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คณะผู้ร่วมประชุม ICET 
2013 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดู
งานและเยี่ยมชมโรงเรียน
อนุบาลละอออุทิศ และ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เมื่อ วันที่  28 มิ ถุนายน 
2556  

คณะผู้ร่วมประชุม ICET 2013 กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี และหอนิทรรศการประวัติศาสตร์  
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมงคลบพิตร และ 
วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มถุินายน 2556  



  

เปิดเทอมใหม่  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ...........เพื่อการเรียนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยตระหนักในความส าคัญของการเริ่มต้นเรียนด้วยตนเองอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อความส าเร็จทางการ
เรียนของนักศึกษาทุกคน จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2556 และที่สมัคร
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยจัดการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในส่วนภูมิภาค ในวันอาทิตย์ท่ี  7 
กรกฎาคม 2556 และจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2556   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะเริ่มต้นด้วย พิธีไหว้ครู ที่เป็นกิจกรรมส าคัญตามประเพณีนิยม ซึ่งจัดข้ึนในการเริ่มต้น
การศึกษา เป็นการแสดงความเคารพต่อ ครู อาจารย์ ก่อนเรียน เรียกว่า  “สิกขาคารวตา” ถือว่าเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญก าลังใจ
ของการเริ่มต้นเรียน และถือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลอย่างเป็นทางการ 

ในวันปฐมนิเทศ นักศึกษาจะได้รู้จักผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษาในท้องถ่ิน  ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการ
เรียนของนักศึกษา เช่น ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัด ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นอกจากนั้นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจะให้
ความรู้ความเข้าใจในระบบการสอนทางไกล วิธีการเรียนตามระบบการสอนทางไกล นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ ทักษะการเรียนที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนด้วยตนเอง เช่น ทักษะการอ่าน การจดย่อ ทักษะการตอบข้อสอบอัตนัย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  ข้ันตอนวิธีการขอรับบริการ สถานที่ วิธีการติดต่อกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา การศึกษาวิชาทหาร
และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองอย่างมีความสุขจนส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ 

นักศึกษาจะไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการเรียนให้ประสบความส าเร็จโดย บัณฑิต มสธ. ที่มาให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาใหม่ เช่น วิธีการเรียนด้วยตนเอง เทคนิคการเรียน การบริหารจัดการตนเอง ในด้านต่าง ๆ ที่
ส าคัญ เช่น การบริหารเวลา อาชีพการงาน และครอบครัว เป็นต้น   

นักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ในทุกจังหวัด โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชมรมนักศึกษาสนับสนุนให้
นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถ่ิน ได้แก่ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ส าคัญ
ในปีนี้ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นบัณฑิตไทยไม่โกงเป็นพิเศษอีกด้วย 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด าเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวกของ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี ้
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.และศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 

นักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเดินทางไปเปน็วิทยากรในทกุศูนย์วิทยพัฒนามสธ. และ ศูนย์บริการการศึกษาประจ าจังหวัดทั่วประเทศ  ในวันอาทิตย์ที่ 
7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. พร้อมกับบัณฑิตที่ประสบความส าเร็จมาให้แนวคิดวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยมีนักศกึษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดร่วมแสดงความยินดีและรับสมัครสมาชิกใหม่ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ณ มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556  ซึ่งมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 
อธิการบดีและผู้บริหารร่วมพิธีไหว้ครู และพบนักศึกษา เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา  13.00 - 15.00 น. นักศึกษาพบ
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว มีถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV8 TRUE visions ช่อง 193  การถ่ายทอดสดผ่าน STOU CHANNEL และทางเวบไซต์ 
www.stou.ac.th ตั้งแต่ 09.00 - 12.00 น.  สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. 

นักศึกษาที่ต้องการรายละเอียดเพิม่เติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา    
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2504 7619  และ 0 2504 7629  หรือ ทาง  
email address : co.esoffice@stou.ac.th   



 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 202 ประจ าวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 
จัดท าโดย งานประชาสมัพันธ์ ส านกังานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถ่ายภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

วันนี้  - วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท างานแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 "เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มสธ. เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์ มสธ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพ
ของส านักทะเบียนและวัดผล ห้องประชุม 1608 – 1608/1 ช้ัน 6 อาคารบริหาร มสธ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556  
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