังนี้กิจกรรมดังกล่าว
คณะจัดงานยังมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไปได้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพให้ดีด้วยการปั่นจักรยาน และกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองรี ท่ีจังหวัดนครนายก ในวันท่ี 9 พ.ย. 2562 ด้วย 



                       
ลงคะแนนเลือกผู้แทนบุคลำกรเป็นกรรมกำรสรรหำนำยกสภำและกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
สำยวิชำกำรเป็นกรรมสรรหำนำยกฯ ได้ เบอร์9 อำจำรย์ ดร.สุชำติ จำกส ำนักเทคโนฯ  
สำยสนับสนุนเป็นกรรมสรรหำนำยกฯ ได้ เบอร์7 นำยประสำน            
สำยสนับสนุนเป็นกรรมสรรหำกรรมกำรสภำฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ เบอร์14 ดร.ทนงศักดิ์ และเบอร์1 นำยปองภพ      
    

           เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. ที่ผ่านมา ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 12.00 
น. ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน1 อาคารวิชาการ3  มหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนบุคลากร
เ พื่ อ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ  
 
           ส าหรับสายวิชาการนั้นเลือกเฉพาะผู้แทนท่ีจะไปเป็น
กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดยีวเทา่นัน้ 
ท้ังนี้มีผู้ลงสมัครเข้ารับการลงคะแนนจ านวน 12 คน ผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนได้เพียง 1 คน ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดได้แก่ ผู้ลง
สมัครหมายเลข 9  อาจารย์ ดร.สุชาติ  แสนพิช ได้คะแนน 34 
คะแนน ทั้งนี้มีผู้มาลงคะแนนจ านวนทั้งสิ้น 218 คน จากผู้มี
สิทธ์ิลงคะแนนในสายวิชาการทั้งหมด 349 คน  

 
           ในส่วนของสายสนับสนุนวิชาการผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน สามารถลงคะแนนเพื่อเลือกผู้แทนได้ทั้งในส่วนที่จะไปเป็นกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ลงสมัครรับการลงคะแนนเพื่อเป็นกรรมการสรรหา
นายกสภาฯ ทั้งสิ้น 10 คน ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนได้เพียง 1 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนมากท่ีสุดได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 7 นายประสาน ขนาพงษ์จารุ ได้คะแนน 
147 คะแนน  และในการเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ลงสมัครจ านวน 20 คน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ลงคะแนนได้ 2 
คน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ1 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 14 ดร.ทนงศักดิ์ สิริรัตน์ ได้ 157 คะแนน และอันดับ2 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข1 นายปอง
ภพ ยงทวี ได้ 131 คะแนน  ท้ังนี้ในสายสนับสนุนวิชาการมีผู้มาลงคะแนนจ านวนท้ังสิ้นกว่า 600 คน จากผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนท้ังหมดกว่า 800 คน  
          
 

ข่าวเด่น กิจกรรมดีเร็วๆ น้ี 
มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่ 
หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวิชำ ภำค2 (ภำคปลำย) ปีกำรศึกษำ 2562 วันนี้ – 15 ก.พ. 2563 
มีแผนกำรศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ 3 แผน แผน ก1 ทุกชุดวิชำ แผน ก2 (272 ชุดวิชำ) และแผน ก3 (14ชุดวิชำ) 
ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ที่ท าการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (Book Smile)  www.ShopAt24.com ค้น
ค าว่าใบสมัคร มสธ.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ Download ใบสมัคร และดู
รายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788  
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร  
รุ่น 109 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธ.ค. 62  
ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช หรือ Download ใบสมัคร และดู
รายละเอียดเพ่ิมได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7711 – 2 
หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำนิเทศศำสตร์อำเซียน (หลักสูตรนำนำชำติ เรียนด้วยระบบออนไลน์)  
หลักสูตรส าหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ ความสามารถ และการเป็นผู้น าทางด้านนิเทศศาสตร์อา เซียน มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
และน าความรู้ทางการสื่อสารไปใช้แก้ไขประเด็นปัญหาในภูมิภาคอาเซียนได้หลายมิติอย่างลึกซึ้ง  สามารถค้นคว้าวิจัย และน าองค์
ความรู้ไปใช้ทั้งงานวิชาการและวิชาชีพในภูมิภาคอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับ ผิดชอบ และมี
จิตส านึกในฐานะผู้น าทางการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน  สามารถใช้การสื่อสารร่วมกันเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อาเซียน  
เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา Master of Communication Arts (Communication Arts for ASEAN)  
สมัครด่วนวันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประธานบริหารหลักสูตร โทร 0 2504 8392 
กิจกรรมเด่น เร็วๆ นี้ 
 
