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มสธ.จดัแถลงข่าว ปฏรูิป มสธ. ฝ่าวกิฤต พลกิโฉมใหม่การศึกษาทางไกล  
             

             เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคา้ 

กรรมการสภ ามหาวิ ทย า ล ัย ผู ้ท ร ง คุณ วุฒิ  ร ักษ าก า รแทนอธิ ก า ร บดี

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดก้ลา่วต่อสือ่มวลชนต่อการปฏรูิป มสธ. ในงาน

แถลงข่าว “ปฏรูิป มสธ. ฝ่าวกิฤต พลกิโฉมใหม่การศึกษาทางไกล” ซึ่งการปฏิรูป 

มสธ. ไดเ้ริ่มขึ้นเมื่อเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา เพื่อพฒันาการใหบ้ริการ คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาอนัจะเป็นประโยขน์ที่เพิ่มขึ้นต่อผูเ้รียน และประชาชนท ัว่ไป  

โ ด ยก า ร แถล ง ข่ า ว จ ัด ขึ้ น  ณ  ห ้อ ง ป ร ะ ชุ ม  5209  อ า ค า ร ส ัม มน า  1  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในโอกาสน้ีมหาวิทยาลยัไดแ้สดงความขอบคุณ

สือ่มวลชน ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน มหาวทิยาลยัดว้ยดีตลอดมา โดยมสีือ่มวลชนเขา้

ร่วมงาน อาทิ  สถานีโทรทศัน์โมเดิร ์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท. 

หนงัสือพิมพเ์ดลนิิวส ์  หนงัสือพิมพส์ยามรฐั  หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  เวบ็ 

sanook.com  สถานีโทรทศัน ์STOU CHANNEL 

             

            ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สบืคา้ กล่าวว่า สภามหาวทิยาลยัไดแ้ต่งต ัง้

คณะกรรมการปฏรูิป เพื่อศึกษาวเิคราะหป์ญัหาและอปุสรรคที่มหาวทิยาลยัเผชญิ 

พรอ้มเสนอแนวทางในการแกไ้ข โดยท าการวิจยัและรบัฟงัความคิดเห็นจาก

บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ภายในและภายนอก ซึ่ง

ปญัหาหลกัที่พบคือ จ านวนนกัศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง อตัราการออกกลางคนั 

และการส าเร็จการศึกษาต า่กว่าเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่านกัศึกษารอ้ยละ 

65.9 (จ านวน 11,655 คน) ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัจดัสอบกลางภาค และอีกกว่า

รอ้ยละ 73.2 ตอ้งการใหม้ีการจดักิจกรรมพบปะระหว่างอาจารย์และเพื่อน

นกัศึกษา จึงน ามาสู่แนวทางการปฏรูิปการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ของ 

มสธ. ขึ้นใหม ่โดยจดัแผนการศึกษาท ัง้สิ้น 3 แผน คือ  

แผน ก1 นกัศึกษาจะศึกษาดว้ยตนเองจากสือ่ต่าง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัจดัให ้และสอบวดัผลปลายภาค 15 หน่วย  

แผน ก2 การจดัสอบกลางภาคในหน่วยที ่1-7 และสอบปลายภาคหน่วยที ่8-15 โดยในภาค 1/2562 ทีผ่่านมา มชีดุวชิา 

ในแผน ก2 จ านวน 274 ชุดวชิา นกัศึกษาที่เลอืกแผนน้ี 12,194 คน ซึ่งไดม้กีารจดัสอบกลางภาคครัง้แรกเมือ่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ภายหลงั

จากการสอบไดส้อบถามความคิดเห็นจากนกัศึกษา ส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนแผน ก2 เป็นการแบ่งเวลาในการอ่านหนงัสือ ท าใหเ้รียนไม่หนกั

จนเกนิไป และจะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรยีนมากยิง่ขึ้น  

แผน ก3 มกีจิกรรมร่วมเรยีนรู ้(blended learning) ทีเ่นน้การเรยีนการสอนแบบมปีฏสิมัพนัธ ์โดยการจดักจิกรรม 2 คร ัง้ คร ัง้ละ 2 วนั ในวนัเสาร์

และอาทติย ์ตามวนัและสถานที่ที่มหาวทิยาลยัก าหนด มกีารคะแนนเก็บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมครัง้ละ 20 คะแนน 2 คร ัง้ รวม 40 คะแนน และ

คะแนนจากการสอบกลางและสอบปลายภาค 60 คะแนน รวมท ัง้สิ้น 100 คะแนน โดยนกัศึกษาสามารถเลอืกท ัง้แผน ก2 และ ก3 ไดจ้นถงึวนัที ่29 

