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                                     จดัท ำโดยงำนประชำสมัพนัธ์  ติดตำมได้ทำง   
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เกาะตดิผูบ้รหิาร                   อธิการบดใีห้การต้อนรับผู้ร่วมประชุม ทปอ. และ สออ. แห่งประเทศไทย 
                                                                                   ในฐานะ มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  

 
                          เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 0  เ ม . ย . ท่ี ผ่ า น ม า  ท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ณ  หอ้งสามศร   อาคาร
อเนกนิทัศน์   ได้มีการจัดประชุมสามัญ  ท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) คร้ังท่ี 2 / 2557  และ 
การประชุมสามญั สมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ( สออ. ) ประเทศไทย  
คร้ังท่ี  1 / 2557   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดีให้การต้อนรับผูเ้ข้าร่วม
ประชุมจ านวนประมาณ 100 คน  จากสถาบนัการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนกวา่ 30 แห่ง  ทัว่ประเทศ    
               
                         ในการประชุม ทปอ. คร้ังน้ีมีวาระการ
ประชุมท่ีส าคญัและน่าสนใจหลายเร่ือง อาทิ การพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนการจดัท าโครงการวิจยั เร่ืองการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการประเมินผลการน า
คะแนนการทดสอบ GAT/PAT ไปใช้ในการรับสมคัร
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     การปฏิรูป
ประเทศไทยเพื่อหลีกเล่ียงความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน     
รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ “ บณัฑิตไทยไม่
โกง ” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ” ให้แก่นิสิตนักศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา     แนวทางการด าเนินการปล่อยกูเ้งินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา    นอกจากน้ียงัมีการลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการสร้างภาคีในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ระหวา่ง ทปอ.  และ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  อีกดว้ย    

                                 
 



อธิการบดร่ีวมแลกเปลีย่นเรียนรู้กบั ม.ฟิลปิปินส์ 

                                    เม่ือวนัท่ี 26 มี.ค. 2557  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย อธิการบดีได้ร่วมบรรยาย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  เร่ือง ทิศทางการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา กบั มหาวิทยาลยัเปิดแห่งฟิลิปปินส์ผา่น
ทางระบบออนไลน์  ท่ีหอ้งประชุม 1607  ชั้น6  อาคารบริหาร   
 

 ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่นเร็วๆ นี้   
 
วนันี ้– 20 มิ.ย. 2557  มหาวทิยาลยัเปิดรับสัมครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคตน้ ช่วงท่ี 1  ซ้ือระเบียบการสมคัรไดท่ี้ ร้านเซเวน่
อีเลฟเว่น , ท่ีท  าการไปรษณีย ์, ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ.ประจ าจงัหวดั , ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง , ท่ีท  าการ มสธ. ถ.แจง้
วฒันะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788   หรือดูรายระเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.stou.ac.th   เลือก ปริญญาตรี 
 
มหาวิทยาลยัเลื่อนสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นวนัเสาร์ท่ี 3 และวนัอาทิตยท่ี์ 4 พ.ค. 2557  เน่ืองจากวนัเดิมท่ีจดั
สอบตรงกบัการสอบของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สอบถามโทร 0 2504 7255 - 8  
 
วันนี้ – วันที่ 30 เม.ย. 57   มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นท่ี 87 เรียนไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกท่ี ทุกเวลา  
ดว้ยการศึกษาทางไกล คุณสมบติัเพียงอ่านออก เขียนได ้ก็สามารถเรียนได ้  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788 หรือ 0 2504  7711 – 
2 หรือดูรายระเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้าง www.stou.ac.th    เลือกโครงการสัมฤทธิบตัร 
 
วนัที ่24 – 25 เม.ย. 57  เวลา 09.00 เป็นต้นไป  ส านกับณัฑิตศึกษาจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือเพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพงานบัณฑิตศึกษา  ณ หอ้งประชุม 2604 – 2604 / 1 สอบถามโทร 0 2504 7554  
 
