
ประจ ำวันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562  
จัดท ำโดย งำนประชำสัมพันธ์ 
กองกลำง ติดตำมได้ที่ 
Eservice.stou.ac.th  
>e new >วำไรตี้ 

          

แสดงความยินดีแก่ผูไ้ด้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานสภาวิชาการ 
เป็นผู้แทนสภาวิชาการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 อาคารบริหาร ชั้น4 โดยมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
จ านวน 5 ราย ได้แก่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก ประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ประจ าส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี จิระโร ประจ าส านักทะเบียนและวัดผล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
เปิดรับสมคัรนักศึกษาใหม่  
หลักสูตรปริญำตรี 11 สำขำวิชำ ภำค2 (ภำคปลำย) ปีกำรศึกษำ 2562   
                วันนี้ – 15 ก.พ. 2563 มีแผนการศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 แผน แผน ก1 ทุกชุดวิชา แผน ก2 (272 ชุดวิชา) และแผน ก
3 (14ชุด วิชา) ซื้อระเบียบการสมัครได้ที่  ที่ท าการไปรษณีย์ ไทยทุกแห่งทั่ วประเทศ  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ( Book Smile)  
www.ShopAt24.com ค้นค 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 าการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพ่ิมได้ที่ www.stou.ac.th สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Call 
center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 0 2504 7711 – 2 



 

มสธ. จัดประเมินคณุภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 11 – 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้
จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม1608 – 1608/1 
อาคารบริหาร ชั้น6 โดยมี ศาสตรจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประเมิน ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจ านวน 3 คน และภายในมหาวิทยาลัย 2 คน มี อาจารย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ า
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานกรรมการการประเมินฯ  

กองคลังจัดสัมมนาบคุลากร 

                เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์  กองคลังได้จัดสัมมนาบุคลากรในกองเพ่ือพัฒนาระบบงาน
การเงินของมหาวิทยาลัย ภายใต้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน : 
ระบบสามมิติ โดยมี รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาพร้อมให้นโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 



          19 ธ.ค. 62 โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำแก่นักปกครองส่วนท้องที่ระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จัดงำนฉลองครบรอบ 12 ปี ของควำมร่วมมือร่วมกัน โดยเวลำ 08.30 – 16.30 น. ฃมกำรแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณีนักปกครองท้องที่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คัพ ครั้งที่1 ณ สนำมฟุตบอลฝึกซ้อมเมืองทองธำนี และเวลำ 17.00 น. งำน
เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี  แห่ งกำรสถำปนำโครงกำรควำมร่ วม มือฯ  ร่ วมกัน  ณ บริ เ วณหน้ ำอำคำร วิทยทัศน์  
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ส ำนักงำนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยกับ มสธ. โทร 0 
2504 8279 
 

ข่าวเด่น กิจกรรมดี เร็วๆน้ี  
23 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ด้านสาธารณสุขศาสตร์และประชุมสามัญประจ าปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่4/2562  ณ ห้อง5209 
อาคารสัมมนา1 สอบถามเพ่ิมเติมโทร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. โทร 0 2504 8031 – 3 
 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ เปิดรับผลงำนวิจัยเพือ่เข้ำรับกำรพิจำรณำรำงวัลประจ ำปี 2563  
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลประจ าปี 2563 โดยแบ่งเป็น 
1 ประเภทผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคม หรือพัฒนาประเทศ และผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 
2 ประเภทผลงานวิจัยสถาบัน 
3 ผลงานวิจัยจากงานประจ า  
ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อนวันที่ 30 ธ.ค. 2562 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http:ird.stou.ac.th/Research/download.php 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 7589 
 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ เปดิรับกำรขอทุนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร ์ประจ ำปี 2563 
       ส านักคอมพิวเตอร์ประกาศให้ทุนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ืองานบริหารและวิชาการ ส าหรับระบบงานดังนี้ 
1 งานบริหารทั่วไป 
2 งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
3 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
4 งานบริหารสารสนเทศแก่นักศึกษา 
5 งานบริการการศึกษา 
ผู้สนใจยื่นขอเสนอโครงการได้ที่ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.stou.ac.th/website/cm/KT/paket.aspx หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร 7411 
 
หลักสูตรฝึกอบรม จำกฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำตอ่เนื่อง มสธ.  
21 ธ.ค. 62 การอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ค่าลงทะเบียน 500 บ. 
15 – 17 ม.ค. 63 กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0 ค่าลงทะเบียน 4,500 บ. 
20 – 22 ม.ค. 63 การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. โทร 0 2504 7715 - 8 
       

http://www.stou.ac.th/website/cm/KT/paket.aspx%20หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่%20โทร%207411


 


