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                    มหาวิทยาลัย เดินหน้าสานต่ออย่างต่อเน่ืองตามแผนปฏิรูป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลงานของ มสธ. โดยล่าสุดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงาน มสธ. เมื่อวันที ่26-27 ต.ค. ทีผ่่านมา 

   หลงัจากผา่นการเปล่ียนผา่นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเม่ือตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตน้เดือนตลุาคมท่ีผา่นมา รว่มถึง
สถานการณท่ี์ดีขึน้ของโรคโควิด19ในประเทศ ท าใหก้ารบริการศึกษาในหลายเรื่องของมหาวิทยาลยัเริ่มกลบัมาใชไ้ดเ้ป็นปกติ  
มหาวิทยาลยัจึงเรง่เดินหนา้การบริการการศกึษาแบบเต็มรูปแบบ พรอ้มพฒันาในทกุดา้นของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามแผน
ปฏิรูป มสธ. ท่ีจดัท าไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2560 และเริ่มน ามาปฏิบตัิใชต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2561 เป็นตน้มา ซึ่งการปฏิบตัิตามแผนปฏิรูปถึง
วนันี ้
 
ด้ำนหลักสูตร กำรเรียน กำรบริกำรกำรศึกษำ 
             มหาวิทยาลัยเพ่ิมแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีได้เลือกเพ่ิมขึ้น 2 แผน คือ แผน ก2 (เพ่ิมการสอบกลางภาค) ปัจจุบันมีชุดวิชารองรับ
มากกว่า 250 ชุด ต่อภาคการศึกษา และแผน ก3 (เพ่ิมทัง้การสอบกลางภาค และกิจกรรมร่วมเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้มีคะแนนเก็บมากทีสุ่ดถึง40%) ภาคการศึกษา1 / 63 มี 19 ชุดวิชา และ 2 / 63 ไม่ต ่ากว่า 25 
ชุดวิชา (ระยะน าร่อง) โดยทัง้2แผน จดัท าจากขอ้มลูการส ารวจความตอ้งการของผูท่ี้ลงทะเบียนกบั มสธ. บางส่วน จาก
ทัง้หมดท่ีมีผูล้งทะเบียนกับ มสธ. กว่า 2,700,000 คน ส าเร็จการศึกษากว่า 550,000 คน โดยทัง้ 2 แผน นบัเป็นการสรา้ง
แรงจงูใจแก่นกัศกึษาใหม ่และจะชว่ยลดปัญญาการออกกลางภาคของนกัศกึษา 
 



 
                มหาวิทยาลัยพัฒนาการศึกษา
ในระดับต ่ าก ว่าปริญญาตรี  (STOU 
Modular) มุ่ง เน้นในความส าเร็จด้านทักษะ
ความสามารถท่ีใชง้านไดจ้ริง เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
การสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยน าร่องก่อน 2 
รายวิชา คือ ภาษาจีน และ การจดัการการขาย     
              การเตรียมเพ่ิมศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. จาก10แห่ง เป็น18แห่ง เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดกิจกรรม การบริการ
การศึกษา นอกจากนั้นศูนยว์ิทยฯ์ จะมีการท า
พันธกิจสัมพันธ์ต่างๆร่วมไปกับชุมชนดว้ย และ
การตัง้ศนูยว์ิทยฯ์เพิ่มเป็น 18 แห่ง ยงัเป็นไปตาม
ความสอดคลอ้งของนโยบายแผนการปฏิบตัิงาน
ในรูปแบบภมูิภาคของการบรหิารงานของรฐั 

           การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย ใหส้ามารถผ่อนช าระค่าเล่าเรียนผ่านทางธนาคาร
กสิกรไทยไดใ้นอตัราดอกเบีย้ราคาประหยดั 

 
ด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรในกำรสอนทำงไกล กำรปรับโครงสร้ำงงำนของมหำวทิยำลัย 

             
              ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
สถาบัน และส านักต่างๆ ได้รับการยอมรับใน
มาตรฐานสากลจากสถาบัน AdvanceHE 
ประเทศอังกฤษท่ีไดร้ับการยอมรับจากทั่วโลกในด้าน
มาตรฐานของครูผูส้อน โดยปัจจบุนัมีบุคลากรผ่านการ
รบัรองแลว้ 15 คน เป็นระดับ Principal 1 คน Senior 8 
คน Fellows 6 คน และมหาวิทยาลยัยงัก าลงัด  าเนินการ
ใหส้ามารถจัดท ามาตรฐานนี ้ไดโ้ดยมหาวิทยาลัยเอง 
ในกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุน 
การเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. (The 
SMART Principals STOU.) 

              การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยใหม่เพ่ือรองรับ
การปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหแ้ก่มหาวิทยาลยั อาทิ 
ตัง้สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล สถานวิจัยสถาบนั 
สถานส่ือสารองคก์ร สถานอุทยานการศึกษารชัมังคลาภิเษก และ
อ่ืนๆ  
                                    ด้ำนส่ือกำรศึกษำ  
เพ่ิมส่ือการศึกษาที่มีความทันสมัย สะดวก และเข้าถึงง่าย
ส าหรับทุกคนมากขึน้ อาทิ STOU Podcasts ท่ีท  าแลว้ในเบือ้งตน้ 
10 ชดุวิชา 



 
                                                     ด้ำนกำยภำพภมูทิศัน ์พืน้ทีข่องมหำวทิยำลัย 

ปรับปรุงภูมิทัศนพ์ัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรูไ้ดต้ามอัธยาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของ
มหาวิทยาลยั ท่ีมหาวิทยาลยัไดร้บัพระมหากรุณาธิคณุโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2530 ปัจจบุนัมีความตัง้ใจจดัสรา้งพระบรมราชานสุาวรียร์ชักาลท่ี9 ภายใน
อทุยานฯ แห่งนี ้ และแนวคิดในการขยายพืน้ท่ี ตลอดยงัการพฒันาพืน้ท่ีท่ีมีอยู่หเ้ป็นสถานท่ีสรา้งความสขุ ไดร้บัความสะดวกแก่ทกุ
คน 

 
           และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 – 
27 ต.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของ มสธ. ขึน้ เพื่อเป็นการสาน
ต่ อ ค ว า ม ต่ อ เ น่ื อ ง ข อ ง ที ม
ผู้บริหารในการการเดินหน้า
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต าม
แผนการป ฏิ รูป  มสธ .  เ พื่ อ
พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ตาม
แผนฯ ให้มากย่ิงขึ้น  โดยการ
ประชุมจดัขึน้ ณ หอ้งพระปกเกลา้ 
อาคารอเนกนิทัศน์ มี กิจกรรม
ส าคัญประกอบด้วยการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของ มสธ. โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรี
สอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
และ รศ.ดร.ปราณี สงัขะตะวรรธน ์
ก ร รมกา ร สภ ามหา วิ ท ย า ลั ย
ผู้ท ร ง คุณวุฒิ  รักษากา รแทน
อธิการบดี มีหัวข้อส าคัญ 6 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน การ
บริการการศึกษา โครงการวิจัย 

การปรับโครงสรา้งองคก์รและผังกายภาพ ร่างระเบียบว่าดว้ยกองทุน (การเงิน) การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนแนวนโยบายท่ี
สอดคลอ้งกับความตอ้งของภาครฐัท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั อาทิ เก่ียวกับผูสู้งอายุ และแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพีย ง  โดยมีทีม
ผูบ้ริหารตัง้แตร่ะดบักองจนถึงรองอธิการบดีไดช้่วยกนัคิดในการประชมุกลุม่ย่อยท่ีแบง่ตามสายงานท่ีรองอธิการบดีแตล่ะฝ่ายก ากบั
ดแูล มีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิผูมี้ความรูป้ระสบการณ ์ความเช่ียวชาญในแต่ดา้นเป็นท่ีปรึกษา ก่อนน าเสนอและ
สรุปผลการประชุม ซึ่งผลสรุปจากการประชุมครัง้นีจ้ะถูกน ามาปรบัใช ้และเป็นแนวทางน ามาปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลยัตอ่ไป 



 ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ.  
31 ต.ค. 63 ขอเชิญเทีย่วงานลอยกระทง ที ่มสธ. ประจ าปี 2563  “ ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอย
กระทงที ่มสธ. (ครัง้ที1่3) ภายในงานชมการประกวดกระทงรกัษโ์ลก การแสดงศิลปวฒันธรรม (ชดุบายศรีสู่ขวญั และ ต านาน
วนัลอยกระทง) การออกรา้นจ าหน่ายสินคา้และอาหารกว่า 60 รา้น  และฟังเพลงในบรรยากาศสบายๆ จากวงดนตรี สบายแบนด์
กิจกรรมจดั ณ บริเวณรอบสระน า้ ดา้นหนา้อาคารวิทยทศัน ์สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายอทุยานการศกึษา ส านกัการศกึษาต่อเน่ือง 
โทร 0 2504 7731- 2 
 