กมุภาพนัธ ์2563 ซึง่มหาวทิยาลยัจะมกีารตดิตามและประเมนิผลในการจดัการเรียนการสอนทัง้ 3 แผนการศึกษาต่อไป 

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า พรอ้มกนัน้ี มสธ.ไดป้รบัระบบพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐา น 

Professional Standard Framework (PSF) ขององคก์ร Advance HE ของสหราชอาณาจกัร โดยก าหนดระดบัวิทยฐานะเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

associate, fellow, senior และ principal ปจัจุบนัมีคณาจารยท์ี่ไดร้บัการรบัรองวิทยฐานะระดบั Senior fellowship จ านวน 7 ท่าน ระดบั 

fellowship จ านวน 5 ท่าน นอกจากน้ียงัไดน้ าแผนการพฒันาอทุยานการศึกษารชัมงัคลาภเิษกที่ไดด้  าเนินการไวแ้ลว้มาสานต่อใหเ้สรจ็สมบูรณ ์เพือ่

เป็นอทุยานแห่งการศึกษาเพือ่ประชาชน  

           

            ดา้นหลกัสูตรจะจดัหลกัสูตร Non Degree เพิ่มขึ้นเพื่อขยายทางเลือกในการศึกษา โดยมุ่งเนน้กลุ่มวยัท างานเพื่อการ Reskill หรือ 

Upskill เพราะบางคนที่จบไปแลว้อาจจะท างานไม่ได ้จบไม่ตรงสาขา หรือไม่มทีกัษะดา้นดิจิทลัมากนกั คนกลุ่มน้ีจะตอ้งน ามา Reskill เพื่อที่จะอยู่

ในตลาดแรงงานต่อไปได ้รวมถงึการ Upskill ใหก้บัคนที่มทีกัษะอยู่แลว้แต่ตอ้งการพฒันาตนเองใหท้นัเทคโนโลยีที่เปลีย่นไปมากขึ้น รวมท ัง้ยงัจดั

หลกัสูตรส าหรบัผูสู้งอายุอีกดว้ย นอกจากน้ีมสธ.ยงัมุ่งพฒันาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สนบัสนุนทุกข ัน้ตอน  การบริการนกัศึกษาและบริ การ

การเรียนการสอน การพฒันาบุคลากรทุกฝ่าย การพฒันาโครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งทางกายภาพ และการบริหา รทรพัยากรต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลยั ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจจากบคุลากรทกุภาคส่วนที่ร่วมกนัปรบัวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส พรอ้มการกา้วไกลสู่ความเป็นมหาวทิยาลยั 4.0” 



6 โรงเรยีน จ.อบุลฯ ช่ืนม่ืน โครงการ มสธ. ปนัน ้าใจ ช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วม               
               

             เมื่ อ ว ันที่  2 0  –  2 2  ม .ค .  ที่ ผ่ านมา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจดัโครงการ มสธ. ปนั

น ้าใจแก่ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม น าครุภณัฑ์ที่จะขาย

ทอดตลาดแต่ยงัคงมคุีณภาพกว่า 70 รายการ ไดแ้ก่ 

โตะ๊ เกา้อี้ พรอ้มเงนิสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษามอบ

แก่ 6 โรงเรียนในจ ังหว ัดอุบลราชธานี ที่ ได ร้ ับ

ผลกระทบจากน ้า ท่วมเมื่อปลายปีที่แลว้ ไดแ้ก่  

โรงเรียนบา้นกุดก ัว่   โรงเรียนบา้นดอนพนัชาด  

โรงเรียนบา้นไฮหย่อง  โรงเรียนบา้นนาคาย โรงเรียน

บา้นโนนแดง และโรงเรียนหนองขอนวิทยา โดยใน

วนัที่ 20 ม.ค. 63 ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สืบคา้ 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิรกัษาการแทน

อธิการบดี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็น

ประธานปล่อยขบวนรถบริจาคสิ่งของ ณ พระบรมรา

ชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั 

ภ า ย ใ น อุ ท ย า น ก า ร ศึ ก ษ า ร ั ช ม ั ง ค ล า ภิ เ ษ ก 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เดินทางสู่จงัหวดั

อุบลราชธานี  จากนัน้มีรองศาสตราจารย ์ดร.ศิตา 

เยี่ยมขนัติถาวร รกัษาการผูช่้วยอธิการบดี พรอ้มดว้ย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนพรรณ ธานี ผูอ้  านวยการ

ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.อุบลราชธานี เป็นประธานมอบ

ครุภณัฑ์พรอ้มดว้ยเงินสนับสนุนกิจการการเ รียน 

ใหแ้ก่แต่ละโรงเรียน จ านวนละ 6,733 บาท ซึ่งเงนิ

จ านวนน้ี มสธ.จดัสรรใหโ้รงเรยีนละ 5,000 บาท และจากผูบ้รจิาคท ัว่ไปจ านวน 10,400 บ. แบ่งออกเป็น 6 โรงเรยีน   

                

             โครงการดงักล่าวนบัเป็นการต ัง้ม ัน่ในเจตจ านงของมหาวิทยาลยัในอีกหน่ึงพนัธกิจที่นอกเหนือ จากการใหบ้ริการ

การศึกษา การวจิยั และการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม คือการที่มหาวทิยาลยัพรอ้มที่จะร่วมเคียงขา้งไปกบัสงัคม ร่วมช่วยเหลอื

ชมุชน บา้นเมอืง และประเทศชาต ิ ท ัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิความสมคัรสมานสามคัคีของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัทีไ่ดร่้วม

ท างานในโครงการร่วมกนั ไดแ้ก่ ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. อบุลราชธานี  งานประสานศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ส านกัทะเบยีนและวดัผล  

กองพสัดุ  งานอาคารสถานที่  ศูนยร์กัษาความปลอดภยั  หน่วยยานพาหนะ งานประชาสมัพนัธ์  ตลอดยงัเครือข่ายที่มี

ค ว ามส ัมพ ัน ธ์ก ับ

มหาวิทยาลยั อย่าง

ชมรมบ ัณฑิตและ

นักศึกษา มสธ. ใน

จงัหวดัอุบลราชธานี

และจงัหวดัใกลเ้คียง           

 

  

 

    

 

 

 
 



มสธ. รว่มพธิเีปิดกฬีามหาวทิยาลยัคร ัง้ที่ 47 ณ ม.รงัสติ  เจา้ภาพจดังานสดุตระการตา               
              

          รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ รกัษาการแทนรอง

อธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและพนัธกิจสมัพนัธ์กบัชุมชน น าคณะ

เจา้หนา้ที่และนกักีฬาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร่วมพิธีเปิดการ

แข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร ัง้ที่47  “เดอะซนัเกมส”์ ณ 

มหาวิทยาลยัรงัสิต ซึ่งเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั  พิธีเปิดมขีึ้นในช่วงเย็น

เมือ่วาน (11 ม.ค. 63) ณ อาคารนนัทนาการ ม ีดร.สุวทิย ์เมษนิทรีย ์รมว.

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมเป็นประธานเปิดงาน  ดา้น

เจา้ภาพ ดร.อาทิตย ์อุไรรตัน ์อธิการบดี ม. รงัสิต ใหก้ารตอ้นรบัผูบ้ริหาร

และคณะนกักีฬาจากกว่า 100 สถาบนัการศึกษา ที่ร่วมชิงชยัใน 43 ชนิด

กีฬาดว้ยพิธีเปิดที่เรียบง่าย กระชบั แต่อลงัการดว้ยการแสดง พรอ้มมินิ

คอนเสริตจ์าก โอต๊ ปราโมทย ์ปาทาน ส่วนการแข่งขนัใหแ้นวคิดไม่เนน้ชิง

ชยั เนน้หล่อหลอมกลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียวในการร่วมสรา้งสรรคส์งัคม

และประเทศชาต ิ

          ส่วนทพันักกีฬาของ  มสธ. ปีน้ีนับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกนั ที่

มหาวทิยาลยัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั โดยครัง้น้ีมนีกัเปตองหญงิ 2 คน 

ลงแขง่ขนัเปตองในประเภทบคุคลหญงิ และหญงิคู่ ไดแ้ก่ น.ส.นิธกิานต ์วสุ

มงคลโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ และ น.ส.สุกานดา แซ่ยา้ง  

นกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ แมจ้ะมกีารคาดหวงัเหรียญรางวลั

เป็นเป้าหมายหนึงก็ตาม แต่สิ่งที่มหาวทิยาลยัใหค้วามส าคญัยิ่งกว่า คือการ

ส่งเสริม สนบัสนุน ใหน้กัศึกษามสุีขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง ใชเ้วลา

ว่างใหก่้อเกิดประโยขน์ดว้ยการเล่นกีฬาควบคู่ไปกบัการศึกษา พฒันา

คุณธรรม จริยธรรมจากการแข่งขนักีฬาดว้ยความมนี า้ใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ ้

รูช้นะ รูอ้ภยั และยงัเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ีแก่มหาวทิยาลยัดว้ย 

