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 เกาะตดิผู้บริหาร                                        อธิการบดเีป็นประธานพธีิลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการ งบปี 57 
 

                      เม่ือวนัท่ี 28 ก.พ. ท่ีผา่นมา  รองศาสตราจารย ์
ดร.นายแพทยช์ยั  เลิศพิชิตพีชยั อธิการบดีไดเ้ป็นประธาน
ในพิธีลงนามค ารับรองปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ  
2557  ท่ีห้องประชุมสามศร   อาคารอเนกนิทศัน์     โดยมี
รองอธิการบดีท่ีก ากับ ดูแลงานในแต่ละฝ่าย   ผู ้ช่วย
อธิการบดี    ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาทุกสาขาวิชา   
ผูอ้  านวยการส านัก และผูอ้  านวนการกองต่างๆ  ตลอดจน 
หวัหน้างาน  หัวหน้าหน่วย  และหวัหน้าศูนย ์   เขา้ร่วมลง
นามในค ารับรองปฏิบติัราชการครบทุกหน่วยงาน    พิธีลง
นามค ารับรองปฏิบติัราชการมีก าหนดจดัข้ึนทุกปีโดยกอง
แผนงาน ถือเป็นค ารับรองท่ีไม่ใช่สัญญาและใช้ส าหรับ
ระยะเวลา 1 ปี  โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก 
เร่ิมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556  - 31 มี.ค. 2557 และรอบ 6 เดือนหลงั 

คือ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2557  โดยรายระเอียดค ารับรองไดแ้ก่ กรอบการประเมินผล ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ น ้ าหนกั  ขอ้มูล
พื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนนและรายระเอียดอ่ืนๆ  ทั้งน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัหรือปรับเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อให้สอดคล้องกับการรับประเมินจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )   
ส านกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ( สกอ. )  โดยจะ
ก าหนดเป็นน ้าหนกัใหม่ในค ารับรอง   อยา่งไรก็ตามจะค านวนผลงานของทุกตวัช้ีวดัท่ีคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

                                                                        



      ย ้ำข่ำวเด่น                                     กจ.  จดักจิกรรมส่งเสริม  รู้จกัค่านิยมองค์กร   
                                                                                              S T O U  ให้ชัดยิง่ขึน้ 
 

                ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร STOU ( Core values )  คือ   
S : Synergy  ร่วมแรงร่วมใจ 
T : Transparency  ใฝ่คุณธรรม 
O : Originality  น าส่ิงใหม่ 
U : Ubiquitious  Learning  เรียนได้ทุกทีทุ่กเวลา 
โดยกองการเจา้หน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี ท่ีเป็นหน่วยงาน
หลักในการรณรงค์สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
เล็งเห็นวา่การจะปลูกฝังค่านิยมฯองคก์ร ใหบุ้คลากรมีค่านิยม
และวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั   ตอ้งสร้างความเขา้ใจ  ความ
เช่ือมัน่  ความรู้สึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้แก่องค์กร  เป็นการ
พฒันาความผูกพนัของบุคลากรในองค์กรร่วมกนั    โดยน า
กระบวนการพฒันาสร้างความผูกพนักลุ่มบุคคลท่ีท างาน
ร่วมกนั สร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง ( Change Agent ) ให้กบั

ทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกัน     
กองการเจ้าหน้าท่ีจึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้าง
ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร ข้ึนเป็นรุ่นแรก  เม่ือวนัท่ี 11 – 
13 ก.พ.  ท่ีผ่านมา   ณ  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม  
มหาวิทยาลยัมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ( วิมานดิน )    โดยมี 
ผูช่้วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวญั  รองอธิการบดีฝ่าย
พฒันาทรัพยากรบุคคลและพฒันาระบบเป็นประธาน    ทั้งน้ี
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรุ่นแรก  ซ่ึงเป็นกลุ่มส านกังานอธิการบดี  
งานประสานศูนย์วิทยพฒันา และศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 5 
ศูนย์  รวมจ านวนกว่า 30 คน       กิจกรรมรณรงค์สร้าง
ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  กองการเจา้หนา้ท่ีมีก าหนดจะ
จดัใหไ้ดค้รบทุกกลุ่ม  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลยั   ซ่ึงรุ่น
ท่ี 2 คร้ังต่อไปเป็น กลุ่มส านัก / สถาบนั / ศูนยว์ิทยพฒันา 
มสธ. อีก 5 ศูนย ์ จะจดัประมาณเดือน มีนาคม  และรุ่นท่ี 3 จะเป็นกลุ่มสาขาวิชาทั้งหมด    โดยคาดวา่โครงการน้ี จะท าให้ผูร่้วม
โครงการเกิดแรงจูงใจ ในหลายๆ ด้าน อาทิ  ความผูกพนัธ์กับองค์กร  ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน   สร้างผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงท่ีสามารถขบัเคล่ือนค่านิยมองคก์รให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีวฒันธรรม
องคก์รท่ีดีร่วมกนัได ้

 



           เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์  
                                         
                                             SEAMEOLEC  จัดอบรมด้านการท าส่ือบนอินเทอร์เน็ตให้บุคลากร มสธ.  

  
                     เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. ท่ีผา่นมา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
มนวิภา  วงรุจิระ  ผูช่้วยอธิการบดี  ไดเ้ป็นประธานในพิธีเ  ปิดการ
อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง SEA Edunet: Digital – Age in 
Teaching and Learning  ท่ีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1  ชั้น 4 
อาคารบริการ 1  โดยการอบรมดงักล่าวเป็นความร่วมมือกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) กบั ศูนยร์ะดบั
ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ   ( SEAMEO  
Regional Open Learning Center : SEAMOLEC )  ซ่ึงตั้งอยู่
ท่ีกรุงจาการ์ตา   ประเทศอินโดนีเซีย   โดยการฝึกอบรมมีข้ึน
ระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 ก.พ. 2557  มีบุคลากรของมหาวิทยาลยัเขา้
ร่วมการอบรม กวา่ 40 คน     

                                           
 

ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่นเร็วๆ นี้   

พธีิพระราชทานปริญญาบัตร และก าหนดการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิต ประจ าปี 2557 
วนัที ่14 – 16 มี.ค. 57 ฝึกซอ้มใหญ่บณัฑิต ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  
วนัที ่17 – 19 มี.ค. 57 พิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555  ท่ี มสธ.  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7531 - 3  หรือ 0 2504 7788        
 
วันที่ 22 มี.ค. 57 มหาวิทยาลยัจดัพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร  แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 ณ ห้อง
ประชุมอาคารวทิยทศัน์   สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7711 
 
มหาวิทยาลยัเลื่อนสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นวนัเสาร์ท่ี 3 และวนัอาทิตยท่ี์ 4 พ.ค. 2557  เน่ืองจากวนัเดิมท่ีจดั
สอบตรงกบัการสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สอบถามโทร 0 2504 7255 - 8  
 
วนันี ้– วนัที ่31 มี.ค. 57 มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นท่ี 87 เรียนไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกท่ี ทุกเวลา  ดว้ย
การศึกษาทางไกล คุณสมบติัเพียงอ่านออก เขียนได ้ก็สามารถเรียนได ้  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788 หรือ 0 2504  7711 – 2 
หรือดูรายระเอียดไดท้าง www.stou.ac.th    เลือกโครงการสัมฤทธิบตัร 
 
 



วนันีเ้ป็นต้นไป  ขอเชิญชมงานวิจัยจากงานประจ า ( R2R )  ทาง e-service 
ขณะน้ีมีงานวจิยัจากงานประจ า ( R2R ) ท่ีท าเสร็จแลว้เผยแพร่อยูบ่นระบบบริการสารสนเทศ มสธ. ( e – service ) จ  านวน 5 เร่ือง  
1.การปรับวธีิการปฏิบติังานกิจกรรมประจ าชุดวชิาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มสธ. 
2.การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัรายการวทิยกุระจายเสียงของศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. เพชรบุรี 
3.การศึกษาปัญหาและความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาของบณัฑิตจากศูนยพฒันา มสธ. 
4.การประเมินการปรับขั้นตอนการด าเนินงานตรวจรูปแบบและจดัท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ( R2R ) 
5.การประเมินระบบวดัผลตามความพร้อมของนกัศึกษารายบุคคลดว้ยคอมพิวเตอร์ของ มสธ. 
ผูส้นใจท่ีจะท าวจิยัจากงานประจ า ( R2R )  สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ 7597 - 8 

