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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มีพระราชดารัสในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง นา
นายมงคล กาญจนพาสน์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ
ตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 ความตอนหนึ่ง
“...การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยนี้ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่
ที่ จ ะให้ ผู้ ที่ มี ค วามสามารถและมี ค วามปรารถนาที่ จ ะเรี ย น ศึ ก ษา
วิทยาการ วิชาการ ก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มี
ความเฉลียวฉลาด ขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ ความสามารถ
ของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ ไปเรียนในชั้นสูง จะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศ ไม่แพ้คนอื่น
อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยซ้้า ฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน...”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
สนพระทัยระบบการศึกษาทางไกล เป็นพระบรมวงศานุวงศ์
ของไทยที่ ทรงสมั ครเข้ าศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยจนส าเร็ จ
การศึกษาพระองค์แรก โดยทรงสาเร็จการศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ เกียรตินิยม เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2531
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ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open
University) ชื่ อ ย่ อ มสธ. (STOU) เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ แบบ
ไม่ จ ากั ด จ านวนรั บ และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด โดยใช้ ร ะบบการศึ ก ษา
ทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่
ประชาชน มี ลั ก ษณะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบเปิ ด ด าเนิ น การ สอนโดยใช้ ร ะบบการศึ ก ษาทางไกล ซึ่ ง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชื่อ
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดารง
พระอิสริยยศเป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระราชลัญจกร
รัชกาลที่ 7 รูปพระแสงศรสามองค์ (
) ประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (
) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521
มหาวิทยาลัยจึงกาหนดวันที่ 5 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิร าช จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แบบมหาวิทยาลัยเปิดโด ยรับ
นั กศึกษาไม่จ ากัดจ านวน ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชเปิ ดการศึก ษาถึ งระดั บดุ ษฎีบั ณ ฑิต ในบาง
สาขาวิชา โดยมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัย ปิดทั่วไป แต่ไม่มีชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชา จากสื่อ สารสนเทศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาไว้ให้นักศึกษา
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อต่าง ๆ

สัญลักษณ์

ตราประจามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย

สีประจามหาวิทยาลัย

สีเขียว
สีทอง
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ปณิธาน
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ต่อส้าหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล
ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชัน้ น้าของโลก
ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้การศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพือ่ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม
เพือ่ น้าไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน้าของโลก

คุณค่า (Value)
1. มีบทบาทโดดเด่นในสังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดในระดับอุดมศึกษาส้าหรับทุกคน (Open for all)
2. เป็นผู้น้าทางการสร้างนวัตกรรมระบบการศึกษาทางไกล ส้าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. บุคลากร “มีสุขภาวะในการท้างาน”
3. ส่งเสริมกิจกรรมทุกด้านเพื่อความส้าเร็จในการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคน
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วัฒนธรรมองค์กร (STOU Culture)
S : Synergy

ร่วมแรงร่วมใจ

T : Transparency

ใฝ่คุณธรรม

O : Originality

น้าสิ่งใหม่

U : Ubiquitous Learning

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

โครงสร้างองค์กร

หลักธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลัย :
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง
พ.ศ. 2505 โดยเริ่มจัดตั้ง “หน่วยตรวจสอบภายใน” และบรรจุอัตรากาลังครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ได้ยกฐานะหน่วยงานให้สูงขึ้น เป็น “สานักงานตรวจสอบภายใน” มีสาย
การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี ทั้งนี้ ให้ดาเนินการภายใต้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกาหนด สานักงานตรวจสอบ
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ภายในฯ เสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งส่งแผนการตรวจสอบ
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ออธิการบดีและสรุปรายงานต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส พร้อมทั้งสาเนาให้กับ
หน่วยงานภายนอกที่กาหนด คือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยความ
เห็นชอบจากอธิการบดี
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสาขาวิขา/
ผู้บริหารหน่วยงานสนั บสนุน เพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ของผู้บริหารฯ ดังกล่าว ซึง่ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแบบประเมินปลายปิดมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ และแบบประเมินปลายเปิด จานวน 1 ข้อ ตามคู่มือการจัดระดับการกากับดูแล
องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล แต่ทั้งนี้ไม่มีผลประเมินจากรองอธิการบดีที่กากับดูแล เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เพิ่งเข้ารับ
ตาแหน่ง โดยศูนย์ประกันฯ จะนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์และจัดทารายงานผลการประเมินฯ
น าเสนอรองอธิการบดี/ที่ประชุมประสานนโยบาย ก่อนเวียนแจ้งให้ ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อนาผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาการทางานของผู้บริหารหน่วยงานต่อไป
ภายนอกมหาวิทยาลัย :
1. คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดให้มหาวิทยาลัยสุ โ ขทัย
ธรรมาธิราช จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย ผลคะแนนในภาพรวม ผลคะแนนแยก
ตามดัชนี และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส สรุปคะแนน ดังนี้
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ มสธ. : ผลประเมินภาพรวม 78.04 คะแนน
แบ่งคะแนนเป็นรายดัชนี 5 ดัชนี ดังนี้
ความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด
ความปลอดภัยจากการ
วัฒนธรรม
คุณธรรมการทางานใน
(Transparency Index)
(Accountability Index) ทุจริตในการปฏิบัติงาน
คุณธรรมในองค์กร หน่วยงาน (Work Integrity
(Corruption – Free Index) (Integrity Culture Index)