                   
มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่  
หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวชิำ ภำค2 ปีกำรศึกษำ 2562 วันนี ้– 15 ก.พ. 2563  
มีแผนการศกึษาท่ีสามารถเลือกเรียนได ้3 แผน (แผน ก1 ทกุชดุวิชา , แผน ก2 (มีการจดัสอบกลางภาค) 272 ชดุวิชา  และแกน ก3 
(มีกิจกรรมรว่มเรียนรูใ้หเ้ป็นคะแนนเก็บไดส้งูสดุถึง 40% และการจดัสอบกลางภาค) 14 ชดุวิชา  ซือ้ระเบียบการสมคัรไดท่ี้ ท่ีท าการ
ไปรษณียไ์ทยทุกแห่งทั่วประเทศ  รา้นเซเว่นอีเลฟเว่น (Book Smile)   www.ShopAt24.com คน้ค าว่า ใบสมัคร มสธ.  ศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ.  และท่ีท าการมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หรือ Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ www.stou.ac.th 
สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ Call center มสธ. 0 2504 7788  
 
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร  รุ่นที ่110   
ซือ้ระเบียบการสมัครไดท่ี้  ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.  และท่ีท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ Dowload ใบสมัครและดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายบริการเผยแพรท่างไกล 
ส านกัการศกึษาตอ่เน่ือง โทร 0 2504 7711 – 2 
 
กลุ่มสร้างสรรค์ วาดเส้น – เล่นดนตรี จัดกิจกรรมเพื่อเดก็ยากจนตามโรงเรียนชนบท ครัง้ที ่16  ณ   
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม และ โรงเรียนโคกตาพรหม อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา วันที ่10 ก.พ. 2563 
 
ขอเชิญผูส้นใจรว่มกิจกรรมและบรจิาคเงินและสิ่งของตา่งๆ ท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการดงันี ้ 
ทนุการศกึษาส าหรบันกัเรียน , ขา้วสาร อาหารแหง้ และเครื่องปรุงอาหารในโรงครวั , เมล็ดพนัธุพื์ชสวนครวั (เป็นซอง) , สมดุระบาย
สี สีไม ้สีโปสเตอร ์สีเทียน , อปุกรณใ์นหอ้งทดลองวิทยาศาสตร ์, หนงัสือหอ้งสมดุส าหรบัเดก็อนบุาล ถึง ป.6 (นิทาน การต์นู หนงัสือ
นอกเวลา) , กระดาษ A4 (ส าหรบัปริน้ทง์าน)  
 
ร่วมบริจาคหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ผู้ประงานกลุ่มฯ หน่วยศิลปะ ส านักพิมพ์ มสธ. โทร 0 2504 7689 หรือ พี่เปีย 08 
9225 4877 ,  พี่นก 08 4713 2115 , พี่ต๊ะ 06 1968 4646 
 



ข่าวเด่น กิจกรรมดี เร็วๆ น้ี   

กำรยืน่ภำษีปีนี ้
ปีนีก้องคลังได้จัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ 2 ฉบับ เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่ ฉบับแรกจึ งเป็นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และฉบบัที่2 จะเป็นของกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  ทัง้นีก้ารช าระภาษี จึงตอ้งน ายอดเงินของ หนงัสอื
รบัรองภาษีทัง้ 2 ฉบบั มารวมกนัก่อน แลว้จึงยื่นภาษีประจ าปี 2562   ส  าหรบัหนงัสือสรุปยอดเงินสมาชิกกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
กองคลงัก าลงัดพเนินการจดัสง่ใหก้บัสมาชิก ตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2563 
 
ส านักเทคโนโลยพีร้อมให้บริการผลิตสือ่การศึกษาและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในรูปแบบรายการสด ผ่านช่องทาง YiuTube Live และ 
Facebook Live และการขอใชบ้ริการหอ้งบนัทึกรายการโดยจ าแนกตามรูปแบบของสื่อการศึกษา การประชาสมัพนัธห์น่วยงานในรูปแบบรายการสด 
โดยการขอจองเข้าใช้บริการต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันท าการ ทั้งนีจ้ะจัดให้ผลิตรายการตามล าดับการจองในระบบการจองผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ส  านกัเทคโนโลยีการศกึษา โทร 7305 
 
27 ม.ค. 63 งานวางผงัแม่บท กองแผนงาน จดัประชุม และ พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอ้งประชุม 5209 อาคารสมัมนา1 เวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ งานวางผงัแม่บท กองแผนงาน โทร 
7152 
 