 
วันนี้ – 31 มี.ค. 57  งานสวสัดิการ  กองการเจา้หนา้ท่ี  เปิดรับค าขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย  ผูมี้สิทธิขอรับสวสัดิการ 
ยืน่ค  าขอรับสวสัดิการฯ ไดท่ี้งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ท่ี  ชั้น 2  อาคารบริการ 1  สอบถามโทร  7134  
 
วันที่ 10 มี.ค. 57   ห้องพยาบาล กองการเจา้หน้าท่ี ร่วมกบั ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ก าหนดจดักิจกรรมบริจาค
โลหิต  ประจ าปี 2557  คร้ังที่ 1  ท่ี ห้องกระจก  อาคารวิทยทศัน์    ขอเชิญบุคลากร มสธ. ร่วมบริจาคโลหิตไดใ้นวนัดงักล่าว  ตั้งแต่
เวลา 09.00 – 15.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมโทร 7134  
 
ขออภัยในความไม่สะดวก     
วันที่ 8 มี.ค. 57  บริษทัเชฟต้ีเพสท ์คอนโทรล จ ากดั จะเขา้ด าเนินการฉีดและรมควันก าจัดยุงทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. 
เป็นตน้ไป  สอบถามเพิ่มเติม  โทร 7066  
 
วันที่ 8 – 9 มี.ค. 57 งานอาคารสถานท่ี จะด าเนินการล้างพื้นที่โดยรอบอาคารอเนกนิทัศน์ และใต้อาคารอเนกนิทัศน์  เวลา 08.30 – 
16.30 น. จึงขอใหน้ ารถออกจากบริเวณพื้นท่ีจอดรถและหา้มน ารถไปจอดบริเวณโดยรอบอาคาร  สอบถามโทร 7066 
 
วนัที ่12 มี.ค. 57  เทศบาลนครปากเกร็ดและปศุสัตวป์ากเกร็ดจะเขา้ดูแลฉีดพ่นรมควันก าจัดยุงทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย เวลา 13.00 น. 
เป็นตน้ไป 
  
วนัที ่15 – 16 มี.ค. 57 งานอาคารสถานท่ี จะด าเนินการล้างพื้นที่บริเวณต้ังแต่ประตูทางเข้าถึง อาคารอเนกนิทัศน์ เวลา 16.30 น. เป็น
ตน้ไป  จึงขอใหน้ ารถออกจากบริเวณท่ีจอดรถอาคารบริหาร  อาคารวิชาการ1 ตลอดเส้นทางจนถึงอาคารอเนกนิทศัน์  สอบถามโทร 
7066   
                               
 

 

ถึงกับเบี้ยว : เฟรมภาพอมยิ้มฉบับนี้ ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาค
ต่อจากฉบับที่แล้วในศึกชักเย่อ กีฬาสีเขียว – ทอง สัมพันธ์ ปี 57 
รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างสีม่วงกับสีเขียว  สีม่วงที่น าโดยส านักเทคโนฯ 
ก็อย่างที่บอกว่าคนลงชักนั้นรวมอายุกันมากกว่าทีมอื่นๆอยู่หลายขุม 
ถึงแม้ประสบการณ์จะท าให้ทีมเข้าถึงรอบชิง แต่สังขารคนชักก็หนักหนา
สาหัสเสียจนแสดงออกมาทางสีหน้าของพ่ีมั่นไดอ้ย่างชัดเจน......... 
.............................................ขอบคุณภาพอมยิ้มจาก Toppy ฝ่ายบริการโสตฯ   