คะแนนรวม (ร้อยละ)/ระดับ/ลาดับ
ร้อยละ 84.35
ร้อยละ 73.71
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ลาดับที่ 71
ลาดับที่ 111

ร้อยละ 98.81
ระดับสูงมาก
ลาดับที่ 68

ร้อยละ 57.81
ระดับปานกลาง
ลาดับที่ 98

Index)

ร้อยละ 65.83
ระดับสูง
ลาดับที่ 60

1 ศธ 0522.01(05)/4066 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คาสั่ง มสธ. ที่ 2419/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานรับฟังความคิดเห็นของ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
2. คาสั่ ง มสธ. ที่ 2104/2559 เรื่ อง แต่งตั้งคณะท างานรั บฟังความคิ ดเห็ นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาคม มสธ. เกี่ยวกับการสรรหานายกสภาฯ
และคณะกรรมการสภาฯ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2559
ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์
4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาคม มสธ. เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ และครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถทาหน้าที่กากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนิน
กิจ การของมหาวิ ทยาลั ย ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพ มีการพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ ง และมีการบริห ารจั ด การที่ ดี ต าม
หลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. มี ค าสั่ งสภามหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 แต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล” โดยให้มี
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2551 ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการ (Performance and Management Audit)
1.2 ให้ข้อมูลและข้อเสนอจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สภามหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
1.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2551
(ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2551)
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รางวัลและการยกย่อง
3 ทศวรรษ รางวัลแห่งการพัฒนา

ทศวรรษที่ “หนึ่ง” ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 – 2531
2527 : รางวัลสังข์เงิน จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ทศวรรษที่ “สอง” ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2541
2535 : รางวัลเมขลา รายการ กฎหมายเพื่อประชาชน
2536 : รางวัลการบริหารดีเด่นแห่งเอเชีย THE ASIAN MANAGEMENT AWARD
จาก THE ASIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
2538 : รางวัลความเป็นเลิศ AWARD OF EXCELLENCE จาก THE INTERNATIONAL
COUNCIL FOR DISTANCE EDUCATION และ THE COMMONWEALTH OF LEARNING
สถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาทางไกล

ทศวรรษที่ “สาม” ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2551
2544-2545 รางวัลดีเด่น ในการผลิตงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
2545 รางวัลเหรียญทอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2547 รางวัลสุริยศศิธร รางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

....สี่ทศวรรษ(มสธ.)...
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เทอดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส านั กบรรณสารสนเทศจั ดท าหนั งสื อ /จั ดนิ ทรรศการออนไลน์
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. รางวัล : ด้านการวิจัย2 :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรางวัลด้านการวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คือ รางวัลผลงานวิจัย :
ระดับดี จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่องานวิจัย : สยามในระบบเศรษฐกิจระหว่างชาติในช่วง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์

2. รางวัล : ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์3 :
รางวัลด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสานักพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มีการสร้างสรรค์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
, 2556 , 2558 และ 2559 (ครั้งที่ 31–36ตามลาดับ) สานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่และได้รับรางวัลจากสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" (ชนิดตั้งโต๊ะ) ดังนี้

ครั้งที่ 31 ประเภททั่วไป
ชุด “70 ปี ความรัก
ของพระปกเกล้าฯ”

ครั้งที่ 33 ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ชุด “120 ปี บารมีพระปกเกล้า”

ครั้งที่ 35 ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ชุด “60 พรรษา เทพรัตน
ราชปราชญ์ศึกษา”

ครั้งที่ 36 ประเภท
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ชุด “70 ปี ครองไผทครองหัวใจ
ประชาชน”

2 ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
3 ที่มา : รางวัลและการยกย่อง สานักพิมพ์ มสธ. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 http://www.stou.ac.th/Offices/oup/reward.html
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3. รางวัล : ด้านศิลปะและวัฒนธรรม :
การจัดพิธีรางวัลพระราชทานการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติพระราชินี ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลั ยจัดพิธีรับโล่ รางวัลพระราชทาน
สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด กิ จ กรรมการประกวด
วาดภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมพระราช
กรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ ณ ห้องออร์ดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร
การประกวดหนังสือดี เ ด่ น ประจาปี พ.ศ. 2559 หนังสื อ
“ปี่พาทย์มอญรา” ประพันธ์โดย อ.พิศาล บุญผูก ได้รับการพิจารณา
คัดเลื อกเข้ารอบสุ ดท้ายในการประกวดหนังสื อดีเด่น ประจาปี พ.ศ.
2559 โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2559

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ มสธ.4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดให้มีโครงการพัฒนางานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมพัฒนางานในรูปแบบของนวัตกรรม (Innovation) คือ การคิดค้นสิ่งใหม่ การพัฒนาให้เกิดวิธีการ
ใหม่ ๆ แล้วนาไปปฏิบัติจริงส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของการเสริมแรงให้บุคลากรในหน่วยงาน
เป็นผู้ดาเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาหน่วยงาน โดยมีผลการตัดสินการประกวดตามประกาศ มสธ. ดังนี้
ผลการประกวดโครงการนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25595
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1

ชื่อหน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

รองชนะเลิศ อันดับ 2
ชมเชย
ชมเชย

สานักทะเบียนและวัดผล
สานักบรรณสารสนเทศ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ชื่อโครงการ
การพัฒนาต้นแบบระบบประเมินผลแบบ
Performance Agreement (P.A.)
ระบบแสดงสถานการณ์จดั การข้อสอบไปสนาม
จากปูม....สู่ภูมิ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4 ประกาศ มสธ. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559