28 ม.ค. 63 สถาบนัวิจยัและพฒันา ขอเชิญผูส้นใจรว่มโครงการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เรือ่ง ประสิทธิผลของการสร้างสารและ
ผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการส าหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเบาหวาน  โดยจะจดัขึน้ ณ หอ้งประชุม 1608 – 1608/1 อาคารบริหาร ชัน้6 เวลา 
08.30 – 16.30 น. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บัความรูแ้ละทกัษะที่เหมาะสมในการปรบัเปลี่ยนพฤดิกรรมดา้นอาหารและโภชนาการส าหรบัดแูล
ผูส้งูอายเุบาหวาน เพื่อใหด้  าเนินไปในทางที่เหมาะสม และเป็นแนวทางโภชนาการศกึษาเพื่อควบคมุและบ าบดัโรคเบาหวาน  ผูส้นใจลงทะเบียนเขา้รว่ม
โครงการหรอืสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ ฝ่ายพฒันาและเผยแพรง่านวิจยั สถาบนัวิจยัและพฒันา โทร 0 2504 7588 – 9 
 
29 ม.ค. 63 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ณ หอ้งประชมุสารนิเทศ1 อาคารบรหิาร ชัน้4 เวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มสธ. โทร 0 2504 8033 
 
30 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยน าเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าลังจะจ าหน่ายขายทอดตลาด แต่ยังคงมีคุณภาพการใช้งานได้ 
จ านวน 25 เครือ่ง บริจาคแก่ โรงเรียนวัดหนองรี ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันนครนายก โดยพิธีมอบจะมีขึน้ ณ อาคารบรรณสาร เวลา 
09.30 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ งานประสานศนูยว์ิทยพฒันา โทร 7494 - 6 
 
1 ก.พ. 63 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์มสธ. จดังานคืนสูเ่หยา้ “ นิเทศคืนรัง ก็ปังซิคร้ำบ.....” เวลา 17.00 – 23.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์โทร 0 2504 8352 – 3  
 
8 พ.ค. 63  มสธ. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาช่ืน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2563 ณ หอ้งประชุมใหญ่ อาคารพิทยพฒัน ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช  สอบถามรายละเอียด เพิ่ ม เติม ได้ที่  ฝ่ ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย  สถาบันวิ จัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร 0 2504 7589   
 
เปิดรับสวัสดกิำรสงเครำะหด์้ำนทีอ่ยู่อำศัย 
งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่ เปิดรบัสวสัดิการสงเคราะหด์า้นที่อยู่อาศยัแก่บุคลากร โดยผู้มีความประสงค ์ยื่นค าขอรบัสวสัดิการฯ ไดท้ี่ งาน
สวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่ อาคารบรกิาร1 ชัน้2 ตัง้แตว่นันี ้– 31 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่โทร 7134  
 
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำทกัษะ ควำมสำมำรถ และควำมรู้ จำก ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง มสธ. 
25 ม.ค. และ 29 ก.พ. 63 อบรมภาคทฤษฎีผูส้อบใบขบัขี่ คา่ลงทะเบียน 500 บ. 
3 – 5 ก.พ. 63    การเขียนหนงัสอืราชการ หนงัสอืโตต้อบ และรายงานการประชมุ รุน่ที่ 167 คา่ลงทะเบียน 6,000 บ. (ลงทะเบียนก่อนวนัท่ี 27 ม.ค.  
                         เหลอื 5,500 บ.) 
19 – 20 ก.พ. 63 เทคนิคการใช ้Google Application รุน่ท่ี4   คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
17 – 22 ก.พ. 63 สขุศกึษาและการพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ รุน่ท่ี1   คา่ลงทะเบียน 30,000 บ. 
19 – 20 ก.พ. 63 การพฒันาศกัยภาพการจดบนัทกึและน าเสนออยา่งมีพลงัดว้ยเทคนิค Visual Note รุน่ท่ี3  คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
26 – 27 ก.พ. 63 กลยทุธก์ารบรหิารและการจดัการโครงการก่อสรา้งเพื่อสรา้งโอกาสสูค่วามส าเรจ็ รุน่ท่ี1 คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง มสธ. โทร 02 504 7715 – 8 
 
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำทักษะควำมสำมำรถและควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีกำรพิมพ ์จำกส ำนักพมิพ ์มสธ.
27 – 31 ม.ค. 63 หลกัสตูร ออฟเซตส าหรบัช่างพิมพ ์รุน่ท่ี23   
29 – 31 ม.ค. 63 หลกัสตูร สรา้งสรรคง์านกราฟิกดว้ย Adobe illustrator CC รุน่ท่ี2  
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยกีำรพิมพ ์ส ำนักพิมพ ์มสธ. 
โทร 0 2504 7770 , 0 2504 4462 


