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ประชุมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี  งบ 64 เน้นปรับเปลีย่นตำมกำร
ด ำรงชวีติวถิใีหม่ (New normal)  

              
              
             ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท 
สืบคา้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ  รั ก ษ า ก า ร แ ทน
อธิการบดี เป็นประธานการประชุม
แ ผนป ฏิ บัติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรอง
อธิการบดี ฝ่ายต่างๆ  ตลอดจน
ผู้บริหารสาขาวิชา สถาบัน ส านัก 
และผู้อ  านวยการ กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ต่างๆ เขา้ร่วมการประชุม ทัง้นีก้าร
ประชุมจดัขึน้วนันี ้(17 มิ.ย. 63) ณ  
หอ้งประชมุ 1608 – 1608/1 อาคาร
บ ริ ห า ร   ชั้ น 6   โ ด ย ง า น แ ผน
ยทุธศาสตร ์ กองแผนงาน  
             
            ส  าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนประจ าปีมหาวิทยาลัยได้
ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผน
และจดัสรรตามสถานการณท่ี์มีการ
ปรับเปล่ียนการด ารงชีวิตวิ ถีใหม่ 
(New normal) ตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชมุสภามหาวิทยาลยั ทัง้นี ้
อธิการบดียงัไดฝ้ากถึงทกุหน่วยงาน 

ใหป้ฏิบตัิงานหรือกิจกรรมต่างๆ ใหค้รบและทนัเวลาตามแผนท่ีแต่ละหน่วยงานไดจ้ัดท าไว ้ โดยเฉพาะงานหรือกิจกรรม ท่ีไดร้ับ
ผลกระทบจากเหตกุารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVIC-19  ตลอดจนหาแนวคิดและแนวทางเพิ่มคณุภาพทางการศกึษาในระดบั
สากลใหม้ากขึน้ โดยอาศยัการท่ีมหาวิทยาลยัยงัคงเป็นสมาชิกองคก์รดา้นการศึกษาระดบัชาติต่างๆ  อาทิ OU5 , AAOU และ 
ICDE เป็นตน้  ดา้น รองศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา จนัทรค์ง รกัษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน วิจยั นวตักรรม ท านบุ  ารุง
ศลิปวฒันธรรมและอทุยานการศกึษา  ชีแ้จง้เพิ่มเตมิในสว่นของการจดัสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสว่นหนงึมหาวิทยาลยัไดมี้

การปรับโครงสร้างใหม่ มีการ
ยุบ รวม หรือก่อตั้งหน่วยงาน
ใหม่ เพื่อรองรบังบประมาณให้
เป็นไปดว้ยความเหมาะสม และ
สง่ผลตอ่งานของมหาวิทยาลยัท่ี
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
              
 
    



 
มหาวิทยาลยัทยอยออกประกาศหน่วยงานใหม่ หลังมีการปรับโครงสร้าง 
            
           
          ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดมี้การปรบัปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปดว้ยความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน และทั้งใหเ้กิดประสิทธภาพและประสิทธิผลท่ีมากยิ่งขึน้ในพันธกิจทุกๆดา้นของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจงึไดพ้ิจารณาใหห้น่วยงานมีการปรบัโครงสรา้ง เพ่ือใหก้ารท างานของหน่วยงานเกิดความคล่องตวัและด าเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยในการปรบัโครงสรา้งใหม่นัน้ มีการยบุ  รวม  หรือก่อตัง้หนว่ยงานขึน้ใหม ่ เพ่ือประสิทธิภาพของงานของ
มหาวิทยาลยัท่ีจะมีมากยิ่งขึน้  และรองรบังบประมาณไดด้ว้ยความเหมาะสม  ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัไดมี้ประกาศจดัตัง้หน่วยงาน
ใหมห่ลงัเริ่มปรบัโครงสรา้งแลว้ 5 หนว่ยงาน  ไดแ้ก่  

 
1.สถำนวิจัยสถำบัน เป็นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง  สงักดัส านกังานอธิการบดี  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังาน
ดา้นวิจยัสถาบนั การพฒันาและสนบัสนนุการวิจยัสถาบนัเพ่ือก าหนดนโยบายในการพฒันาองคก์ร และงานดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัสถาบนัตามท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตั ิแบง่สว่นงานเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ งานวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบาย 
, งานสนบัสนนุการวิจยัสถาบนั , งานวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและน าปลมาพฒันางานประจ า , งานบรหิารทั่วไป  
 