/ บันทึกที่ ศธ 0522.13/ว40 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบตั ิทดี่ ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5 ที่มา : เอกสารแนบท้ายประกาศ ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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โล่สามศร..รางวัลเกียรติยศของ มสธ.
ในโอกาสวันสถาปนา 38 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ได้มอบโล่สามศร ซึ่งเป็นโล่ประกาศเกียรติ
คุณอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัย จัดทาขึ้นเพื่อมอบ
แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ ช่วยเหลืออุปการะมหาวิทยาลัย
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบโล่ทั้งหมดรวม 16 โล่ แก่
บุ ค คล จ านวน 14 ราย และแก่ ห น่ ว ยงาน จ านวน
2 หน่วยงาน6

นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช จั ด พิ ธี
มอบโล่ ป ระกาศเกีย รติคุณแก่นั กศึกษาและศิษ ย์ เ ก่ า
มสธ. ดีเด่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่
5 กันยายน 2559 ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์
พิ ธี ดั ง กล่ า วมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ประพฤติตนดี เป็นแบบอย่าง
ที่น่าชื่นชม สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม รวมถึงสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ได้รับโล่
จานวนรวมทั้งสิ้น 27 คน

ประกวดการออกแบบเว็บไซต์
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ
38 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดทาโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ในหัวข้อ "Internet of Things
(IoT) for Smart Home" เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
สร้างสรรค์เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตในปัจจุบัน

6 หน่วยงานที่ได้รับโล่สามศร จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. เรือนจากลางนครพนม 2. โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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ระบบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการศึกษาที่เอื้ออานวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ เป็นวิธีการศึกษาด้วยระบบการศึกษาที่เรียกว่า “ระบบการศึกษาทางไกล”

“ระบบการศึกษาทางไกล” เป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสะดวก และความสนใจของตนเอง จากสื่อประสม ประเภท
สิ่งพิมพ์ในรูปของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ซีดีเสียงประกอบชุดวิชา และหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ รายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา

“การจัดหลักสูตร” มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ใช้หลักการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกันในรูปของ
ชุดการสอนเรียกว่า “ชุดวิชา” ดังนี้

“ชุดวิชา” 1 ชุดวิชา มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต

1 ชุดวิชา เท่ากับ 15 หน่วย
1 หน่วย เท่ากับ ใช้เวลาศึกษา 12 ชั่วโมง

“ข้อสอบ”

ข้อสอบปรนัย เท่ากับ หน่วยละ 8 ข้อ
15 หน่วย เท่ากับ 120 ข้อ

“การจัดการศึกษา” มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาค
การศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา จนกว่าจะครบจานวนชุดวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชจั ด การศึก ษาเป็นระบบทวิภ าค ปีการศึกษาหนึ่ง มี 2 ภาคการศึ ก ษา
ตามปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ใช้ระบบการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา
สาระ ประสบการณ์ รวมทั้งการประเมินผลการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ คือ
1.1 เอกสารการสอนประจาชุดวิชา
1.2 แบบฝึกปฏิบัติประจาชุดวิชา
1.3 ซีดีเสียงประจาชุดวิชา
1.4 วีซีดีประจาชุดวิชา
1.5 ซีดีรอมประจาชุดวิชา
2. การบริการด้านการสอนเสริม
3. กิจกรรมภาคปฏิบัติเสริมประสบการณ์
4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
5. กิจกรรมก่อนสาเร็จการศึกษา
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หลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหลักสูตรที่เปิดสอน 6 ลักษณะ คือ
1. หลักสูตรปริญญาเอก
2. หลักสูตรปริญญาโท
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. หลักสูตรปริญญาตรี
5. หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
6. หลักสูตรประกาศนียบัตร

การผลิตสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ผลิตสื่อการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. สื่อเพื่อการออกอากาศ ประกอบด้วย
1.1 วิทยุกระจายเสียง (สื่อประกอบชุดวิชา)
ส าหรั บ ชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิช าแกน หรือชุดวิช าเฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิช าละ 10-12 รายการ
ความยาวรายการละประมาณ 20 นาที เพื่อเสริมเนื้อหาเป็นการขยายโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
1.2 วิทยุโทรทัศน์ (สื่อเสริม)
ส าหรั บชุดวิชาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะบางชุ ดวิชา ชุดวิชาละ 10-12 รายการ ความยาว
รายการละประมาณ 20-30 นาที มุ่งขยายเนื้อหาที่เข้าใจยากด้วยการแสดงเสียง และภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง
2. สื่อวีดิทัศน์ประจาชุดวิชา ประกอบด้วย
2.1 VCD/DVD ประจาชุดวิชา
ชุดวิชาบางชุดวิชาต้องการขยายความเข้าใจในเนื้อหาสาระเอกสารการสอนประจาชุดวิชาด้วยเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเสนอเรื่องราวที่สอดคล้อง เสริม เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของชุดวิชา โดยปกติกาหนดให้
ผลิตไม่เกิน 2 แผ่น/ชุดวิชา ความยาว แผ่นละ 60 นาที
2.2 CD เสียงประจาชุดวิชา (mp 3 , mp 4)
ใช้คู่กับเอกสารการสอน เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดส่ง
ให้กับนักศึกษาพร้อมเอกสารการสอน ปกติกาหนดปริมาณไม่เกิน 4 แผ่น/ชุดวิชา ความยาวแผ่นละ 60 นาที
3. สื่อ CD มัลติมีเดีย ประกอบด้วย
3.1 CD ROM ประจาชุดวิชา
บางชุดวิชามีการผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ประจาชุดวิชาใช้คู่กับ
เอกสารการสอน มีรูปแบบการนาเสนอลักษณะมัลติมีเดีย เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา
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สาระที่สาคัญของเอกสารการสอน ในลักษณะสื่อประสมที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ โดยจัดส่งให้กับนักศึกษา
พร้อมเอกสารการสอน ปกติกาหนดไม่เกิน 2 แผ่น/ชุดวิชา ความยาวแผ่นละ 60 นาที
3.2 CD ROM ประกอบชุดวิชา
บางชุดวิชามีการจัดทาซีดีรอม : ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมหรือขยายเนื้อหาของชุดวิชา
ที่ควรรู้ จาหน่ายให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาไม่ซ้ากับซีดีรอมประจาชุดวิชา
4. สื่อ e-Learning
การผลิตสื่อเสริมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน
การพิจารณาผลิตสื่อ e-Learning ในแต่ละระดับการศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์และองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. สื่อการสอนเสริมผ่าน e-Tutorial

