
      
                           ประจ ำพุธที่ 9 ต.ค. 2556                    
                                      จดัท ำโดยงำนประชำสมัพนัธ์  ติดตำมได้ทำง   

                      http://eservice.stou.ac.th 
                                                                           

                                                                           
   เกาะตดิผูบ้รหิาร                                                                                                      

                                  อธิการบด ี แจงแผน 15 – 5 – 4 สูตรส าเร็จ มสธ. 
 
                        วนัท่ี  7 ต.ค. 2556   กองแผนงาน
จัดประชุมช้ีแจง  เร่ือง การจัดท าแผน  มสธ. 
มสธ.  ระยะ 15 – 5 – 4 ปี   ณ   ห้องประชุมใหญ่   
อาคารวิทยทศัน์     โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.
นายแพทย์ชัย เ ลิศ   พิ ชิตพรชัย   อ ธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เป็นประธาน
ในพิธีเปิด   พร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลยั  อาทิ  การวางผงักายภาพ
การพัฒนาพ้ืนท่ีของมสธ.   ความมั่นคงของ
บุคลาก รและลูก จ้า ง   ก า รหาร าย ได้ของ
มหาวิทยาลยั   ตลอดจนแนะน าบุคลากรในเร่ือง
การสร้างแรงจูงใจและการวางแผนชีวิตในการ
ท างานไดอ้ยา่งมีความสุข   นอกจากน้ีอธิการบดี
ยงัไดบ้รรยายเร่ือง กระบวนการจดัท าแผน โดย

ยดึหลกัการท าแผน มสธ. ระยะ 15 – 5 – 4 คือ แผน ท่ีมสธ. จะด าเนินงานใน 15 ปี , แผนการด าเนินงานใน 5 ปี และแผนการปฏิบติั
ราชการใน 4 ปี  จะตอ้งสอดคลอ้งกนั เพ่ือจะใหผ้ลสมัฤทธ์ิบรรลุไดต้ามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัก  าหนดไว ้  
ทั้งน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจยั ยงัไดช้ี้แจง้อย่างระเอียด ส าหรับเร่ืองแนว
ทางการจดัท าแผนและแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนระยะ 15 – 5 – 4 ต่อผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ และเจา้หน้าท่ีบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัจาก 46 หน่วยงานภายใน  ท่ีมาเขา้ร่วมฟังการประชุมช้ีแจงกว่า 200 คน    ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจรับฟังการบรรยายย้อนหลัง
สามารถรับชมได้ที่ http://eservice.stou.sc.th > oet webcasting > webcast ย้อนหลัง วนัที่ 7 ต.ค. 56 Strategic @ kpi setting  
 
 



จัด Advanced Management เสริมคมผู้บริหาร มสธ.    
 
                                       รองศาสตราจารย ์ดร นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผูบ้ริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management 
Program  เมื่อวนัท่ี 8 ต.ค. ท่ีผา่นมา   ท่ีหอ้งประชุมชั้น 4  อาคารตรีศร   โดย
มีผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย   ได้แก่  รองอธิการบดี  ผู ้ช่วย
อธิการบดี  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  และผูอ้  านวยการส านัก  เขา้
ร่วมการอบรมจ านวน 36 คน     การอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจดัข้ึนในคร้ังน้ี
ถือเป็นคร้ังแรกในรอบ 6 ปี  โดยการอบรมจะจดัข้ึนเป็นเวลาถึง 11 วนัเต็ม  
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 8 ต.ค. 2556 เป็นตน้ไป  มีวตัถุประสงคส์ าคญั  4 ขอ้  คือ  

1. 1. เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดับสูงให้มีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงใน
ดา้นการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอย่าง
ย ัง่ยนื 

2. 2.   เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอย่าง
มืออาชีพในดา้นกระบวนทศัน์ใหม่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
3.   เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอย่าง
มืออาชีพดา้นการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ 
4.   เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงใหม้ีสมรรถนะการท างานมาตรฐานสูงอย่าง
มืออาชีพดา้นการเทียบแข่งสู่หน่วยปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
 
 

 
เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์ 
                                                       สหกรณ์ร้านค้า มสธ. โปร่งใส ขาวสะอาด รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเลิศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                             