24 พ.ย. 62 ส านักวิชาการร่วมกับมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนำหลวงพ่อ
ปรำโมทย์ ปำโมชฺโช ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. เวลา 08.30 – 10.00 น. ประตูห้องแสดงธรรมจะเปิดเวลา 07.20 



 
 
น. และปิดเวลา 08.20 น. ผู้มาหลังเวลา 08.20 น. คณะจัดงามเตรียมห้องรับฟังการแสดงธรรมไว้ที่ด้านนอก ทั้งนี้ไม่ต้องส ารองที่นั่ง
แต่อย่างใด สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ส านักวิชาการ โทร 02504 7516 – 8 
 
29 พ.ย. 62 กำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี9 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
ได้ที่เว็บไซต์ http://grad-research.stou.ac.th  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิต ส านักบัณฑิตศึกษา มสธ. โทร 0 
2504 7568 – 9  
 
4 ธ.ค. 62 เวลา 07.45 น. มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากร มสธ. ร่วมร้องเพลงชำติ เนื่องในโอกำสวันชำติไทยซึ่งตรงกับวันที่5 
ธันวำคมของทุกปี และเวลำ 10.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีบ ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำนถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ถวายในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ 
ห้องถวายเครื่องราชสักการะพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาคารบริหาร ชั้น1 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่หน่วย
ประสานงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร 7049 , 7958    
 
11 – 13 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยจัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 ณ ห้องประชุม1608 – 1608/1 อาคารบริหารชั้น6 เริ่มเวลา 08.30 น. โดยมีอาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจ ามหาวิทยานเรศวรเป็นประธานกรรมการการประเมินฯ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร 7185 
 
24 – 26 ธ.ค. 62 กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมคิดเห็น เรื่อง ทิศทำงและกรอบแผนยุทธศำสตร์ มสธ. ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ตังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กองแผนงาน  โทร 7152 
 

ขอเชิญรับกำรตรวจรักษำด้ำนแพทย์แผนไทยจำกนักศึกษำแพทย์แผนไทย มสธ. 
ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกแพทย์แผนไทย ได้มีการจัดฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยของนักศึกษาโดย
อยู่ในการควบคุมดูแลของคณาจารย์ จึงขอเชิญผู้สนใจรับการตรวจรักษาและรับยาแพทย์แผนไทยฟรี ในช่วงเวลา 09.00 – 19.30 น.
ตามวันที่ดังนี้  เดือน พ.ย. วันที่ 26 , 28 และเดือน ธ.ค. วันที่ 12 , 19 , 26  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่คลินิกแพทย์แผนไทย มสธ. โทร 0 
2504 8968 
 

สวัสดิกำรบุคลำกร เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนจากนโยบายที่1 เป็น นโยบายที่2 หรือ3 หรือ4 
หรือ5 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 62 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ที่ 
http://eservice.stou.ac.th > สารสนเทศหน่วยงาน > ส านักงานอธิการบดี > กองการเจ้าหน้าที่ > งานสวัสดิการ > 1.ตรวจสอบ
นโยบายการลงทุนในปัจจุบัน 2.แบบฟอร์มใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน  กรอกรายละเอียดและส่งมาที่งานสวัสดิ การ
กองการเจ้าหน้าที่ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานาสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 7134 
 

สมัครงำน 
ส ำนักพิมพ์รับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวรำยวัน วุฒิการศึกษาภาคบังคับ จ านวน 14 อัตรา ค่าจ้างวันละ377.85 บาท ปฏิบัติงานบรรจุ
แบบทดสอบของมหาวิทยาลัย ฝ่ายจัดพิมพ์ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันนี้ – 28 พ.ย. 62 (ในวันและ
เวลาราชการ) ที่ส านักงานเลขานุการ ส านักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น2 สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานเลขานุการ ส านักพิมพ์ มสธ. 
โทร 0 2504 7647 
ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรมรับสมัครลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยวัน วุฒิการศึกษา ม.3 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่าง
วันนี้ – 29 พ.ย. 62 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ส านักงานศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มสธ. สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานศูนย์สัมมนา
และฝึกอบรม มสธ. โทร 0 2504 8702 
 

หลักสูตรฝึกอบรม  ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มสธ. 
23 – 24 พ.ย. 62  การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 4,000 บ. 
25 – 26 พ.ย. 62  ครบเครื่องเรื่องพิธีกร 4,000 บ. 
30 พ.ย. 62  การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 500 บ. 
16 – 18 ธ.ค. 62 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 6,000 บ. (ช าระก่อน 9 ธ.ค. 62 เหลือ 5,500 บ.) 
21 ธ.ค. 62 การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 500 บ. 
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มสธ. โทร 0 2504 7715 – 8 


