
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ร่วมกับมูลนิธิ 
พล.ต.อ.เภำ สำรสิน ได้จัดท ำโครงกำรประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงำนยอดเย่ียมและดีเด่นในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เนื่องในโอกำส
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 

วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยำดี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มสธ. เข้ำรับโล่ประกำศเกียรติคุณดังกล่ำว



ในช่วงเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2562  ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ได้ให้บริกำรวิชำกำร
ในรูปแบบกำรฝึกอบรมให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ำกัด (มหำชน) หลักสูตร ผู้น ำ Real 
Success เพื่อกำรเติบโตที่ย่ังยืนส ำหรับผู้น ำ วันที่ 26 -28 พ.ค. 62 องค์กำรสุรำ หลักสูตร กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือ
โต้ตอบ และรำยงำนกำรประชุม วันที่ 30 – 31 พ.ค. 62 ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ หลักสูตร กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
หนังสือโต้ตอบ และรำยงำนกำรประชุม วันที่ 5 - 7 มิ.ย. 62 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หลักสูตร กำรพัฒนำศัยกภำพผู้น ำส ำนักงำน ก.ค.ศ. ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับต้น และระดับกลำง วันที่ 8, 16, 22, 29 มิ.ย. 62
และวันที่ 6, 13, 20, 27 ก.ค. 62 เป็นต้น

หลักสูตรฝึกอบรมส ำหรบัผูส้นใจทัว่ไป

การฝกึอบรม

ล ำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ค่ำลงทะเบียน

1. งำนส ำเร็จทะลุเป้ำเมื่อเรำรู้จักตนและคนในทีม 1-2 ส.ค. 62 4,000

2. กำรประยุกต์ใช้ Excel กับงำนสหกรณ์ 5-6 ส.ค. 62 4,500

3. กำรบริหำรพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560 อย่ำงมืออำชีพ 5-6 ส.ค. 62 4,000

4. วิทยำกรมืออำชีพ 6-8 ส.ค. 62 6,000

5. กำรจ ำแนกควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีตำมระบบสำกล GHS 15-16 ส.ค. 62 4,000

6. ครบเคร่ืองเร่ืองพิธีกร 21-22 ส.ค. 62 4,000

7. กำรสร้ำงภำพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 22-23 ส.ค. 62 4,000

8. กำรใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทำงสถิติส ำหรับกำรวิจัย

ทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์

26-30 ส.ค. 62 6,300

9. เทคนิคกำรใช้ Google Application 27-28 ส.ค. 62 4,000

10. กำรเขียนหนังสือรำชกำร หนังสือโต้ตอบ และรำยงำนกำรประชุม 28-30 ส.ค. 62 6,000

11. กำรอบรมส ำหรับผู้ขอรับใบอนญุำตขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 31 ส.ค. 62 500



เรียนสัมฤทธิบัตร เรียนรู้ตลอดชิวิต เรียนล่วงหน้ำเป็นบัณฑิต เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน

โครงการสมัฤทธบิตัร

บริกำรวิชำกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยและตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน โดยไม่จ ำกัดอำยุ และวุฒิกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต เพิ่มพูนวิทยฐำนะในวิชำชีพของตน สอบผ่ำนจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตร รับรองควำมรู้ 
และสำมำรถโอนชุดวิชำเข้ำในหลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของ มสธ. 

นักเรียนทุกระดับชั นเข้ำสู่ “กำรเรียนปริญญำตรีล่วงหน้ำกับโครงกำรสัมฤทธิบัตร” เรียนสะสมชุดวิชำ โอนเข้ำ
หลักสูตรปริญญำตรี มสธ. ได้รับโอกำสที่ดีเรียนปริญญำตรีก่อนจบมัธยมปลำย “จบปริญญำตรีอำยุยังน้อย พร้อม
เพิ่มทำงเลือกในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ”

รุ่นท่ี 108 รับสมัครตั งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2562
ก ำหนดสอบ วันเสำร์ที่ 25 วันอำทิตย์ท่ี 26 มกรำคม 2563

แนะแนวกำรศึกษำโครงกำรสัมฤทธิบัตร แก่นักศึกษำอบรมเข้มชุดวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ
ในเดือนพฤษภำคม – เดือนมิถุนำยน 62 ณ ห้องประชุมอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มสธ.

กิจกรรมในเดือนสิงหำคม 2562
• จัดงำนประกวดสุนทรพจน์ระดับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย “เทิดพระเกียรติ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง” 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำคำรตรีศร
• จัดงำนพิธีมอบประกำศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

วันเสำร์ที่ 31 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุม 5209 อำคำรสัมมนำ 1



ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อำคำรตรีศร ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง   
จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เล่ำเรื่องไทยทรงด ำ : วิถี ภำษำ และวัฒนธรรม โดยได้เชิญ อำจำรย์ถนอม คงย้ิมละมัย 
ชำวไทยทรงด ำ ผู้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ปำนถนอม มำเล่ำเรื่องวัฒนธรรมไทยทรงด ำ ได้แก่ กำรแต่งกำย กำรละเล่นในเทศกำล
ต่ำงๆ เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ โดยมีนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร มสธ. และประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมงำน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดย ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
ได้จัดกิจกรรมทำงพุทธศำสนำเนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำปี 2562 (18 พ.ค. 62) เพื่อร่วมท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีศำสตรำจำรย์ ดร.ประสำท สืบค้ำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษำกำรแทน
อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมส ำคัญประกอบด้วย พิธีท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง พระสงฆ์จ ำนวน 9 
รูป กำรบรรยำยธรรม และพิธีเวียนเทียนถวำยเป็นพุทธบูชำ โดยมีบุคลำกรมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมพิธีจ ำนวนมำก

ติดตำมข่ำวสำร กิจกรรม โครงกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ที่ 

Facebook : ฝ่ำยอุทยำนกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง มสธ. 

Website : http://web2.stou.ac.th/oce/edupark/

ท ำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำ


