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มสธ.เปิดตัว STOU Modular การเรียนในระดับต ่ากว่าปริญญาท่ีมุ่งเน้นความส าเร็จด้านทักษะ
ความสามารถ เรียนได้ด้วยความสะดวกผา่นระบบออนไลน์ ใช้เวลาเรียนไม่นาน  น าร่องให้เก่งก่อน
วันน้ี 2 รายวิชา ภาษาจีนและการขาย  

                   
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชเปิดตวัรูปแบบการเรยีนใหม่ STOU Modular เป็นการเรยีนรูใ้นระดบัต ่ากว่าปรญิญา 
ท่ีสามารถเรียนผ่านส่ือการสอนในรูปแบบออนไลนเ์ป็นหลกัไดด้ว้ยความสะดวก ใชเ้วลาเรียนในระยะเวลาไม่นาน (ไม่
เกิน 2 เดือน) มุ่งเนน้ใหเ้กิดความรูต้ลอดจนพฒันาทักษะความช านาญและความสามารถท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในงาน
อาชีพ รวมถึงงานวิชาการและวิชาชีพ ทัง้นีใ้นระบบคลงัหน่วยกิต เบือ้งตน้ยงัเทียบโอนเขา้สู่ระบบคลงัหน่วยกิตของ 
มสธ. ได ้  
 
                   การเปิดตัว STOU Modular มีขึ ้นเม่ือวันท่ี 15 ต.ค. ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  การเปิดครัง้นีมี้รายวิชาเปิดใหเ้รียนน าร่องก่อน 2 รายวิชา ไดแ้ก่รายวิชา “สีสัน
ภาษาจีน” และ “การจัดการการขาย ความทา้ทายท่ีตอ้งใชศ้ิลปะ” มีศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร ศรีสอา้น นายกสภา
มหาวิทยาลยั และเป็นผูก่้อตัง้มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงานพรอ้มปาฐกถา เรื่อง แนวคิดการ
จดัการเรียนการสอนระดบัต ่ากว่าปริญญาในระบบโมดูลการสอนทางไกล STOU Modular ภายในงานยงัไดมี้การ
เสวนาถึงความส าคญั ประโยชน ์และวิธีการเรยีน ในSTOU Modular โดยเฉพาะ 2 รายวิชาท่ีเปิดตวั ซึง่สามารถสมคัร
เรยีนไดแ้ลว้ในวนันี ้ 



 
                ส  าหรบัรายวิชาแบบโมดลู มีการก าหนดหน่วยกิต
ไว ้10 หน่วยกิต และเทียบโอนเขา้สู่ระบบคลังหน่วยกิตขอ
งมสธ.ได้ โดยในส่วนของรายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติ
ความเช่ือและวฒันธรรมความเป็นอยู่ เรียน 1 หน่วยกิต 15 
ชั่วโมง เรียนประมาณ 8 สปัดาห ์ซึ่งเนือ้หาการเรียนการสอน 
จะมีคลิป สารคดี เ ก่ียวกับวัฒนธรรม มีการบรรยาย 
สมัภาษณ ์และการเรยีน การเขียน อ่าน พดู ฟังภาษาจีน การ
ประกอบค า การแต่งประโยค  ขณะท่ีรายวิชาการจดัการขาย 
ความทา้ทายท่ีตอ้งใชศ้ิลปะ เรยีน 2  หน่วยกิต  30 ชั่วโมง  มี
การเรียนเก่ียวกับการขายทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน ์เทคนิค  
กลยทุธใ์นการขายต่างๆ ซึ่งการเรียนทัง้ 2 รายวิชาคาดว่าไม่
เกิน2 เดือน  
 
การจดัการศกึษาในรูปแบบโมดลูการเรยีน เป็นชดุการเรยีนท่ี
ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีความ
กระชับในเนือ้หา ทันสมัย น่าสนใจ มีปฏิสัมพนัธ์กับผูส้อน
ออนไลน ์และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู ้มีจ  านวนหน่วยกิต 1 – 3 
หน่วยกิต ซึ่งผูเ้รียนสามารถออกแบบการเรียนดว้ยตนเอง 
เม่ือศึกษาครบหลักสูตรจะไดร้บัใบสรรมถนะบัตร เป็นการ
รบัรองความรู ้ผูส้นใจสามารถสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 

modular.stou.ac.th ท่ีปรบัเหมาะใหร้องรบัการแสดงผลทกุอปุกรณ ์เป็นการเรยีนรูแ้บบ ubiquitous learning ไดต้ัง้แต่
เดือนพ.ย.นี ้หรอืจะสอบถามขอ้มลูไดท่ี้ โทร. 02 504 7720-1 และทาง Facebook ท่ี @stoumodular 
 

พัฒนาร ะ บบก า ร จัดการ
กิจกรรมร่วมเรียนรู้ พร้อมใช้
ในภาคการศึกษา1/63 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี แผน ก
3 หลังมีชุดวิชาพร้อมสอน
แล้วเกือบ 20 ชดุ   
 