 
                                                    เมื่อว ัน ท่ี  26 ก.ย. 2556  นายสิงหราช   สังข์อยุทธ์   ประธานกรรมการสหกรณ์ ร้านค้า
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ  ากดั  ไดเ้ขา้รับมอบโล่ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ดีเลิศ   ประจ าปี 2556  จากนายวิเชียร  พุฒิวิญญูู   
ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรี   ณ  ศาลากลางจงัหวดันนทบุรี    โดยโล่ประกาศเกียรติคุณดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือเชิดชูเกียรติการ
บริหารสหกรณ์โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  ซ่ึงประเมินและตดัสินโดยส านักงานสหกรณ์จังหวดันนทบุรี  และส านักงานตรวจเงิน
สหกรณ์นนทบุรี    ทั้งน้ีมีผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์ พร้อมดว้ยนายไชยา 
บุญญานุภาพ สหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  ร่วมแสดงความยนิดี 



ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
วนันีเ้ป็นต้นไป  สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการพ้ืนท่ีกีฬา หอ้งอาหาร และซุม้  ณ อาคารสุโขสโมสรแลว้ สอบถามเพ่ิมเติม
ไดท่ี้ สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช  โทร 0 2504 7790 – 1 
 
วนันี ้– 15 ต.ค. 56 สถาบนัวิจยัและพฒันาเปิดรับข้อเสนอโครงการวจิยัสถาบันปีงบประมาณ 2557 สอบถามโทร 0 2504 7597 – 8 hot 
 
15 – 16 ต.ค. 56 ขอเชิญเท่ียวงานคุณภาพข้าว คุณภาพคน ความสัมพนัธ์ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เรียนรู้เส้นทางข้าวชุมชน  
ความสมัพนัธข์องผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  ขา้วส าหรับคนตั้งครรภ ์ ขา้วส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน ฯลฯ  ซ้ือขา้วจากมือชาวนาผูผ้ลิต รับ
ของท่ีระลึกขา้วคุณภาพหลากหลายสายพนัธุ ์ ณ บริเวณลานอเนกประสงคช์ั้นล่าง ใตอ้าคารวิชาการ3  สอบถามโทร 0 2504 8083  hot 
 
16 – 27 ต.ค. 56  ศนูยห์นงัสือ มสธ. ร่วมออกร้านในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 18   ณ   ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
 สอบถามโทร 0 2504 7671 - 2 
 
17 – 18 ต.ค. 56 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยคร้ังที่  20 ณ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  สอบถามโทร  0 2504 7563 
 
7 – 9 พ.ย. 56  งานเฉลิมพระกียรติ ๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก  เน่ืองในโอกาส 120 ปี วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว  ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร  การเสวนาทางวิชาการ  ชมนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สอบถามโทร 0 2504 7788  
 
วันนี้ – วันที่ 21 ต.ค. 56 ส านักพิมพ์ มสธ. ขอเชิญนักเรียนระดับมธัยมศึกษา  และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพพระบรม
สาทิสลักษณ์ ( ภาพวาด ) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชกรณยีกจิ เพือ่ร่วมประกวดวาดภาพ เน่ืองในวาระครบ 
120 ปี วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั   สอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 2054 7644 – 8 
 
วนัท่ี 8 พ.ย. 56 ส านกัพิมพ ์มสธ. จดัอบรมวาดภาพและท าหุ่นกระบอก ( ฟรี )  สมคัรได้ตั้งแต่วนันี ้สอบถามโทร 0 2504 7644 – 8  
 
   
 
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี 2556 

                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอย่างหาท่ีสุดมิได ้ทรง
พระราชทานผา้พระกฐิน เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัไดน้ าไปถวายแด่พระสงฆย์งัพระอารามหลวงต่างๆ  เวียนไปตามภูมิภาค ในประเพณี
ออกพรรษาเป็นประจ าทุกปี   ส าหรับปี พ.ศ. 2556 น้ี  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีก  าหนดจะน าผา้พระกฐินพระราชทานไป
ถวายแด่พระสงฆ ์ ณ  วดัจองค า  อ.เมือง  จ. แม่ฮองสอน    ในวนัท่ี 9 พ.ย. 2556                                    

