
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ

ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

ขอเชิญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
๐ ๒๕๐๔ ๗๗๘๘ 

หรือ www.stou.ac.th

การปฏิรูปการศึกษาทางไกล
สู่ทศวรรษที่ ๕ ด้วยก้าวที่กล้า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๔๐ ปี 

ดูกิจกรรมได้ที่



2

 
มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๓๐ สิงหาคม 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๖.๓๐-๑๖.๓๐ น. พิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

ส�านักวิชาการ ฝ่ายต�ารา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๑-๔

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง การจัดเตรียมบทความ
ทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่         
ในวารสารระดับชาติ
โดย รศ. ดร.วศินา จันทรศิริ รศ. ดร.มนูญ โต๊ะยามา 
รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ รศ. ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย 
(ผู้ด�าเนินการอภิปราย)

ห้องประชมุใหญ่
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ

ส�านักวิชาการ ฝ่ายต�ารา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๑-๔

มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๓๑ สิงหาคม 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
สัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง 
“การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารส�าคัญขององค์กร”

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

ส�านักบรรณสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๔๖๗-๘
https://library.stou.ac.th

มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๓ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
การน�าเสนอผลงานวิชาการ 
“การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารตรีศร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๓๕๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การบรรยายทางวชิาการเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณา 
ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ๒๕๖๐)

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

ส�านักวิชาการ 
ส�านักงานเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๑๐

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การฝึกปฏบัิติและการสาธิต 
“การท�าขนมลา ท�าพองสต่ีาง ๆ (ขนมท่ีใช้ในงานสารทเดือนสบิ)”

ใต้อาคารวชิาการ ๓
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
จังหวัดยะลา
โทร. ๐ ๗๓๒๖ ๔๐๒๔-๒๕

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพในหัวข้อเรื่อง 
“ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. การเรียนการสอนทางไกล
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า และการแสดงร�ามโนราห์
ของชมรมนักศึกษา มสธ. 
๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง “ของดีถิ่นสะตอ...งามจริงหนอ
ศิลปวัฒนธรรมใต้”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ศนูย์วทิยพัฒนา มสธ. 
จงัหวัดยะลา
โทร. ๐ ๗๓๒๖ ๔๐๒๔-๒๕

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม “ลานบรรณสาร...ลานความรู้”
- ชมนิทรรศการ ถ่ายภาพประทับใจ ห้องรัชกาลที่ ๗
- บรรณสาร Book Fair
- ศิลปะสีสันเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรี

ห้องสมุด มสธ. 
อาคารบรรณสาร
และ โถงชั้น ๑ 
อาคารบริหาร 

ส�านักบรรณสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๔๔๔-๘
https://library.stou.ac.th

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การจัดบูธให้ความรู้ เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษา 
และตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้านสถิติ การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักทะเบียนและวัดผล
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๒๖๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการสาธิตทางการเกษตร ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การจัดนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษา ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙



๓

๓ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง “ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการ ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๘๓

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- นทิรรศการโครงการนกัเรยีนสาธติเสริมสมอง
  และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
- สอยดาวสมทบกองทนุเสริมสมอง

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
การฝึกอบรม การปฏิบัติ การวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้ารกัษ์โลก 
ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี มสธ.

ศูนย์หนังสือ มสธ.
อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนต�าราและหนังสือเพื่อขอต�าแหน่ง
ทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ๒๕๖๐)”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

ส�านักวิชาการ ฝ่ายต�ารา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๑-๔

การออกร้านจ�าหน่ายสนิค้า เช่น สนิค้าอปุโภค สนิค้าบริโภค สนิค้าทางการเกษตร เป็นต้น ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น
บริเวณรอบสหกรณ์
ร้านค้าและ
อาคารตรีศร

ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๐๕

มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๔ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
การฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการ
“การพัฒนาทกัษะการสือ่สารปัญญา เพ่ือการพัฒนาตนท่ียัง่ยนื”

