Open House หน่วยงานสร้างรายได้ของ มสธ.
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก*

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นอกจากมีภารกิจหลักในการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบการสอนทางไกลที่เอื้อ
ให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองโดย
ไม่ ต้ อ งเข้ า ชั้ น เรี ย นตามปกติ แ ล้ ว ยั ง มี
ภารกิจในด้านต่างๆ ที่พร้อมให้บริการสาหรับบุคคลและหน่วยงานภายนอก ดังนั้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีพิธี
เปิดกิจกรรม Open House “มสธ. เปิดบ้าน สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ ” ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยทั้ง ในระดับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จานวนกว่า
200 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดี
คนแรกของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชมาบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง วิ ถี ใ หม่ สร้ า งคน เสริ ม งาน สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และออกร้ า น
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการรูปแบบพิเศษในด้านต่างๆ ดังนี้
โดย สานักการศึกษาต่อเนื่อง
1. กิจ กรรมการฝึ ก อบรมบุค ลากรสู่ มือ อาชีพ ทั้ ง ฝึ ก อบรมทั่ว ไป
(Public) เช่น การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง การเขี ยนผลงาน
วิชาการและบทความ ฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน (In House) เช่น
สมรรถนะนักบริหารผลงานสูง PMQA: รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และฝึกอบรมทางไกล (e-Training) เช่น หลักสูตร
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นายุคใหม่ เป็นต้น
2. กิจกรรมพัฒนาทุนมนุษย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ โครงการสัมฤทธิบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต
3. กิจกรรมให้คาปรึกษาพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง เช่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ สารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ จัดทาชุดการฝึกอบรม
โดย ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
1. เช่าพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
2. การให้บริการห้องพักและห้องประชุม
3. การให้บริการห้องอาหาร เครื่องดื่มและจัดเลี้ยง
4. การให้บริการนอกสถานที่ บริการอาหารกล่อง บริการ
อาหารว่างกล่องและน้าผลไม้
โดย สานักพิมพ์
1. การให้ บ ริ ก ารพิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์
เช่ น ออกแบบสิ่ งพิ มพ์ รั บพิ ม พ์
งานระบบออฟเซต ถ่ายเอกสาร
และพิ มพ์ ระบบดิจิ ตอล ทาเล่ ม
วิทยานิพนธ์และทาเล่มสิ่งพิมพ์
2. การให้บริการอื่นๆ เช่น ออกแบบและจัดทา e-book จาหน่ายหนังสือ ตาราวิชาการและของที่ระลึก
โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. งานบริการวิชาการ เป็นการฝึกอบรมทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ลูก
ประคบ ยาหม่อง
2. การรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยให้คาแนะนาการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยกรรมวิธีแพทย์แผนไทย

โดย สานักทะเบียนและวัดผล
1. การให้บริการจัดสอบให้หน่วยงานภายนอก
2. การให้ บ ริ ก ารฝึ ก อบรม เช่ น สถิ ติ ก ารใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการวิ จั ย การวั ด ผล
การศึกษา การประเมินผลการศึกษา
โดย สานักคอมพิวเตอร์
1. บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องตรวจกระดาษคาตอบ (OMR)
2. ตรวจกระดาษคาตอบด้วยเครื่อง OMR
3. ประมวลผลสอบและจัดทารายงาน
4. ให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดย สานักเทคโนโลยีการศึกษา

1. ให้บริการถ่ายภาพบุคคล ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร
2. ให้บริการอุปกรณ์ถ่ายภาพนอกสถานที่
3. ให้บริการสาเนาสื่อ CD/VCD/DVD
4. ให้บริการห้องบันทึกเสียง บันทึกรายการในสตูดิโอ/แสง/ฉาก ห้องตัดต่อรายการ บันทึกรายการนอกสถานที่
5. ให้บริการงานกราฟิก งานป้าย/นิทรรศการ
6. ให้บริการอื่นๆ เช่น แต่งหน้า ฯลฯ
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. การให้บริการเป็นที่ปรึกษาและทาวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก
2. การให้บริการทางวิชาการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
โดย ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

1. ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประจาปี
2. ฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงาน
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ โทร. 7467-8
*บรรณารักษ์ชานาญการ หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สานักบรรณสารสนเทศ
ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2559). มสธ.เปิดบ้าน สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ [แผ่นพับ]. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

