ประจำวันพุธที่ 21 ต.ค. 2563

จัดทำโดย สถำนสื่อสำรองค์กร
ติดตำมได้ทกุ วันพุธ

Eservice.stou.ac.th
> e new > วำไรตี้

มสธ.เปิ ดตั ว STOU Modular การเรียนในระดั บต่ ากว่ าปริญญาที่ มุ่งเน้นความสาเร็จด้ านทั ก ษะ
ความสามารถ เรียนได้ ด้วยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ ใช้ เวลาเรียนไม่นาน นาร่องให้เก่งก่อน
วันนี้ 2 รายวิชา ภาษาจีนและการขาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิ ดตัวรูปแบบการเรียนใหม่ STOU Modular เป็ นการเรียนรูใ้ นระดับต่ากว่าปริญญา
ที่สามารถเรียนผ่านสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็ นหลักได้ดว้ ยความสะดวก ใช้เวลาเรียนในระยะเวลาไม่นาน (ไม่
เกิน 2 เดือน) มุ่งเน้นให้เกิดความรู ต้ ลอดจนพัฒนาทักษะความชานาญและความสามารถที่นาไปใช้ได้จริงในงาน
อาชีพ รวมถึงงานวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ นีใ้ นระบบคลังหน่วยกิต เบือ้ งต้นยังเทียบโอนเข้าสู่ระบบคลัง หน่วยกิตของ
มสธ. ได้
การเปิ ดตั ว STOU Modular มี ขึ ้น เมื่ อ วั น ที่ 15 ต.ค. ที่ ผ่ า นมา ณ ห้อ งประชุ ม อาคารพิ ท ยพั ฒ น์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช การเปิ ดครัง้ นีม้ ีรายวิชาเปิ ดให้เรียนนาร่องก่อน 2 รายวิชา ได้แก่รายวิชา “สีสัน
ภาษาจีน” และ “การจัดการการขาย ความท้าทายที่ตอ้ งใช้ศิลปะ” มีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัย และเป็ นผูก้ ่อตัง้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็ น ประธานเปิ ดงานพร้อมปาฐกถา เรื่อง แนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนระดับต่ ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล STOU Modular ภายในงานยังได้มีการ
เสวนาถึงความสาคัญ ประโยชน์ และวิธีการเรียน ในSTOU Modular โดยเฉพาะ 2 รายวิชาที่เปิ ดตัว ซึง่ สามารถสมัคร
เรียนได้แล้วในวันนี ้

สาหรับรายวิชาแบบโมดูล มีการกาหนดหน่วยกิต
ไว้ 10 หน่วยกิต และเทียบโอนเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตขอ
งมสธ.ได้ โดยในส่ ว นของรายวิ ช าสี สันภาษาจี น ภาคคติ
ความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ เรียน 1 หน่วยกิต 15
ชั่วโมง เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งเนือ้ หาการเรียนการสอน
จะมี ค ลิ ป สารคดี เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม มี ก ารบรรยาย
สัมภาษณ์ และการเรียน การเขียน อ่าน พูด ฟั งภาษาจีน การ
ประกอบคา การแต่งประโยค ขณะที่รายวิชาการจัดการขาย
ความท้าทายที่ตอ้ งใช้ศิลปะ เรียน 2 หน่วยกิต 30 ชั่วโมง มี
การเรียนเกี่ยวกับการขายทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ เทคนิค
กลยุทธ์ในการขายต่างๆ ซึ่งการเรียนทัง้ 2 รายวิชาคาดว่าไม่
เกิน2 เดือน

การจัดการศึกษาในรูปแบบโมดูลการเรียน เป็ นชุดการเรียนที่
ออกแบบให้ผู้เ รี ย นสามารถศึ ก ษาได้ด ้ว ยตนเอง มี ค วาม
กระชับในเนือ้ หา ทันสมัย น่า สนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผูส้ อน
ออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ มีจานวนหน่วยกิต 1 – 3
หน่วยกิ ต ซึ่งผูเ้ รียนสามารถออกแบบการเรียนด้วยตนเอง
เมื่อศึกษาครบหลักสูตรจะได้รบั ใบสรรมถนะบัตร เป็ นการ
รับรองความรู ้ ผูส้ นใจสามารถสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
modular.stou.ac.th ที่ปรับเหมาะให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ เป็ นการเรียนรูแ้ บบ ubiquitous learning ได้ตงั้ แต่
เดือนพ.ย.นี ้ หรือจะสอบถามข้อมูลได้ท่ี โทร. 02 504 7720-1 และทาง Facebook ที่ @stoumodular

