
 

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 200 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ 
ชั ย เ ลิ ศ  พิ ชิ ต พ ร ชั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า 
มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาโลก
ด้านศึกษาศาสตร์ (International Council 
on Education for Teaching) ครั้งที่ 57 
หรือที่เรียกว่า “ICET2013” ระหว่างวันที่ 25 
- 28  มิ ถุ น ายน  2556  ภาย ใต้ หั วข้ อ 
“Innovations and Trends in Education”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริม ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ผ่านการปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีชื่อเสียง  ด้าน
การศึกษาในระดับนานาชาติ  และการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้น าทางด้านการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่ มีชื่อเสียงระดับโลก 
นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากทั่วทุก
มุมโลกอีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่าย
เพ่ือท าวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านศึกษาศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

มสธ.  
พรอ้มเป็นเจา้ภาพ 
จดัประชุมสมชัชาโลก 
ดา้นศกึษาศาสตร ์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้มอบ มุม มสธ.เรือนจ ากลาง
ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการการเฉพาะกิจ มุม มสธ. แห่งที่ 14 โดยมี 
นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับมอบ ณ 
เรือนจ ากลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 



  

เยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. จังหวัดจนัทบุรี ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จันทบุรี โดยมีนางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์ กศน. อ าเมืองเมืองจันทบุรี 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 
 

เยี่ยมชมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ชลบุรี โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2556

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. และคณะ
ผู้บริหาร เยี่ยมศูนย์บริการการศึกษา มสธ. จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเสวก พลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 

เยี่ยมศูนย์บริการการศึกษา มสธ.ประจ า
จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.มาโนช กล้องเจริญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 

 

ภารกิจอธิการบดี       จังหวัดชลบุรี     11 มิถุนายน  2556  
                           จังหวัดจันทบุรี   12 มิถุนายน 2556 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . น า ย แ พ ท ย์ ชั ย เ ลิ ศ  พิ ชิ ต พ ร ชั ย  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แถลงนโยบายในประเด็น เรื่อง “มสธ.กับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” และบรรยาย “สื่อไอที...เปลี่ยนชีวิต” ในการแถลงข่าว 
“อธิการบดี มสธ. พบเครือข่าย” ซึ่งได้รับการต้อนรับจากสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี
เขา้ร่วมงานอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยาย“ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ส าหรับสื่อมวลชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ณ ห้องประชุมร าไพ
พรรณี ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2556 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย 

หารือกับนางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เพ่ือสรุปประเด็นใน
การให้สัมภาษณ์ และออกอกาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ระบบ F.M. 90.25 MHz และ 
ระบบ A.M.1125 KHz เวลา 06.30 - 07.00 น. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อเรื่อง มสธ.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน
และหลังจากเสร็จสิ้นการออกอากาศสด อธิการบดี มสธ. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นางสาวจิระวรรณ ตันกุรานันท์ ผู้อ านวยการและ
นายจ านงค์ พึ่งพงษ์ นักจัดรายการ ในครั้งนี้อีกด้วย 



  

 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 200  ประจ ำวันพุธที่ 19 มิถุนำยน  2556 
จัดท าโดย งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ปรกึษา: นำยธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมำ ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นำยนิติ พำนนำค ถา่ยภาพ: นำยธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีสาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิกาารบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นายกลินท์ สุรวงศ์ บุนนาค กรรมการบริษัท ตวันนาโฮเต็ล จ ากัด (โรงแรมตวันนา) นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน ผู้อ านวยการศู นย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก โดยมีนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสักขีพยาน เพ่ือจัดการเรียนรู้ทางวิชาการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วย
การศึกษานอกระบบ ตั้งแต่การฝึกอาชีพ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรี ณ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 

บันทึกรายการสนทนาพิเศษเพ่ือออกอากาศ เคเบิ้ลทีวี "ซีทีวี เคเบิลทีวีของคนจันท์เพ่ือคนจันท์" ในประเด็น มสธ.ยืนยันพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้วยนโยบาย “ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจ ไอซีทีและภาษาเป็นอาวุธ” โดยมี นายเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร์ เป็น
ผู้ด าเนินการรายการ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยและ 
นายอ านาจ วงษ์สมิง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี ร่วมบันทึกรายการในประเด็นของเครือข่าย ของ มสธ.ใน ส่วน
ภูมิภาคและการด าเนินงานของศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ. จันทบุรี ณ ห้องบันทึกรายการ บริษัท เคเบิ้ลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด ถ.ศรี จันทร์  
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 
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