2.สถำนพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรศึกษำทำงไกล เป็นหน่วยงานภายใน  สงักัดส านกังานอธิการบดี  มีหนา้ท่ี
เก่ียวกับงานดา้นการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหส้อดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถของบคุลากรทกุกลุม่ ทัง้สายวิชาการ สายสนบัสนนุวิชาการ และสายบรหิาร รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาบคุลากรตามท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิ แบ่งส่วนงานเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ งานยุทธศาสตร ์เพ่ือการพฒันาบคุลากร
การศึกษาทางไกล , งานพมันาหลกัสูตรและการจัดฝึกอบรม , งานบริหารทุนเพ่ือการพฒันาการศึกษาทางไกล , งาน
สนบัสนนุเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงานของบคุลากร , งานบรหิารทั่วไป  
 
3.ส ำนักงำนสื่อสำรองคก์ร เป็นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง  สงักัดส านกังานอธิการบดี  มีหนา้ท่ี
เก่ียวกบังานดา้นการส่ือสาร การสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์รของมหาวิทยาลยั การประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยั และการสรา้ง
เครือข่ายดา้นการส่ือสารองคก์รทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าเนือ้หาในการส่ือสารองคก์รทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส่ือสารองคก์รตามท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตั ิ แบง่สว่นงานเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ งาน
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์, งานสรา้งสรรคแ์ละผลิตส่ือประชาสมัพนัธ ์, งานบรหิารทั่วไป  
 
4.สถำนวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภายใน สถานะเทียบเท่ากอง  สงักดัส านกังานอธิการบดี  มีหนา้ท่ีเก่ียวกับ
งานดา้นวิเทศสมัพนัธ ์และการสรา้งเครือข่ายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวขอ้งกบังาน
วิเทศสมัพนัธต์ามท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตั ิแบง่สว่นงานเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ งานพฒันาความเป็นสากล , งานสารสนเทศ
นานาชาตแิละองคค์วามรูเ้ชิงนโยบาย , งานพิธีการและโครงการการรเิริ่มกบันานาชาตเิชิงกลยทุธ ์, งานบรหิารทั่วไป  
 
5.กองอำคำรสถำนที่ เป็นหน่วยงานภายใน  สังกัดส านักงานอธิการบดี มีหนา้ท่ีเก่ียวกับงานดา้นการดูแล การ
บ ารุงรกัษาอาคารสถานท่ีและงานสาธารณปูโภค รวมถึงงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารสถานท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย
ใหป้ฏิบตัิ แบง่ส่วนงานเป็น 6 ส่วน ไดแ้ก่ งานออกแบบและก่อสรา้ง , งานไฟฟ้าก าลงัและอิเล็กทรอนิกส ์, งานเครื่องกล
และอตุสาหการ , งานบ ารุงรกัษา , งานสิ่งแวดลอ้ม , งานบรหิารทั่วไป  
 

 
                  ทัง้นีย้งัมีหน่วยงานใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรบัโครงสรา้งเตรียมออกประกาศทยอยตามมาอีกหลาย
หน่วยงาน  อาทิ ส  านกัการศึกษาตลอดชีวิต  ศนูยว์ิทยบริการและชมุชนสมัพนัธ ์ เป็นตน้  นอกจากนีบ้างหน่วยงานยงัมีการ
ปรบัเปล่ียนช่ือใหม่เพ่ือรองรบัการด าเนินงานใหม่ท่ีเกิดขึน้ อาทิ ใน กองกลาง งานประชมุเปล่ียนช่ือเป็นงานการประชุมและ
การบริหารทั่วไป   หน่วยประสานงานเปล่ียนช่ือเป็นงานอ านวยการและพิธีการ  ศนูยร์กัษาความปลอดภัยเปล่ียนเป็นศนูย์
รกัษาความปลอดภยัและวิทยส่ืุอสาร  เป็นตน้  
 

 
 
 
 



 

สภำวชิำกำรแสดงควำมยนิดแีก่ผู้ได้รับต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