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร
กิ จกรรมร่วมเรียนรู้ พร้อมใช้
ในภาคการศึ กษา1/63 ของ
นักศึ กษาปริญญาตรี แผน ก
3 หลั ง มี ชุ ด วิ ช าพร้ อ มสอน
แล้วเกือบ 20 ชุด
เมื่อวันที่ 15 และ 16 ต.ค. ที่
ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก
วิ ช าการได้จัด อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
เรื่ อ ง การใช้ร ะบบการจัด การกลุ่ ม
กิ จ กรรมร่ว มเรี ย นรู ้ แก่ คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ดา้ นบริการการศึกษา
ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการจัด กิ จ กรรมร่ ว ม
เรียนรู ้ เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการจัดกิจกรรม นาไปสู่ความสาคัญและการจัดการการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู ้
ที่มีระบบเป็ นมาตรฐาน รวมทั้งยังพร้อมสาหรับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู ท้ ่ีจะมีขึน้ ครัง้ แรกในภาคการศึกษา 1/63
โดยจะเริ่มครัง้ แรกระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 22 พ.ย. 63 และครัง้ ที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. – 24 ม.ค. 64 ทั้งนีก้ ารอบรมฯ
ประกอบด้วยการรับฟั งการบรรยายจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวคิดการจัดกิจกรรม
ร่วมเรียนรูช้ ดุ วิชาของ มสธ. และการฝึ กใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดยังโปรแกรมต่างๆ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้กิจกรรมร่วมเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมีระบบมาตรฐาน สะดวก และมีประสิทธิภาพ

จากการปฏิ รู ป มหาวิ ทยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
(มสธ.) ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้โอกาสที่จะสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาของ มสธ. มีมากขึน้ โดยผูส้ าเร็จการศึกษายังเป็ น
บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพมาตรฐาน ตลอดยังจะช่ว ยลดจ านวน
นักศึกษาที่ออกกลางเทอมก่อนจะสาเร็จการศึกษา ซึ่งแต่ละ
ปี มี ม ากกว่ า 60% ตั้ง แต่ ปี ก ารศึก ษาที่ 2562 เป็ น ต้น มา
มหาวิทยาลัยจึงได้เพิ่มแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ขึน้ จากเดิมอีก 2 แผน ปั จจุบนั นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สามารถเลือกแผนการศึกษาได้ 3 แผน โดยแผนที่เพิ่มขึน้ มา
คือ แผน ก2 และแผน ก3 (แผน ก1 คือ แผนที่ใช้มาตลอด
และยังคงใช้ต่อไป วัดผลคะแนนจากการสอบปลายภาคครัง้
เดียวเป็ นหลัก) สาหรับแผน ก2 เป็ นแผนที่มีการสอบกลาง
ภาคเพิ่มขึน้ มา เพื่อช่วยแบ่งเบาการจดจาเนือ้ สาระในแต่ละ
ชุดวิชาลงเกื อบครึ่งหนึ่ง โดยให้นักศึกษาศึกษาในแต่ละชุด
วิ ช า ในหน่ ว ยที่ 1 – 7 ก่ อ น แล้ว เข้า สอบกลางภาคเก็ บ
คะแนนไว้ จากนั้น ช่ ว งเวลาที่ เ หลื อ อี ก ครึ่ง หนึ่ง นัก ศึ ก ษา
ศึกษาจากชุดการสอนในหน่วยที่เหลือต่อ คือ หน่วยที่ 8 –
15 แล้วเข้าสอบปลายภาคอีกครัง้ จึงรวมคะแนน
ประกาศผลสอบ ส่ ว นแผน ก3 คื อ แผนที่ มี ทั้ง การ
สอบกลางภาคและปลายภาค และมี ก ารเพิ่ม กิ จ กรรมร่ว มเรีย นรู ้ (Blended Learning) ขึน้ 2 ครั้ง ในช่ว งเวลาที่
เหมาะสม โดยครัง้ แรกจะจัดก่อนการสอบกลางภาค และครัง้ ที่2 จัดก่อนการสอบปลายภาค ทาให้นกั ศึกษาสามารถ
เก็บคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ ได้มากที่สดุ ถึง 40 % แผน ก3 จึงเป็ นแผนที่มีนกั ศึกษามีความสนใจ
มากที่สดุ เดิมแผน ก3 จะเริ่มใช้ในภาคปลาย ของปี การศึกษา 62 (2/62) โดยมีชดุ วิชาประมาณ 13 ชุดวิชา (นาร่อง)
แต่ดว้ ยการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทาให้แผนการศึกษา ก3 ต้องเลื่อนมาใช้ในภาคการศึกษานี ้ (ภาค1/ 63) และ
จะเริ่มใช้ครัง้ แรก ช่วงแรกระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 22 พ.ย. 63 โดยมีชดุ วิชาเพิ่มขึน้ มาเป็ น 19 ชุดวิชา มีผลู้ งทะเบียน
เรียนเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู ก้ ว่า 1600 คน