เป็ น การผลิ ตสื่ อสอนเสริ มในเนื้ อหาสาระของชุดวิช าผ่ านระบบเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ เพื่อช่ว ยเหลื อ
นักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การพิจารณาผลิตสื่อเสริม e-Tutorial ในแต่ละระดับการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และองค์ประกอบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สื่ออื่น ๆ
เป็นการสรุปเอกสารการสอนที่สาขาวิชากาหนด ให้อยู่ในรูปแบบสื่อลักษณะต่าง ๆ

การสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่หลากหลาย และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และสมัครด้วยตนเองโดยซื้อใบสมัครได้หลากหลายสถานที่ทั่วประเทศ ดังนี้
สถานที่จาหน่ายใบสมัคร
1. ร้าน 7-Eleven (Book Smile)
2. ที่ทาการไปรษณีย์
3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์
4. ที่ทาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

16

นักศึกษา7
1. จานวนนักศึกษาใหม่ : จาแนกตามระดับการศึกษา
1.1 ระดับปริญญาตรี
จานวนนักศึกษาใหม่ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2559 ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปีการ
ศึกษา
2557
2558
2559

ภาค 1

30,000

ภาค 2

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

ประกาศ
-นียบัตร

ปริญญาตรี

641
559
394

25,098
22,013
19,022

198
266
207

12,064
12,976
12,025

รวม
(คน)
38,001
35,814
31,648

จ่ำ นวนนั ก ศึ ก ษำใหม่ ระดั บ ต่ำ กว่ ำ ปริ ญ ญำตรี /
ปริ ญ ญำตรี ปี ก ำรศึ ก ษำ 2557-2559
ภาค1

20,000

ภาค2

25,739
22,572
19,416

10,000

12,262

13,242

12,232

2557

2558

2559

-

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 ดังนี้
ปีการ
ศึกษา
2557
2558
2559

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาค 1)
ประกาศมหา
ดุษฎี
นียบัตรบัณฑิต บัณฑิต
บัณฑิต
89
1,805
47
245
1,605
45
197
1,181
46

จ่ำ นวนนั ก ศึ ก ษำใหม่ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ
2,000 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2557-2559 (ภำพรวม)

รวม
(คน)
1,941
1,895
1,424

1,941
1,500

1,424
1,000
2557

7 ที่มา : งานสารสนเทศเพื่อการวางแผน กองแผนงาน : ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

1,895

2558

2559
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2. จานวนนักศึกษาใหม่ : จาแนกตามภูมิภาคที่อยู่อาศัยและนักศึกษาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
จานวนนักศึกษาใหม่ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2559 (ภาค1+ภาค2) ดังนี้
ภูมิภาค
กทม.-ปริมณฑล
กลาง
เหนือ
ตะวันออก/เหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
ต่างประเทศ
รวม

11,970
10,488

6,205

6,064

5,516

ภูมิภาค
กทม.-ปริมณฑล
กลาง
เหนือ
ตะวันออก/เหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
ต่างประเทศ
รวม

3,678

2,148

5,137

1,447

4,332

ตะวันออก/เหนือ

ตะวันออก

ระดับบัณฑิตศึกษา
2557
2558
2559
288
256
199
327
394
259
245
319
180
539
469
404
94
80
59
447
376
320
1,940
1,894
1,421

ตะวันตก

2,000

63
73

1,962

เหนือ

2559
10,488
1,062
5,445
6,562
2,903
1,447
3,678
63
31,648

5,306

5,768

1,062
1,616

กลำง

2558
11,420
1,616
5,516
5,768
4,332
1,962
5,137
63
35,814

4,678
2,903

1,557

กทม.-ปริมณฑล

2557
11,970
1,557
6,064
6,205
4,678
2,148
5,306
73
38,001

6,562

5,445

11,420

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี*

ใต้

1,940

ตปท.

