
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 192  

“การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ทรงเปน็ประมุข” ส าหรับผูน้ าเยาวชน (ปปย.) 
รุ่นที่ 1 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการ “การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข” ส าหรับผู้น า
เยาวชน (ปปย.) รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้น าเยาวชนได้มาร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข วิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร โครงการตามแนวพระราชด าริและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ประสบการณ์และกระบวนทัศน์ความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อลดความขัดแย้ง โดยผู้อบรมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต 
กทม. จังหวัดนนทบุรีและปริมณฑล จ านวน 82 คน และจะมีการมอบวุฒิบัตรในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีก าหนดการดังนี้ 

09.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับประธานองคมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
09.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีกล่าวต้อนรับและช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
10.00 น. พิธีมอบวุฒบิัตร มอบโลเ่กียรติยศส าหรบัผูท้ าคุณงามความดีให้แก่โครงการ  

         การให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม  
           โดยองค์ประธานในพิธี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
 



 

 

 

 
   

 



 
 

 
  

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  
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 สอบถาม โทร. 7517 - 8 

รับสมคัรลกูจ้างชั่วคราวรายเดือน   
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี รับสมัครต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา (ค่าจ้าง 11,680 บาท) 

วุฒิปรญิญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบ web site ท าโปรแกรมกราฟฟิค   

มีประสบการณ์ด้านการประชาสมัพันธ์ การเขียนข่าว การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ จะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจ
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารบรหิาร ช้ัน 2 ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 10 พ.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 
7050-2 

ปิดจ าหน่ายวัสดุการศกึษา 
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานของฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่าย” โดยขออภัยในความไม่สะดวกในการจ าหน่ายวัสดุการศึกษา ดังนี้ 

ปิดจ าหน่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ในวันที่ 29 เมษายน 2556   

ปิดจ าหน่าย 2 วัน วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 7670 – 4, 7678 - 9 

พฒันาบุคลกิภาพและเสริมทักษะด้านการสื่อสาร 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมทักษะด้านการสื่อสาร” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ และพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม สามารถน าไปพัฒนางานใน
หน้าที่ อบรมวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 232 อาคารสัมมนา 2  

อบรมฟรี รับจ านวนจ ากัด สมัครด่วนที่ โทร.8011 - 7 

ท าบุญ เวียนเทียน ฟงัธรรม วันวิสาขบูชา   

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญบุคลากร มสธ. ทุกท่าน ร่วมท าบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนือ่งใน “วันวิสาขบูชา” วันที่ 23 พ.ค. 56 

เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณหอพระพุทธมิง่มงคลธรรมสถาน สอบถามเพิม่เติม โทร. 7731-2 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 192 ประจ าวันพุธที่ 24 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 นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
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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