                                  จงึขอเชิญผู้มีจติศรัทธาทุกท่าน   บริจาคเงินร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานคร้ังนี้ได้ที่  
กองคลัง   ช้ัน 3  อาคารบริหาร    มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ 0 2504 7096     



กจิกรรมตา่งๆ ของหนว่ยงานทีผ่า่นมาในรอบสปัดาห ์

สทว.  จัดกิจกรรมวิเคราะห์ SWOT 
                                                           
                              เม่ือวนัที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมาที่ห้อง
ประชุม 2605 – 2605 / 1 ชั้น 6  อาคารวิชาการ1  
ส านักทะเบียนและวัดผลจัดกิจกรรมบรรยาย เร่ือง 
การวิเคราะห์ SWOT  โดยไดรั้บเกียรติจาก  ผูช่้วย
ศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั   รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ  เป็นวิทยากร
บรรยาย  มีบุคกลากรเขา้ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 

 
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชจัดประชุมใหญ่ประจ าปี 56 

                       สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราชในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จดัสัมมนาชมรม
บณัฑิต มสธ. ทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 26 และประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556   ข้ึน  เม่ือวนัท่ี 4 – 6 ต.ค. 2556  ณ  โรงแรมเมธาวลยั  
อ.ชะะอ า  จ.เพชรบุรี   โดยมี  ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร   ศรีสอา้น  อธิการบดีผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นประธาน
เปิดการสมัมนา   มีผูร่้วมการสัมมนา อาทิ   บณัฑิต มสธ.   นักศึกษา มสธ. จากชมรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  และคณาจาร์  ผูบ้ริหาร  
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน  กิจกรรมการสัมมนาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2556   กิจกรรมงานเล้ียงสาระสังสรรค์   และกีฬาเช่ือมความสามคัคี  ส าหรับกิจกรรมการสัมมนาชมรมบณัฑิต 
มสธ. ทัว่ประเทศ    และการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีนั้น สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี เวียนไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ  เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคี ความรักท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
 
 

แฟนพันธ์ุแท้ มสธ.    แค่มั่นใจว่าคุณรู้จัก มสธ.  แบบรู้ลึก  รู้จริง   
ก่อนอื่นต้องขอขอบคณุทกุท่ำนที่ให้ควำมสนใจคมลมัน์นีน้ะครับ  เพียงหลงัเปิดตวัคอลมัน์แฟนพนัธุ์แท้ มสธ. เมื่อฉบับที่แล้วไม่
นำน  ด้วยค ำถำมที่ว่ำ พระแสงศรสำมองค์ในตรำสญัลกัษณ์ มสธ. มีช่ือว่ำอะไรบ้ำง ก็มีผู้ตอบถูกถึง 5 คน   ส ำหรับค ำตอบครัง้
ที่แล้วก็คือ พระแสงศรพรหมาสตร์ พระแสงศรประลัยวาต  และพระแสงศรอัคนีวาต ( รำยระเอียดดูได้ใน Face Book 
ข่ำววำไรตีน้ะครับ )  มำถงึค ำถำมฉบับนีก้ันบ้ำงดีกว่ำ  ( ฉบบันีผ้มมีของรำงวลัชิน้เดียวนะครับเป็นของดีซะด้วย เป็นของท่ีระลึกในงำน
เลีย้งรับรอง 35 ปี มสธ.  เอำเป็นวำ่ทำ่นใดตอบถูกจะน ำรำยช่ือทกุทำ่นท่ีตอบถุกมำจบัฉลำกหำผู้โชคดีแล้วกันนะครับ )   
ค ำถำม  กฐินพระรำชทำนที่มสธ.น ำผ้ำพระกฐินพระรำชทำนไปถวำยครัง้แรก  คือ วัดอะไร  จงัหวัดอะไร 
 
ส ำหรับค ำตอบ สง่ที่กลอ่งข้อควำมของ  Facebook ข่ำววำไรตี ้มสธ. ประชำสมัพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou ) ช่องทำงเดียวเท่ำนัน้นะ
ครับ ช่องทำงอื่นไม่อนญุำติ   หมดเขตส่งค ำตอบก่อนวันอำทิตย์ที่ 13 ต.ค. 56   
 

http://www.facebook.com/prstou


 

       
   
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