             เม่ือวนัท่ี 15 และ 16 ต.ค. ท่ี
ผ่านมา มหาวิทยาลัยโดยส านัก
วิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้ระบบการจัดการกลุ่ม
กิจกรรมร่วมเรียนรู ้แก่ คณาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีดา้นบริการการศึกษา 
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมร่วม

เรยีนรู ้เพ่ือใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการจดักิจกรรม น าไปสู่ความส าคญัและการจดัการการจดักิจกรรมรว่มเรียนรู ้
ท่ีมีระบบเป็นมาตรฐาน รวมทั้งยังพรอ้มส าหรบัการจดักิจกรรมร่วมเรียนรูท่ี้จะมีขึน้ครัง้แรกในภาคการศึกษา 1/63  
โดยจะเริ่มครัง้แรกระหว่างวันท่ี 31 ต.ค. – 22 พ.ย. 63 และครัง้ท่ี 2 วันท่ี 19 ธ.ค. – 24 ม.ค. 64 ทั้งนีก้ารอบรมฯ 
ประกอบดว้ยการรบัฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรสีอา้น นายกสภามหาวิทยาลยั เก่ียวกบัแนวคิดการจดักิจกรรม
รว่มเรยีนรูช้ดุวิชาของ มสธ. และการฝึกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดยงัโปรแกรมต่างๆ ท่ีหอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร ์
เพ่ือใหกิ้จกรรมรว่มเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐาน สะดวก และมีประสิทธิภาพ 
             



 
              จากการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) ปี พ.ศ. 2560 เพ่ือใหโ้อกาสท่ีจะส าเรจ็การศึกษาแก่
นกัศึกษาของ มสธ. มีมากขึน้ โดยผูส้  าเร็จการศึกษายงัเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดยังจะช่วยลดจ านวน
นกัศึกษาท่ีออกกลางเทอมก่อนจะส าเรจ็การศึกษา ซึ่งแต่ละ
ปีมีมากกว่า 60%  ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 2562 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยจึงไดเ้พิ่มแผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
ขึน้จากเดิมอีก 2 แผน  ปัจจบุนันกัศกึษาหลกัสตูรปรญิญาตรี
สามารถเลือกแผนการศกึษาได ้3 แผน  โดยแผนท่ีเพิ่มขึน้มา 
คือ แผน ก2 และแผน ก3 (แผน ก1 คือ แผนท่ีใชม้าตลอด
และยงัคงใชต้่อไป วดัผลคะแนนจากการสอบปลายภาคครัง้
เดียวเป็นหลัก) ส  าหรบัแผน ก2 เป็นแผนท่ีมีการสอบกลาง
ภาคเพิ่มขึน้มา เพ่ือช่วยแบ่งเบาการจดจ าเนือ้สาระในแต่ละ
ชุดวิชาลงเกือบครึ่งหนึ่ง โดยใหน้ักศึกษาศึกษาในแต่ละชุด
วิชา ในหน่วยท่ี 1 – 7 ก่อน แล้วเข้าสอบกลางภาคเก็บ
คะแนนไว้ จากนั้นช่วงเวลาท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง นักศึกษา
ศึกษาจากชุดการสอนในหน่วยท่ีเหลือต่อ  คือ  หน่วยท่ี 8 – 
15 แลว้เขา้สอบปลายภาคอีกครัง้  จงึรวมคะแนน 
 
            ประกาศผลสอบ ส่วนแผน ก3 คือแผนท่ีมีทั้งการ
สอบกลางภาคและปลายภาค และมีการเพิ่มกิจกรรมร่วมเรียนรู ้(Blended Learning) ขึน้ 2 ครั้ง ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม โดยครัง้แรกจะจดัก่อนการสอบกลางภาค และครัง้ท่ี2 จดัก่อนการสอบปลายภาค ท าใหน้กัศึกษาสามารถ
เก็บคะแนนจากการเขา้รว่มกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ไดม้ากท่ีสดุถึง 40 %  แผน ก3 จึงเป็นแผนท่ีมีนกัศึกษามีความสนใจ
มากท่ีสดุ  เดิมแผน ก3 จะเริ่มใชใ้นภาคปลาย ของปีการศึกษา 62 (2/62) โดยมีชดุวิชาประมาณ 13 ชดุวิชา (น า รอ่ง) 
แต่ดว้ยการแพรร่ะบาดของโรคโควิด19 ท าใหแ้ผนการศึกษา ก3 ตอ้งเล่ือนมาใชใ้นภาคการศึกษานี ้(ภาค1/ 63) และ
จะเริ่มใชค้รัง้แรก ช่วงแรกระหว่างวนัท่ี 31 ต.ค. – 22 พ.ย. 63 โดยมีชดุวิชาเพิ่มขึน้มาเป็น 19 ชดุวิชา มีผูล้งทะเบียน
เรยีนเตรยีมเขา้รว่มกิจกรรมรว่มเรยีนรูก้ว่า 1600 คน 
 