1,894

1,421

1,500
1,000

500
0

63

2557

2558

2559
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มสธ.
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2558 สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. บัณฑิตกลุ่มที่ทางานแล้ว 2. บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทา8 สรุปได้ดังนี้
ปี

ได้งานทาแล้ว

ยังไม่ได้งานทา

1,600

2556
2557

1,505
1,504

130
163

1,100

2558

1,504

163

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ปีฯ 2556-2558
1,505
1,504
1,504

600

130

163

163

100

2556
ได้งำนท่ำแล้ว

2557

2558
ยังไม่ได้งำนท่ำ

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มสธ.9
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต/พฤติกรรมที่แสดงออก จาแนกตาม
องค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มสธ. กาหนด 7 ด้าน10 ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 – 2558
จาแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับการศึกษา
2556
2557
2558
ปริญญาตรี
4.48
4.38
4.37
ปริญญาโท
4.57
4.53
4.48
ปริญญาเอก
4.91
4.65
4.04
พึงพอใจฯ ภาพรวม
4.65
4.52
4.30
4.8
4.6

2556, 4.65

4.4
4.2

2557, 4.52
2558, 4.3

4

8 กลุ่มที่ 1 บัณฑิตที่มีงานทาแล้ว หมายถึง บัณฑิตที่ทางานแล้ว กับบัณฑิตที่ทางานแล้วและกาลังศึกษาต่อ

กลุ่มที่ 2 บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทา หมายถึง บัณฑิตยังไม่ได้ทางานและมิได้ศึกษาต่อ กับบัณฑิตยังไม่ได้ทางานและกาลังศึกษาต่อ
9 ที่มา : รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มสธ. ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 – 2558 จัดทาโดย สานักวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
10 ประกาศ มสธ. เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555
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โครงการเด่นของ มสธ.
1. โครงการสัมฤทธิบัตร-โครงการเรียนล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นกั เรียนทุกคน เข้าสู่การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับ
โครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อให้นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เรียนสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตร
ปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสทีด่ ีเรียนปริญญาตรีก่อนจบมัธยมปลายและเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น ทาให้มีโอกาส
ประกอบอาชีพและประสบผลสาเร็จในชีวิต ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน เปิดหลักสูตรสาหรับผู้เรียนสัมฤทธิบัตร
ปีละ 4 รุ่น มีจุดมุง่ หมายให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ แขนงวิชา
สาขาต่าง ๆ เป็นการเสริมองค์ความรู้ระหว่างที่เรียนในชั้นเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สงู สุด

จุดเด่น : “โครงการสัมฤทธิบัตร”

ผู้เรียน
สามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง

ไม่ต้องเข้า
ชั้นเรียน
ตามปกติ

เมื่อสอบผ่านจะได้รับ “ใบ
สัมฤทธิบัตรรับรองความรู้”
ตามชุดวิชา/รายวิชา

สามารถสะสมชุดวิชา/
รายวิชา โอนเข้าในหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร จานวน 4 รุ่น (รุ่นที่ 93 – 96) มีจานวนผู้เรียน
ทั้งหมด จานวน 16,196 คน* มีรายละเอียด ดังนี้
รุ่นที่
93
94
95
96
รวม

จานวนผู้เรียน (คน)
5,486
3,227
4,001
3,531
16,245

จานวนผู้สาเร็จ (คน)
2,978
1,579
2,175
1,741*
6,298*

ที่มา *ข้อมูลจากฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สานักการศึกษาต่อเนื่อง ประสานข้อมูลร่วมกับ หน่วยประมวลข้อมูลการศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (อนึ่ง ข้อมูล “จานวนผู้สาเร็จ” ยังไม่สิ้นสุด)
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2. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สานัก
บริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและผสานความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ ป กครองของนั กศึกษาพิการ อันจะนาไปสู่ การพัฒ นาในการให้
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ ให้บรรลุความสาเร็จในการด้าน
การศึกษาตามศักยภาพของตน โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล ที่เปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ ได้มีการศึกษาเท่าเทียม
กั น ท าให้ ผู้ พิ ก ารหลายคนได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาและเลื อ กเรี ย นที่
มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช ใน พ.ศ. 2559 มีนักศึกษาพิการจานวน
ประมาณ 480 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้พิการลงเรียนในระดับอุดมศึกษา
มากที่สุด ในจานวนนี้มีนักศึกษาออทิสติก และผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จานวน 23 คน และในปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาออทิสติกสาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน 2 คน

การวิจัย11


ทุนอุดหนุนด้านการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ โดยมีจานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก (แยกตามแหล่งทุน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

แหล่งทุน :
วิจัยวิชาการ : งบประมาณแผ่นดิน (องค์ความรู้)
วิจัยวิชาการ : กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
วิจัยการศึกษาทางไกล : เงินรายได้ประจาปีของมหาวิทยาลัย
วิจัยสถาบัน : เงินรายได้ประจาปีของมหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
รวม

11 ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560

จานวน
(โครงการ)
11
11
17
30
281
350

ทุนวิจัย
(บาท)

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
(โครงการ) ดาเนินการ
(โครงการ)
6,498,600
7
4
1,831,660
2
9
4,966,700
3
14
3,425,600
0
30
96,454,690
259
22
113,177,250
271
79
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 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
ชื่อเครือข่าย
1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการศึกษาทางไกล
(AJODL)
2 สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์เครือข่าย
เพื่อจัดทาวารสารด้านการ
ศึกษาทางไกล (นานาชาติ)