วันที่ 24 , 25 , 28 , 29 เม.ย. 57  กองแผนงานจดัให้ทุกหน่วยงานน าเสนอรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับหน่วยงาน  รอบ 6 เดือน  สอบถามเพิ่มเติมโทร 7157 
 
วนัที ่29 เม.ย. 57 เวลา 08.30 – 16.30 น. มสธ.จดัพิธีปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษาซ่ึงเป็นผู้ต้องขัง ณ  เรือนจ า
กลางบวางขวาง  จ.นนทบุรี   สอบถามโทร 0 2504 7566 - 7 
 
วนัที ่26 เม.ย. 57 สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช  จดักิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ปทุมธานี – นนทบุรี ขอพรส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ  ท่านละ 199 บ. 
รับสมคัรผูร่้วมเดินทาง วนัน้ี – 18 เม.ย. 57  ส ารองท่ีนัง่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7790 – 2 
 
วันที่ 7 – 8 พ.ค. 57 งานประชาสัมพนัธ์ กองกลางร่วมกบัศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ล าปางจดักิจกรรม Road Show  คร้ังที่ 2 ที่จังหวัด
ล าปาง  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7050 - 2  
 
วันที่ 8 พ.ค. 57 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  ขอเชิญบุคลากร มสธ. ทุกท่านและประชาชนทัว่ไปร่วมกิจกรรม ท าบุญ เวียนเทียน ฟัง
ธรรม ในโอกาสใกล้วันวิสาขบูชา  ณ  บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก  สอบถามโทร 0 2504 
7731 



 ย ้ำข่ำวเด่น                                                    นิเทศฯ มสธ. จัดประชุมงานวจัิยนิเทศศาสตร์อาเซียนรวบรวมข้อมูลใช้สอนในหลกัสูตร 
  
                 หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน   สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มสธ.  
จดัประชุมสมัมนาทางวิชาการวิจยันิเทศศาสตร์อาเซียน  ระหวา่งวนัท่ี 3 – 
5 เมษายน  2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น   กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ผูท้รงคุณวฒิุ  นกัวชิาการดา้นการส่ือสารจากสถาบนัการศึกษาในอาเซียน   
ผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือมวลชนในอาเซียน   ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งและผูส้นใจ
ทัว่ไปเขา้ร่วมประชุมจ านวนกว่า 50 คน   การประชุมประกอบด้วยการ
น าเสนองานวิจัยด้านการส่ือสารจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน  การ
อภิปรายกลุ่มและแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วมงาน                     

                         หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน ( Communication  Art  for  ASEAN Program ) สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 
มสธ. ) ตระหนกัในความส าคญัของประเทศในการเตรียมตวักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 จึงจดัการประชุมสัมมนาการวิจยันิเทศศาสตร์
อาเซียน ( ASEAN Communication Research Symposium ) เพ่ือการวิจยัและรวบรวมความรู้เก่ียวกบัระบบการส่ือสารของประเทศต่างๆ ในอาเซียน    
การประชุมสมัมนาการวิจยันิเทศศาสตร์อาเซียนถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ท่ีหลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. รับผิดชอบด าเนินการ  โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2557  การประชุมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
หลกัเพ่ือรวบรวมความรู้เก่ียวกบัระบบการส่ือสารของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในปริบทของเสาหลกัทั้งสามดา้นของอาเซียน  อนัไดแ้ก่ การเมืองและ
ความมัน่คง  เศรษฐกิจ  และสงัคมและวฒันธรรม   อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการส่ือสารอาเซียน  ตลอดจนเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน  ( The Master Degree Program of Communication  Arts  for ASEAN ) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรนานาชาติใน
ความดูแลของสาขาวชิานิเทศศาสตร์ มสธ. 
 

เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์           
       
                                       ผนึกก ำลังประชำสัมพันธ์จำกหน่วยงำนภำยในช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ มสธ. 