มสธ. พร้อมด้วย 4 สถาบันการศึกษาและกรมประชาสัมพนัธ์ ร่วมลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน เพือ่ส่งเสริมและพฒันางานด้านการประชาสัมพนัธ์ 



 
             เม่ือวันท่ี 20 ต.ค. ท่ีผ่านมา ณ หอ้งสตูดิโอ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหามหานคร กรมประชาสมัพนัธ์ไดจ้ดัพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการดา้นการประชาสมัพนัธร์่วมกัน 
ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ โดยผูล้งนามประกอบดว้ย พล
โท สรรเสริญ แก้วก าเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.   ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตรแ์ละ
นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)  รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา อคัรจนัทโชติ  คณบดี
คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย ์ประไพพิศ มทุิตาเจริญ รกัษาการแทนในต าแหน่ง
คณบดี คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ และ รองศาสตราจารย ์ดร.กิติมา  อินทรมั
พรรย ์คณบดีคณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  โดยความส าคญัในความรว่มมือรว่มกนัมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการวิจยัและการเผยแพร่ และดา้นการใชท้รพัยากร ซึ่งความร่วมมือ
ดงักล่าวจะเป็นการส่งเสริม สนบัสนุน ในการสรา้งบุคลากรดา้นการประชาสมัพนัธท์ัง้นกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมี
คณุภาพ ตลอดจนงานดา้นการประสมัพนัธท่ี์มีประสิทธิภาพ อนัส่งผลในการพฒันาความเจรญิและความมั่นคงของ
ประเทศชาติบา้นเมืองต่อไป 

 ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ ใน มสธ.  
 
22 ต.ค. 63 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์จัดโครงการบริการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเน่ืองในวันพยาบาล
แห่งชาติ ประจ าปี2563 (วนัท่ี 21 ตลุาคม เป็นวันคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
ประกาศใหเ้ป็นวนัพยาบาลแห่งชาติ) ภายในงานพบกบักิจกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ อาทิ ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้พรอ้มวิเคราะห์
ผลตรวจและใหค้  าปรกึษา ประเมินภาวะสขุภาพจิต นิทรรศการวนัพยาบาลแห่งชาติ  และการบรรยายเรื่องการป้องกนัภาวะ
สมองเสื่อมก่อนวยั โดย ผศ.ดร.เปรมฤทยั นอ้ยหม่ืนไวย ประธานฯ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์มสธ. กิจกรรมจดั ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงคใ์ตอ้าคารวิชาการ3 สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์มสธ. โทร 0 2504 8036-7  
26 – 27 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ หอ้งประชมุใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถาม
เพิ่มเติมไดท่ี้ ส  านกังานสภามหาวิทยาลยั โทร 7024  
สวัสดกิำรส ำหรับบุคลำกร 
กองทรพัยากรบคุคล โดยงานสวสัดิการ ขอเชิญบคุลากร มสธ. และผูส้นใจทั่วไปรว่มออกก าลงัดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้
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 
เตน้Line dance ทกุวนัศกุร ์เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ บรเิวณลาน ชัน้1 อาคารวิชาการ3 
รับสมัครงำน 
ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรมรบัสมคัรลกูจา้งชั่วคราวรายวนั วฒุิการศึกษา ม.3 ต  าแหน่งพนกังานทั่วไป ผูส้นใจขอรบัใบ
สมัครและสมัครดว้ยตนเองไดท่ี้ ศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรม ระหว่ างวันนี ้– 30 ต.ค. 63 (ในวันและเวลาราชการ) 
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรม มสธ. โทร 0 2504 8709  
ขออภยัในควำมไม่สะดวก 
ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรมงดใหบ้รกิารหอ้ง135 ซึง่เป็นหอ้งอาหารของอาคารสมัมนา2 ระหว่างวนันีจ้นถึงวนัท่ี 30 พ.ย. 
2563 เน่ืองจากปรบัปรุงหอ้งประชุม 234 ท่ีอยู่ดา้นบนเหนือหอ้ง 135 และมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเสริมคานเหล็กท่ีหอ้ง
135 จงึขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้ สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ศนูยส์มัมนาและฝึกอบรมโทร 0 2504 8708 

ข่ำวฝำกจำกสหกรณอ์อมทรัพย ์
วนัท่ี 30 ต.ค. 63 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ งดใหบ้ริการฝาก-ถอนเงิน เน่ืองจากปิดบญัชี
และประมวลผลการปิดบัญชีสิน้ปี ( ในช่วงเวลา 08.45 – 12.00 น. ของวันท่ี 30 ต.ค. 63  สามารถเบิก-ถอน ได้
ตามปกติ)  สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้สหกรณอ์อมทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7146 - 7 