ลักษณะการดาเนินงานของเครือข่าย
จัดทาวารสารด้านการศึกษาทางไกล ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยเปิด
ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย

ร่วมมือกันในการเพิม่ จานวน
นักวิจัยรุ่นใหม่ การพัฒนา
ทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่
ในระบบวิจัยให้มีความเป็น
มืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น

ร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
จานวน 2 รุ่น โดย
1. วช.จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือ คือ
- หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร - งบประมาณในการ
ฝึกอบรม - ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม
2. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและความร่วมมือ คือ
- ใช้หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
- ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในขอบเขตการดาเนินงาน (TOR)
ของแต่ละโครงการ
- สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการจัดฝึกอบรม
นอกเหนือจากที่ วช. สนับสนุน
- สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นเหมาะสมในการจัดฝึกอบรม

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย (University Research Management System : URMS)
มาใช้ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
① เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อมุ่งพัฒนาวิชาการสู่ระดับสากล
โดยได้ มี ค วามตกลงและบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานต่างประเทศที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. Wawasan Open University (WOU) ประเทศมาเลเซีย
กิจกรรม คือ Tan Sri Dato’ Emeritus Professor Dr.Gajaraj
ตาแหน่ง Chairman of Board of Governors เดินทางเข้าพบผู้บริหารเพื่อ
สัมภาษณ์ข้อมูลในการทาวิจัย ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559
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2. Yunnan Open University (YOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรม คือ ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้างานวิเทศ
สัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 3rd Education Sub-Forum of the
10th China-South Asia Business Forum ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2559
โดย YOU เป็นเจ้าภาพ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional
Open Learning Centre (SEAMOLEC) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กิจกรรม คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ SEAMOLEC จัด
ฝึกอบรมให้กับครูระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “English as a Foreign Language
Teachers’ Capacity Building: Creating Digital Story through Project Based Learning Model” โดย Ms. Anti
Rismayanti, SEAMOLEC Research and Development Manager, Ms. Finita Dewi, SEAMOLEC Expert และ Ms.
Aline Almandha, Content Officer จาก SEAMOLECระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2558 ณ มสธ.
② โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. โครงการจัดกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA)12 ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัย
เปิดในอาเซียน จานวน 5 สถาบัน (OU5) ประกอบด้วย
(1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
(2) Hanoi Open University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(3) Universitas Terbuka สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(4) University of the Philippines Open University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(5) Open University Malaysia ประเทศมาเลเซีย
การจัดประชุม OU5 Meeting ในครั้งนีเ้ พื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ OU5 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

12 MOA : Memorandum of Agreement คือ บันทึกข้อตกลง / MOU : Memorandum of Understanding คือ บันทึกความเข้าใจ
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2. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การจัดการศึกษาและการบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21” มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และคณาจารย์ประจาสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21” ให้สามารถนาไปประยุกต์
ใช้ได้จริง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนาและฝึกอบรม 1 ชั้น 2 มสธ.

การบริการวิชาการแก่สังคม13
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างความเชื่อมโยงและมีการถ่ายทอดแผนต่าง ๆ สู่โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังนี้
แผนพัฒนา
มสธ. 15ปี
(2556-2570)

แผนยุทธศาสตร์
มสธ. 5 ปี
(2556-2560)

พันธกิจที่ 3
บริการวิชาการฯ

แผนแม่บทบริการ
วิชาการแก่สงั คม
5 ปี (2558-2562)
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บริการวิชาการฯ

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม จานวน 150 โครงการ ตามประกาศ มสธ. เรื่อง โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 11
แผนงาน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน จานวน 24,376,100 บาท รวมถึงโครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกรอบวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน จานวน 6,344,200 บาท
ตั้งเป้าหมายดาเนินการไว้ที่ 9 โครงการ โดยกาหนดให้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556-2560) หรือเป็นโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ด้านเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณแผ่นดินปีละเท่า ๆ กัน ปีละ 24,376,100 บาท โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่
จัดสรรเปรียบเทียบกับจ่ายจริงที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
13 ที่มา : งานจัดทางบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน
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ตาราง : แสดงความสาเร็จการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเปรียบเทียบกับแผน-ผลการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
2557
2558
2559
รายการ
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
งบประมาณแผ่นดิน
24,376,100 19,042,350 24,376,100 18,940,500 24,376,100 19,940,800
(78.12%)
(77.70%)
(81.80%)
จานวนโครงการบริการ
65
111
70
140
125
184
วิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยได้จัดทาเว็บไซต์การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการวิชาการ
แก่สังคมให้กับผู้สนใจทั่วไปที่ http://www.stou.ac.th/eknowledge

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช มีนโยบายและแผนการดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) และถ่ายทอดพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาด้านการทานุบารุง
ศิลปและสืบสานวัฒนธรรม ที่เห็นเป็นสัญลักษณ์และเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
พระบรมราชินี : เป็ น ห้ อ งสมุ ด และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ อาคารบรรณสาร ชั้ น 2
มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช ถ.แจ้ งวั ฒ นะ ต.บางพู ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุ รี
เปิ ดด าเนิ นการตั้ งแต่ วั นพุ ธที่ 8 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2538 โดยความร่ วมมื อระหว่ าง
มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชและมูลนิ ธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั วและสมเด็ จ
พระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี
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2. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 : ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

3. พระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช : เป็นพระประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นชื่อ “พระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ 61 ปี
และเป็นการฉลองครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้จัด
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่า เดือน 9 (ปีเสือ เดือนสิงห์
กระทิงวัน ซึ่งเป็นวันดีในรอบ 111 ปี)

4. หอพระพุ ท ธมิ่ ง มงคลธรรมสถาน มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส ร้ า งหอพระประจ า
สถาบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในวโรกาสทรง
ครองสิ ริ ร าชสมบั ติ 61 ปี และฉลองครบรอบ 31 ปี แห่ ง การสถาปนา
มหาวิทยาลัย การก่อสร้างได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

5. ต้นไม้ทรงปลูก : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ด าเนิ นแทนพระองค์ ทรงเปิ ดที่ ท าการของมหาวิ ทยาลั ยและทรงปลู กต้ น
ปาริชาตที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2522 มีมติให้ใช้ “สีเขียวทอง” เป็นสีประจา
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผล คือ สีเขียวเป็นสีประจาวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และถื อ เป็ น วั น ที่ มี
ความหมายอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ส่วนสีทองเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล
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6. ศูนย์สุโขทัยศึกษา
ศูนย์สุโขทัยศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับสุโขทัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์
มรดกศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมสุ โ ขทั ย เพื่ อ เป็ น การสื บ ทอดมรดก
วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
7. นิทรรศการถาวรในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
มี ลั ก ษณะเป็ น อาคารทรงไทย ประยุ ก ต์ จ ากสถาปั ต ยกรรมสุ โ ขทั ย
มียอดเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งเป็นสั ญลั กษณ์ของกรุงสุ โขทัย ตั้งอยู่กลางสระน้ า
(ตระพั งเขี ยว-ทอง) เป็ นจุ ดเด่ นและเป็ นศู นย์ กลางของอุ ทยานการศึ กษา
รั ชมังคลาภิเษก ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย จานวน 3 ชั้น ใช้เป็นหอประวัติ
มีห้องรับรอง มีบริเวณประดิษฐานรูปปั้น ซึง่ สิ่งสาคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย
8. อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทาการถาวรของมหาวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยและเป็นสถานที่พักผ่ อนหย่อนใจของ
ประชาชน ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และ
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ว่า "อุทยานการศึกษา
รัชมังคลาภิเษก"
9. ประติมากรรมสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประติ มากรรมสั ญลั กษณ์ มหาวิ ทยาลั ยได้ จั ดท าขึ้ นเมื่ อ พ.ศ.
2526 เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผารูปภาพต่าง ๆ ที่แสดง
ถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
และตั ว อั กษรสมั ยสุ โ ขทั ย มี ข้ อความว่ า "สุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช"
ติดไว้บนผนังด้านบนของอาคารบริการ 1 ซึ่งอยู่บริเวณส่วนหน้า
มหาวิทยาลัย
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ด้านงบประมาณ14

สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลั ยได้ จั ด สรร
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย โดยแบ่งเป็นงบประมาณ แผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีรายการ ดังนี้

งบประมาณ
แผ่นดิน

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

469,095,100
468,271,600

823,500
84,509,600
22,126,900
14,696,300
5,000,000
42,686,400
94,378,500
49,420,500
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง 44,958,000
งบเงินอุดหนุน
230,926,200
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม (1+2+3+4)
รวมทั้งสิ้น
878,909,400

งบประมาณแผ่นดิน
878,909,400

งบประมาณเงินรายได้
1,545,463,200

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินรายได้
หน่วยบริการ
เงินกองทุน (2)
เงินคงคลัง(4)
ประจาปี (1)
รูปแบบพิเศษ(3)
182,841,600
1,337,300
61,196,500
54,345,800
46,583,700
128,495,800
668,299,400
198,464,300
219,142,400
213,269,900
37,422,800
2,459,200
2,459,200
64,171,300
52,213,300
30,200,000
1,000,184,800

1,337,300
14,612,800
14,000,900
1,030,600
10,018,800
2,934,500
17,000
91,500
5,633,400
91,500
5,055,400
578,000
78,149,600
5,000
6,655,500
156,190,600
100,234,800 223,025,500
1,545,463,200

3,897,100
3,897,100
196,684,500
128,584,500
68,100,000
21,436,500
222,018,100

รวม
714,470,500
569,201,100
145,269,400
770,707,000
221,621,800
247,754,600
221,204,400
80,126,200
299,247,100
185,611,100
113,636,000
373,252,100
236,495,900
30,200,000
2,424,372,600

งบประมาณ : จาแนกตามพันธกิจ 5 ด้าน (ไม่รวมงบกลำง)
พันธกิจ

แผ่นดิน

ก ผลิตบัณฑิต
811,706,400
ข บริการวิชาการฯ 47,668,700
ค วิจัยฯ
15,756,400
ง ทานุบารุงศิลปะฯ 3,777,700
จ รูปแบบพิเศษฯ
พ พัฒนาองค์กร
รวม
878,909,200

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
รายได้
กองทุน
คงคลัง
635,965,000
10,687,100
22,759,400
587,500
299,985,800
969,984,800

บรศ.

