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มสธ. พรอ้มเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า มสธ. เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ (International Council on Education for Teaching) ครั้งที่ 57 หรือที่
เรียกว่า “ICET2013” ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ 
“Innovations and Trends in Education”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ผ่านการปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีช่ือเสียง   ด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้น าทางด้านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีม่ีช่ือเสียงระดับโลก นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา 
จากทั่วทุกมุมโลก 
 
            อธิการบดี มสธ. กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางการศึกษาส่งผลให้คณาจารย์ต้องปรับตัวให้ทันต่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Mobile Learning และการใช้ Social Network ในการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตน อีกทั้งเป็นโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อท าวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติและระดบั
นานาชาต ิ
 
           ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.stou.ac.th/icet2013 หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  โทร.7171-6 

Tell Me More Online  

ส านักวิชาการ ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์  จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ Tell Me More Online เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 อบรม
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 โดยเรียนไม่จ ากัดครั้ง ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน มีความสนใจและต้องการ
เพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเข้าเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยหน่วยงานเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าเข้าเรียน และผู้ที่
ได้รับคัดเลือกจะต้องขอรับทุนจากงบส่วนกลางกองทุน มสธ. 12 ปี จ านวน 700 บาท และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่นอกเหนือ
การสนับสนุน จ านวน 300 บาท ส าหรับคณาจารย์สมัครขอรับทุนกองทุน 12 ปี ในโครงการพัฒนาฯทักษะภาษาอังกฤษฯ ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด ต้ังแต่วันน้ีถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 สอบถาม โทร. 7517 - 8 

 



 

 

 
   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยกองแผนงาน ก าหนดแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ราชการฯ โดยให้หน่วยงานน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน
ด้วยวาจาต่อท่านอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และรองอธิการบดีทีก่ ากับ รอบ 6 เดือน ระหว่าง
วันที่ 9 – 11 เมษายน 2556 ณ อาคารวิชาการ 1 ส่วนต่อเติม ช้ัน 6  ห้องประชุม 2605 – 2605/1   

น ำเสนอรำยงำน

ควำมกำ้วหนำ้ 

กำรปฏบิัตริำชกำรฯ 

รอบ 6 เดอืน 



 
 

 
  

ค่ายเยาวชนภาษาอาเซยีน สอ.มสธ. 

ค่ายเยาวชนภาษาอาเซียน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนภาษาอาเซียนส าหรับบุตรของ
สมาชิก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556  ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 โดยมีรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธ์ิ ประธาน
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. มอบของที่ระลึก และนายสัมพันธ์ เย็นส าราญ รองประธานกรรมการด าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. คนที่ 1 ไดก้ล่าวรายงานความเป็นมาการจัดท าโครงการ 

     ค่ายเยาวชนภาษาอาเซียน เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ที่มีอายุ 6 - 12 ปี หรือที่ศึกษาในช้ัน ป.1 – ป.6 
จ านวน 40 คน อบรมระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 148 และ 145 
อาคารสัมมนา 2 มสธ. โดยจะน าผู้เข้าอบรมไปศึกษาการจดัท ารายงานข่าว ส านักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ซึ่งบุตรของสมาชิก
จะได้มีโอกาสรู้จักกัน เรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะนอกเหนือจากการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนในโรงเรียน 

     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดค่ายเยาวชนภาษาอาเซียนข้ึน เพื่อ
ปลูกฝังประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ตลอดจนความกล้าในการสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาจีน 
ให้แก่บุตรของสมาชิก ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความพร้อม
ส าหรับอนาคตและก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 5 การให้การศึกษา และการฝึกอบรม และสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน  
รวมทั้งสอดคล้องกับอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ในการที่จะส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และอ านวย
ประโยชน์และให้บริการแก่สมาชิก อีกทั้งมีส่วนท าให้บุตรของสมาชิกมีเจตนคติที่ดีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 191 ประจ าวันพุธที่ 17 เมษายน 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 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธกิารบด ี
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ สงักัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหนง่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
* ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
* ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ และ 
* มีประสบการณ์ในการบรหิารงานด้านงานประชาสมัพันธ์ ได้แก่ การจัดแผนงาน
ประชาสมัพันธ์ การจัดท าข่าวสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ ด าเนินการผลิตสื่อ และ 
จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสมัพันธ์ หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  
3 ปี นับถึงวันย่ืนใบสมัคร 
วิธีการคัดเลือก ประเมินจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหนง่  
การน าเสนอในการพัฒนาปรบัปรุงงานหรือระบบงานของหน่วยงานประชาสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
หรือระบบงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์  
ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หรือที่ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. ตั้งแต่บดัน้ีจนถึงวันที่  
30 เมษายน 2556 
สอบถาม โทร. 7168 
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