                 
          เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. ท่ีผ่านมา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 14 / 2563 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น6 
ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สืบคา้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ  รกัษาการแทนอธิการบดี เป็นผูแ้ทนท่ีประชุมสภา
วิชาการ มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยินดีแก่ผูไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ทางวิชาการจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 
  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฐิติรัศญำณ ์แก่นเพชร ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์์ (พนกังาน
มหาวิทยาลยั) ประจ าส านกัเทคโนโลยีการศกึษา  

2. อำจำรย ์ดร.พนมพัทธ ์สมิตำนนท ์ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย ์(พนกังานมหาวิทยาลยั) 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ   

3. อำจำรยสุ์รเดช หวังทอง ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์(พนกังานมหาวิทยาลยั)  ประจ า
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  

 
             
            



หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวชิำ   
ภาคตน้ปีการศกึษา 2563 ช่วงที่1 เริม่วนันี ้– 20 มิ.ย. 63 ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี 800 บ.  
ซือ้ระเบียบการสมคัรไดท้ี่ ศนูยบ์รกิารรว่มแบบครบวงจร หรอื ศนูยห์นงัสอื มสธ. ณ ที่ท าการ มสธ. อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี, ศนูยว์ิทยพฒันา 
มสธ. 10 แห่ง ทั่วประเทศ หรือสั่งซือ้ใบสมคัรออนไลน ์ไดท้ี่ ศนูยห์นงัสือ มสธ.  “Face Book ID STOUBOOK หรือ Line ID @stoubook”  หรือ แอบ
พลิเคชั่น เซเว่นอิเลฟเว่น , เว็บไซต ์SHopat24.com  โดยพิมพค์ าคน้ว่า ระเบียบการสมคัรนกัศกึษาใหม ่มสธ. หรือ Dowload ใบสมคัร   สมคัรเรียน
ออนไลน ์และ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th  โทรศพัทส์อบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 111  Dowload ใบสมคัรและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือกหลกัสตูร
โครงการสมัฤทธิบตัร สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. 0 2504 7788 
หลักสูตรปริญญำโท 12 สำขำวิชำ  ดาวโหลดใบสมคัร และ สมคัรออนไลน ์ไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือกหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา > 
สาขาวิชาที่สนใจเรียน   โทรศพัทส์อบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา ส านกั
บณัฑิตศกึษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4 
หลักสูตรปริญญำเอก ปีการศึกษา 2563 วนันี ้– 15 พ.ค . 63 Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา > เลือกสาขาวิชาสนใจ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
บณัฑิตศกึษา ส านกับณัฑิตศกึษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4  
 

ข่าวสารจากหน่วยงานภายในฝากถึงบคุลากร 
 
ส านักวิชาการ แจ้งหลักสูตรของ มสธ. ได้รับการพิจาณาความสอดคล้องจาก ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ิมอีก 4 หลักสูตร หลังจากก่อนหน้านี ้ได้พิจารณาแล้ว 5 หลักสูตร   โดย 4 
หลักสูตรทีไ่ด้พิจารณาความสอดคล้องเพ่ิมใหม่ ได้แก่         

- หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชา
ศกึษาศาสตร ์เปิดสอนภาค 1 / 63  

- หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการเรียนรูต้ลอดชีวิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชาศกึษาศาสตร ์เปิด
สอนภาค 1/ 63  

- หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชารฐัศาสตร ์เปิดสอน
ภาค 1 / 63  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดสอนภาค 1 / 64  

-  
ส าหรับก่อนหนา้นีท่ี้ทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ไดพิ้จารณาความ
สอดคลอ้งแลว้ 5 หลกัสตูร คือ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชา
ศกึษาศาสตร ์เปิดสอนในภาค 1/63 

- หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชารฐัศาสตร ์
เปิดสอนภาค 1 / 63 

- หลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 ของสาขาวิชานิติศาสตร ์เปิดสอนภาค 1/61 
- หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563 

ของสาขาวิชามนษุยนิเวชศาสตร ์ เปิดสอนภาค 1 / 61 
- หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต แขนงวิชาสาธารณสขุศาสตร ์หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

เปิดสอนภาค 1/64 
 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/