รวม

11,343,800 26,109,600
1,485,124,800
3,060,000
61,415,800
5,329,400
43,845,200
791,800
5,157,000
223,025,500 223,025,500
79,709,800 195,908,500
575,604,100
100,234,800 222,018,100 223,025,500 2,394,172,400

14 ที่มา : งานงบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน ณ เดือนกันยายน 2559

สัดส่วนงบประมาณ ประจาปี
กองทนุฯ,
งบประมาณ พ.ศ. 2559 100,234,…

คงคลัง,
222,018,100

รายได้ฯ
969,984,800
แผ่นดินฯ
878,909,…

รูปแบบพิเศษ,
223,025,500
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อัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
จานวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จาแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)
บุคลากร
วุฒิการศึกษา
จานวน(คน)
ตาแหน่งวิชาการ/บริหาร
จานวน(คน)
1. ข้าราชการ
812
812
- สายงานตาแหน่งวิชาการ
(สายวิชาการ)

เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

72
125

- สายงานตาแหน่งบริหาร
(ผู้บริหาร)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

1
11
13
78
344
164
4

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

459
93
97

- สายงานตาแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(สายสนับสนุนวิชาการ)

2. พนักงานมหาวิทยาลัย
- สายงานตาแหน่งวิชาการ
(สายวิชาการ)

- สายงานตาแหน่งบริหาร
(ผู้บริหาร)
- สายงานตาแหน่งปฏิบัติการ
(สายสนับสนุนวิชาการ)

3. ลูกจ้าง
- ลูกจ้างประจา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
- ลูกจ้างลักษณะพิเศษ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
- ลูกจ้างชั่วคราวรายปี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

1
7
7
186
68
1,059
181
112
79
26
6
3
365
287

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ผู้บริหาร

9
38
147
3
25

ปฏิบัตงิ าน
ชานาญงาน
ปฏิบัติการ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการกอง

1
190
8
285
94
1
11
459
107
64
19

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ผู้บริหาร

8

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ

33
214
14
1,059
1,059

ปฏิบัติการ
1,059
812
459

ข้าราชการ

พนักงาน

ลูกจ้าง
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กราฟ : แสดงจานวนคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยฯ : จาแนกตามสาขาวิชา รวมสานักทะเบียน-และวัดผล
สานักเทคโนโลยีการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)
จานวนคณาจารย์ประจามหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คน)
60
50
40
30
20
10
0

53

53
39
25

35
24
13

17

27

18

28

24
14

17

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

แผนภูมิ : แสดงจานวนข้าราชการ : พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)
จานวนข้าราชการ : พนักงาน (คน)

ข้าราชการ

462

740

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม สัมมนา
ประชุม ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ สรุปได้ ดังนี้
จานวน
หน่วยงาน
วงเงิน (บาท)

ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ (ทุน)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
194
30
1,261,510
2,922,840

รวมวงเงิน (บาท)

4,184,350
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อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีที่ทาการส่วนกลาง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จั งหวัดนนทบุ รี มีเนื้ อที่ประมาณ 143 ไร่ 33.30 ตารางวา มีอาคาร จานวน 24 อาคาร รวมถึงมี
ศูนย์วิทยพัฒนา 10 ศูนย์ จัดตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 173 ไร่ 3 งาน 47.30 ตารางวา ดังนี้
อาคาร ณ ที่ทาการส่วนกลาง
ลาดับ

อาคาร

1
2
3
4
5
6
7

อาคารบริหาร
อาคารบริการ 1
อาคารบริการ 2
อาคารวิชาการ 1
อาคารวิชาการ 2
อาคารบรรณสารสนเทศ
อาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ (EBPC)
อาคารสัมมนา 1
อาคารสัมมนา 2
อาคารวิชาการ 3
อาคารพิทยพัฒน์
อาคารอเนกนิทัศน์
อาคารวิทยทัศน์
อาคารบริภัณฑ์
อาคารตรีศร
อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์
พระบรมราชานุสาวรียร์ ัชกาลที่ 7
หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารสุโขสโมสร
อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ
อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย
อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า
คลีนิคแพทย์แผนไทย

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์
พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
3,375
2,475
6,809
3,366
2,607
3,645
5,220
3,185
5,254
12,780
12,179
12,500
2,759
20,400
12,200
1,350
370
120
29,757
5,601
2,815
154
1,131
547

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ศูนย์วิทยพัฒนา
เนื้อที่ดิน
พื้นที่ใช้สอย
มสธ. จังหวัด
(ไร่/งาน/ตร.ว.)
(ตร.ม.)
นครศรีธรรมราช 10 ไร่ 1 งาน 51.4 ตร.ว. 2,574
นครสวรรค์
7 ไร่ 24 ตร.ว.
4,362
อุบลราชธานี
15 ไร่
4,362
เพชรบุรี
23 ไร่ 2 งาน 52 ตร.ว. 4,362
สุโขทัย
15 ไร่
4,362
อุดรธานี
30 ไร่
4,362
ลาปาง
12 ไร่ 1 งาน 42.9 ตร.ว. 4,362
จันทบุรี
16 ไร่ 3 งาน
4,362
ยะลา
16 ไร่ 3 งาน 50 ตร.ว. 4,362
นครนายก
26 ไร่ 3 งาน 27 ตร.ว. 4,362

31

ทาเลที่ตั้ง :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แผนที่ :

ตั้งอยู่เลขที 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต่ำบลบำงพูด อ่ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อ มสธ.
โทรศัพท์ 0-2504-7777
โทรสาร 0-2503-3607
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STOU e-Learning

www.stou.ac.th

STOU Live Twitter
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