3 พ.ย. 63 กองแผนงานจัดพิธีลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ หอ้ง5209 
อาคารสมัมนา1 เริ่มเวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้กองแผนงาน โทร 7928 
 
8 พ.ย. 63  มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสดุดี  สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอทุยานการศกึษารชัมงัคลาภิเษก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เน่ืองใน
วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 8 พฤศจิกายน 2563   
เวลา 07.30 น. หนว่ยภายนอกเริ่มพวงพานพุม่ดอกไมถ้วายราชสดดีุ สกัการะพระบรมราชานสุาวรีย ์ 
เวลา 08.30 น. สว่นของมหาวิทยาลยัเริ่มพิธี  
สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ งานอ านวยการและพิธีการ โทร 7049 
 
สวัสดกิำรส ำหรับบุคลำกร 
กองทรพัยากรบคุคล โดยงานสวสัดกิาร ขอเชิญบุคลากร มสธ. และผู้สนใจท่ัวไปร่วมออกก าลังด้วยกิจกรรมต่าง  ๆดงันี ้ 
โยคะ / หยินโยคะ ทกุวนัจนัทร ์, พธุ , ศกุร ์เวลา 11.15 – 12.45 น. ณ หนา้หอ้งพระปกเกลา้ อาคารอเนกนิทศัน ์
เตน้ Zumba ทกุวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บรเิวณลาน ชัน้1 อาคารวิชาการ3 
เตน้ Line dance ทกุวนัศกุร ์เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บรเิวณลาน ชัน้1 อาคารวิชาการ3 
 
บริการตรวจสุขภาพเพือ่ติดตามผลการรักษาประจ ารอบ 4 เดือน  
13 พ.ย. 63 เวลา 07.00 – 10.30 น. จดับรกิารตรวจทางหอ้งปฏิบตักิารซ า้ตามแนวทางการรกัษาของแพทยใ์หบ้รกิารโดยโรงพยาบาล
บา้นแพว้  ณ หอ้งสโุขทยั อาคารอเนกนิทศัน ์ 
17 พ.ย. 63 เวลา 13.00 – 15.30 น. พบแพทยแ์ละฟังผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร ณ หอ้งสโุขทยั อาคารอเนกนิทศัน ์
ทัง้นีบุ้คลากรเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายและสามารถน าไปเบิกจากส่วนราชการไดต้ามสิทธิ  กรุณาน าบตัรประชาชนและสมดุตรวจ
สขุภาพมาดว้ย สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้หอ้งพยาบาล โทร 7135  
 
รับสมัครงำน 
ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรมรบัสมคัรลกูจา้งชั่วคราวรายวนั วฒุิการศกึษา ม.3 ต าแหนง่พนกังานทั่วไป ผูส้นใจขอรบัใบสมคัรและสมคัร
ดว้ยตนเองไดท่ี้ ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรม ระหว่างวนันี ้ – 30 ต.ค. 63 (ในวนัและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ศนูยส์มัมนา
และฝึกอบรม มสธ. โทร 0 2504 8709  
 
ขออภยัในควำมไม่สะดวก 
ศนูยห์นงัสือ มสธ. แจง้ก าหนดปิดวนัท าการเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2563 ดงันี ้ 
19 – 22 พ.ย. 2563 , 10 – 13 ธ.ค. 2563 , 19 – 20 ธ.ค. 2563 และ 31 ธ.ค.63  – 3 ม.ค. 64 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ศนูยห์นงัสือ มสธ. โทร 0 2504 7674 , 0 2504 7678 
 
ศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรมงดให้บริการห้อง135 ซึ่งเป็นหอ้งอาหารของอาคารสัมมนา2 ระหว่างวันนีจ้นถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2563 
เน่ืองจากปรบัปรุงหอ้งประชมุ 234 ท่ีอยูด่า้นบนเหนือหอ้ง 135 และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมคานเหล็กท่ีหอ้ง135 จงึขออภยัในความ
ไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้ สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรมโทร 0 2504 8708 
 
ข่ำวฝำกจำกสหกรณอ์อมทรัพย ์
วนัท่ี 30 ต.ค. 63 ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ งดใหบ้ริการฝาก-ถอนเงิน เน่ืองจากปิดบญัชีและประมวลผล
การปิดบญัชีสิน้ปี ( ในช่วงเวลา 08.45 – 12.00 น. ของวนัท่ี 30 ต.ค. 63  สามารถเบิก-ถอน ไดต้ามปกติ)  สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้
สหกรณอ์อมทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7146 - 7 