มสธ. พร้อมด้วย 4 สถาบันการศึกษาและกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่ อวันที่ 20 ต.ค. ที่ ผ่านมา ณ ห้องสตูดิโอ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท
กรุ งเทพมหามหานคร กรมประชาสัมพันธ์ได้จดั พิ ธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่ า งกรมประชาสัม พัน ธ์ มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ( NIDA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผูล้ งนามประกอบด้วย พล
โท สรรเสริญ แก้ว กาเนิด อธิ บดี กรมประชาสัม พันธ์ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
ผู้ทรงคุณ วุฒิ รัก ษาการแทนอธิ การบดี มสธ. ศ.กิ ต ติ คุณ ดร.ยุบ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รักษาการแทนในตาแหน่ง
คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัม
พรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความสาคัญในความร่วมมือร่วมกันมี 4 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการฝึ กอบรม ด้านการวิจยั และการเผยแพร่ และด้านการใช้ทรัพยากร ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวจะเป็ นการส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ทงั้ นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
คุณภาพ ตลอดจนงานด้านการประสัม พันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ อันส่งผลในการพัฒนาความเจริญและความมั่นคงของ
ประเทศชาติบา้ นเมืองต่อไป

ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ.

22 ต.ค. 63 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการพยาบาลเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาล

แห่งชาติ ประจาปี 2563 (วันที่ 21 ตุลาคม เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
ประกาศให้เป็ นวันพยาบาลแห่งชาติ) ภายในงานพบกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นพร้อมวิเคราะห์
ผลตรวจและให้คาปรึกษา ประเมินภาวะสุขภาพจิต นิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ และการบรรยายเรื่องการป้ องกันภาวะ
สมองเสื่อมก่อนวัย โดย ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานฯ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. กิจกรรมจัด ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ใต้อาคารวิชาการ3 สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. โทร 0 2504 8036-7

26 – 27 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ท่ี สานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร 7024

สวัสดิกำรสำหรับบุคลำกร

กองทรัพยากรบุคคล โดยงานสวัสดิการ ขอเชิญบุคลากร มสธ. และผูส้ นใจทั่วไปร่วมออกกาลังด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
โยคะ / หยินโยคะ ทุกวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ เวลา 11.15 – 12.45 น. ณ หน้าห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทศั น์
เต้น Zumba ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บริเวณลาน ชัน้ 1 อาคารวิชาการ3
เต้นLine dance ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บริเวณลาน ชัน้ 1 อาคารวิชาการ3

รับสมัครงำน

ศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วุฒิการศึกษา ม.3 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ผูส้ นใจขอรับใบ
สมัครและสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ศูนย์สัมมนาและฝึ กอบรม ระหว่ างวันนี ้ – 30 ต.ค. 63 (ในวันและเวลาราชการ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีศนู ย์สมั มนาและฝึ กอบรม มสธ. โทร 0 2504 8709

ขออภัยในควำมไม่สะดวก

ศูนย์สมั มนาและฝึ กอบรมงดให้บริการห้อง135 ซึง่ เป็ นห้องอาหารของอาคารสัมมนา2 ระหว่างวันนีจ้ นถึงวันที่ 30 พ.ย.
2563 เนื่องจากปรับปรุ ง ห้องประชุม 234 ที่อยู่ดา้ นบนเหนือห้อง 135 และมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเสริมคานเหล็กที่หอ้ ง
135 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีศนู ย์สมั มนาและฝึ กอบรมโทร 0 2504 8708

ข่ำวฝำกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 30 ต.ค. 63 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ งดให้บริการฝาก-ถอนเงิน เนื่องจากปิ ดบัญชี
และประมวลผลการปิ ดบัญชี สิน้ ปี ( ในช่วงเวลา 08.45 – 12.00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 63 สามารถเบิก -ถอน ได้
ตามปกติ) สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 7146 - 7