  
                     งานประชาสัมพนัธ์ไดจ้ดัประชุมเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ภายใน มสธ. ข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เม.ย. ท่ีผ่าน
มา ท่ีหอ้งประชุม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยมีผูช่้วย
ศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสาร
องค์กรและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน  ส าหรับการ
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ท่ีจัดข้ึนในคร้ังน้ีก็
เพื่อท่ีจะตอบสนองนโยบาย พนัธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ท่ีจะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์และ
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่  โดยบุคลากรในทุก
หน่วยงานจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการผนึกก าลงัร่วม
สนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลยัไปสู่ความส าเร็จ
โดยเฉพาะการเป็นเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง
ในการขับเคล่ือน มสธ.  มีผู ้เข้า ร่วมเป็นเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ภายใน มสธ. จ  านวนกว่า 50 คน โดยทุก
คนมีภาระหนา้ท่ีคือร่วมก าหนดแนวทางในการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  เป็นผูแ้ทนในการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวและกิจกรรมความเคล่ือนไหวของ
หน่วยงานในสังกดัอนัจะมีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของมหาวิทยาลยั   ร่วมการประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์พื่อ
เพิ่มยอดนกัศึกษาทุกหลกัสูตร   ร่วมท ากิจกรรมท่ีแสดง
คว าม รับผิ ดชอบต่อสั ง คม  (  CSR )  อันน า ไป สู่
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยั  และปฏิบติัภาระกิจท่ี

คณะกรรมการองคก์รของมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 



 

 

 
 

กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ดัข ึน้ในรอบสปัดาห์ 
     

                              ดูงานศูนย์ฯ ประกนัคุณภาพการศึกษา มสธ.  
    
               วนัท่ี 21 เม.ย. 2557  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั รอง
อธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาระบบให้การต้อนรับและร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้งานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
สุโขทยัธรรมาธิราช กบัผูบ้ริหารฝ่ายการศึกษาโรงเรียนนายเรือ น าโดยพล
เรือตรีวศินสรรพ ์ จนัทวรินทร์ หัวหนา้ฝ่ายการศึกษา ซ่ึงเขา้เยี่ยมชมพร้อม
เจา้หนา้ท่ี  รวม 10 คน  ท่ีหอ้งประชุม 1514  ชั้น5  อาคารบริหาร   

 
 
           วนัท่ี 4 เม.ย. 57 คณะเจา้หน้าท่ีด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวนัเข้า
เยี่ยมชมดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชกับ
ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีห้อง
ประชุม 1514 ชั้น5 อาคารบริหาร 
 
 
 
กจ. จัด Brain Gym ฝึกสมอง 
       วนัท่ี 26 มี.ค. 2557 กองการเจา้หน้าท่ีจดักิจกรรม 
Brain Gym  ฝึกบริหารสมอง ท่ีหอ้งประชุม 1608  ชั้น
6  อาคารบริหาร โดยมีบุคลากรให้เข้าสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
 

                                                                                                                           
                                                                                                         สอ. มสธ. เปิดค่ายเยาวชนภาษานานาชาติ                                                                                                                                             
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 เม่ือวนัท่ี 21 เม.ย. 2557   ท่ีหอ้งประชุม                  
                                                                                                                                136  อาคารสัมมนา 2   ศาสตราจารย ์ดร. สิริวรรณ   
                                                                                                                                ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการเป็นประธานเปิด 
                                                                                                                                ค่ายเยาวชนภาษานานาชาติ ซ่ึงจดัโดยสหกรณ์ออม 
                                                                                                                                ทรัพย ์มสธ. จ  ากดั  มีเยาวชนซ่ึงเป็นบุตรหลานของ 
                                                                                                                                สมาชิก สอ. มสธ. เขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน 
                                                                                                                                ส าหรับค่ายเยาวชนภาษานานาชาติจะมีข้ึนระหวา่ง 
                                                                                                                                วนัท่ี 21 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