ห้องประชุมชั้น ๔ 
อาคารตรีศร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๓๕๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑) 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกอบรม การฝึกปฏบัิติ และการสาธติ 
เร่ือง “การใช้โปรแกรม Photoshop จัดการภาพเพ่ืองานพิมพ์”

ห้อง ๓๐๖
อาคารศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยกีารพิมพ์

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม “ลานบรรณสาร...ลานความรู้”
- ชมนิทรรศการ ถ่ายภาพประทับใจ ห้องรัชกาลที่ ๗
- บรรณสาร Book Fair
- สร้างงานศิลป์ท้องถิ่นนนทบุรี
  • ศิลปะการลงลายเดคูพาจบนพัดสานไม้ไผ่
  • สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าวและใบตาล

ห้องสมุด มสธ. 
อาคารบรรณสาร
และ โถงชั้น ๑ 
อาคารบริหาร 

ส�านักบรรณสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๔๔๔-๘
https://library.stou.ac.th

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การจัดบูธให้ความรู้ เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษา และตอบปัญหา
ชิงรางวัล เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
ออนไลน์ด้านสถิติ การวิจัยการวัดและประเมินผล”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักทะเบียนและวัดผล
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๒๖๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการสาธิตทางการเกษตร ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ “มสธ. ๔๐ ปี... กับการสานฝัน
ของคนไทยด้วยการศึกษาทางไกล”

ห้องสตูดิโอ 
อาคารศูนย์ผลติรายการ
วิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา (EBPC)

ส�านักเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๓๐๖



๔

๔ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง “ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการ ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๘๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การน�าเสนอผลงานวิจัย “ด้านพัฒนามนุษย์ ครอบครัว
และสังคม/อาหาร และโภชนาการ”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวชิามนุษยนเิวศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การจัดนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษา ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- นิทรรศการโครงการนักเรียนสาธติเสรมิสมอง
  และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
- สอยดาวสมทบกองทนุเสริมสมอง

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
การฝึกอบรม การปฏิบัติ การวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้ารกัษ์โลก 
ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี มสธ.

ศูนย์หนังสือ มสธ.
อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การสาธิตและการปฏิบัติ
“เครื่องปั้นดินเผาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

อาคารตรีศร ชั้น ๑
ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๐๕

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “เพลงฉ่อย” อุทยานการศึกษา
ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๐๕

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า เช่น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค 
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

- หน้าอาคาร
 วิทยทัศน์
- ใต้อาคาร
 วิชาการ ๓

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 และสหกรณ์
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๖-๙
- สหกรณ์ร้านค้า มสธ.
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๑๘๘
- สาขาวชิามนษุยนิเวศศาสตร์
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น
บริเวณรอบสหกรณ์
ร้านค้าและ
อาคารตรีศร

ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๐๕

มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๕ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการสาธิต 
“กิจกรรมเย็บปักถักร้อย กระเป๋า Handmade 
(กระเป๋าใส่โทรศัพท์)”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักวิชาการ  
ส�านักงานเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๑๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกปฏิบัติและการสาธิต 
“กิจกรรมพรมเช็ดเท้า DIY จากไหมพรม”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักวิชาการ  
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๙



๕

๕ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การจัดบูธให้ความรู้ เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษา 
และตอบปัญหาชิงรางวัล เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้านสถิติ การวิจัย การวัดและ
ประเมินผล”

ใต้อาคารวิชาการ ๓ ส�านักทะเบียนและวัดผล
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๒๖๑-๓

๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง “ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย” 

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการ ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๘๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การน�าเสนอผลงานวิจัย “ด้านพัฒนามนุษย์ ครอบครัว
และสังคม/อาหาร และโภชนาการ”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวชิามนุษยนเิวศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- นิทรรศการโครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง
  และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
- สอยดาวสมทบกองทุนเสริมสมอง

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
การฝึกอบรม การปฏิบัติ การวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้ารกัษ์โลก 
ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี มสธ.

ศูนย์หนังสือ มสธ.
อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า เช่น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค 
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

- หน้าอาคาร
 วิทยทัศน์
- ใต้อาคาร
 วิชาการ ๓

- สหกรณ์ร้านค้า มสธ.
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๑๘๘
- สาขาวชิามนษุยนิเวศศาสตร์
 โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น
บริเวณรอบสหกรณ์
ร้านค้าและ
อาคารตรีศร

ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๐๕

มสธ. จังหวัดนนทบุรี 

๖ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา : เศรษฐศาสตร์ฉลาดรู้
สู่เยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ห้องประชุม ๑๔๘
อาคารสัมมนา ๒

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๙

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Applications
ห้องปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ ๕ ชัน้ M
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ

ส�านักวิชาการ ฝ่ายต�ารา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๑-๔

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การสร้างแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้อง ๒๓๓
อาคารสัมมนา ๒

ส�านักวิชาการ ฝ่ายต�ารา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๑-๔

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การเสวนาเรื่อง “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์
ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

ห้องประชมุใหญ่
อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒



๖

๖ กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการสาธิต 
“กิจกรรมเย็บปักถักร้อย กระเป๋า Handmade 
(กระเป๋าใส่โทรศัพท์)”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักวิชาการ 
ส�านักงานเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๑๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกปฏิบัติและการสาธิต 
“กิจกรรมพรมเช็ดเท้า DIY จากไหมพรม”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๙

๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. (รอบ ๒)

โครงการอบรมหลักสูตร “เค้กกล้วยหอมแฟนซี” ใต้อาคารวิชาการ ๓
ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๑๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง “ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการ ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๘๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การน�าเสนอผลงานวิจัย “ด้านพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและ
สังคม/อาหาร และโภชนาการ”

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Packaging Innovation

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- นิทรรศการโครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมอง
  และพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
- สอยดาวสมทบกองทุนเสริมสมอง

ใต้อาคารวิชาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
การฝึกอบรม การปฏิบัติ การวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้ารกัษ์โลก 
ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี มสธ.

ศูนย์หนังสือ มสธ.
อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

ห้องประชมุย่อย
อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า เช่น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค 
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

- หน้าอาคาร
 วิทยทัศน์
- ใต้อาคาร
 วิชาการ ๓

- สหกรณ์ร้านค้า มสธ.
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๑๘๘
- สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร์
  โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๔๑
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มสธ. จังหวัดนนทบุรี  

7 กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การอภิปรายทางวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัย 
“นวัตกรรมการศึกษาพยาบาลทางไกล : อดีตถึงปัจจุบัน
สู่อนาคตอย่างยั่งยืน”

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๓๖-๗

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
การอภิปรายทางวิชาการ “นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ประเทศในยุค ๔.๐”

ห้องประชุม
อาคารตรีศร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๓๕๑-๓

๐๘.๔๕-๑๖.๓๐ น.
การจัดอบรม “โครงการการจัดการสุขภาพลูกจ้าง         
เชิงบูรณาการ (Integrated Employee Health Management)”

ห้องประชมุใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกยีรตฯิ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๓๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติและการสาธิต “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ใต้อาคารวชิาการ ๓
ส�านักวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๙

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (รอบ ๑)
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (รอบ ๒)

การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ และการสาธิต “กิจกรรมเย็บปัก
ถักร้อย กระเป๋า Handmade (กระเป๋าใส่โทรศัพท์)”

ใต้อาคารวชิาการ ๓
ส�านักวิชาการ 
ส�านักงานเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๑๒

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

กิจกรรมเสวนา (เช้า) และ Workshop (บ่าย)  
“สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Social Media 
for Quality of Life)” 

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสะท้อน ๔๐ ปี มสธ. 
การเรียนการสอนทางไกลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ห้องประชุมย่อย
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๑-๓

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
นิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง “ภูมิปัญญาการนวดแผนไทย”

ใต้อาคารวชิาการ ๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการ ใต้อาคารวชิาการ ๓
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๘๓

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- นิทรรศการโครงการนักเรียนสาธิตเสริมสมองและ 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
- สอยดาวสมทบกองทุนเสริมสมอง

ใต้อาคารวชิาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
การจัดนิทรรศการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม

ใต้อาคารวชิาการ ๓
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
การฝึกอบรม การปฏิบัติ การวาดภาพลงบนกระเป๋าผ้ารกัษ์โลก 
ตราสัญลักษณ์ ๔๐ ปี มสธ.

ศูนย์หนังสือ มสธ.
อาคารพาณิชย์
ส่วนหน้า

ส�านักพิมพ์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๖๔๗-๘

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

การอภิปรายทางวิชาการ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ผลกระทบ 
ความท้าทาย และการปรับตัว” (แจกหนังสือครบรอบ ๓๖ ปี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล : 
ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต”)

ห้องประชุม ๑๔๘
อาคารสัมมนา ๒

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๑๙๙

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การฝึกปฏิบัติและการสาธิต 
“ผัดไทยโบราณ สูตรสิงห์บุรี”

ใต้อาคารวชิาการ ๓
ส�านักวิชาการ 
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรฯ
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๒๙
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7 กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น.
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจเข้าศึกษา
ในหลักสูตรต่าง ๆ

ห้องประชุม
อาคารตรีศร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๓๕๑-๓

๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น.
การจัดท�านวัตกรรมการเรียนบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยจัดท�าโมบายแอพพลิเคชั่น

ห้องประชุม
อาคารตรีศร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๓๕๑-๓

๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี น�าเสนอการด�าเนินงาน
ของชมรมบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มสธ.

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๓๖-๗

๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น.
งานมุทิตาจิต “รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล”
งานเยือนเหย้าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ.

ห้องประชุมใหญ่
อาคารพิทยพัฒน์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๐๓๖-๗

มสธ. จังหวัดนนทบุรี

8  กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียนสาธิตเสริมสมองรุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖
ห้องประชุม ๑๔๘
อาคารสัมมนา ๒

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “๔๐ ปี มสธ. กับการผลิตนักเรียนสาธิต
เสริมสมอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

ห้องประชุม ๑๔๘
อาคารสัมมนา ๒

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. งานเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนสาธิตเสริมสมอง
ห้องอาหาร
สัมมนา ๑

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

มสธ. จังหวัดนนทบุรี

๙  กันยายน 2๕๖๑ กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักเรียนสาธิตเสริมสมองรุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖
ห้องประชุม ๑๔๘
อาคารสัมมนา ๒

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๘๕๐๑-๒

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ-สอบถาม

๑-2 กันยายน 2๕๖๑
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การท�าธุรกิจ Online บน Smart phone”

ศนูย์วิทยพฒันา มสธ. 
จังหวัดล�าปาง

โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๘๑๑-๔

7 กันยายน 2๕๖๑
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

โครงการเรียนรู้นอกต�าราน�าพาสู่อาชีพที่มั่งคั่งและยั่งยืน
ศนูย์วทิยพฒันา มสธ. 
จังหวัดอุดรธานี

โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๕-๕๐๐ 
ต่อ ๒๑-๒๒

7 กันยายน 2๕๖๑
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติและการสาธิต 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มพูนทักษะชีวิต”

ศนูย์วิทยพฒันา มสธ. 
จังหวัดเพชรบุรี

โทร. ๐ ๓๒๔๐ ๓๗๐๑-๕

8 กันยายน 2๕๖๑
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

สัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง “การพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัศตวรรษท่ี ๒๑”

ห้องประชุมศักดิเดช
ศนูย์วิทยพฒันา มสธ. 
จงัหวดันครศรธีรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๘๖๘๐-๑

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การปฏิรูปการศึกษาทางไกล สู่ทศวรรษที่ ๕ 
ด้วยก้าวที่กล้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


