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        วราภรณ์  ยงบรรทม*  

สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เรื่อง ประวัติการจัดประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ 

(The ICET World Assembly) ที่มสธ.เป็นเจ้าภาพ 

    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สมัครเป็นสมาชิกของสภาการศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือการสอน 

(International Council on Education for Teaching หรือ ICET) ซึ่งเป็นองค์การอิสระทางวิชาการในระดับโลก 

มีที่ท าการตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และมสธ.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภา

การศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือการสอน ครั้งที่ 31 (The 31st World Assembly of International Council on 

Education for Teaching) เมื่อ พ.ศ. 2527 ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฏาคม 2527 ณ โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล

พลาซ่า ในหัวข้อ “Innovation in Teacher Education : The Pursuit of Excellence” โดยเมื่อวันที่ 23 

กรกฏาคม พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนินไปเป็นองค์ประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมและได้พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ (Distinguished Fellow Awards) แก่นักการศึกษาดีเด่น

จากทุกภูมิภาคของโลกจ านวน 5 คน ได้แก่  

1) Mr.Saverio Avveduto ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอิตาลี  

2) Mr.Frank H. Klassen ผู้อ านวยการสภาการศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือการสอน 

3) Mr.Yusef Salah El-Din Kotb อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Ain Shams ประเทศอียิปต์ 

4) Mr.Paul E.Masoner อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Pittsburgh ประเทศสหรัฐ 

5) นายวิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รูปแบบการประชุม ICET มีทั้งภาคบรรยาย การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สาระการ 

ประชุมเน้นในด้านนวัตกรรมการศึกษาของครูทั้ง preservice และ inservice การสอนทางไกล การร่วมมือระหว่าง

ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษาตลอดจนความช่วยเหลือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในการผลิตครูที่มี

คุณภาพ การประชุมในครั้งนี้ท าให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีโอกาสได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ

มหาวิทยาลัย กระชับความสัมพันธ์กับนักการศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลก และได้รับค าชื่นชมจากผู้เข้าร่วม

ประชุมที่มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง

นักวิชาการและนักการศึกษาประมาณ 600 คน จากกว่า 50 ประเทศ ICET จัดให้มีการประชุมทางวิชาการ “World 

Assembly” ส าหรับนักการศึกษาทั่วโลกขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกา แอฟริกา ยุโรป 

อาหรับ เอเชียและแปซิฟิค ส าหรับการประชุมครั้งที่ 31นี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

เนื่องจากเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาระหว่าง

ประเทศท่ีส าคัญหลายแห่ง ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์และได้รับประโยชน์จาก ICET  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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       การประชุม ICET ในปีต่อๆมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดส้่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมมาโดยตลอด  

อาทิ การประชุมครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 20-26 กรกฏาคม พ.ศ. 2528 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มสธ.ได้ส่ง

ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี มสธ.ในสมัยนั้น ในฐานะเป็นสมาชิกของ ICET 

ในนามสถาบัน และในฐานะเป็นกรรมการบริหารและกรรมการอ านวยการ (Executive Committee และ Board of 

Directors) ในต าแหน่งอุปนายกของ ICET การประชุมในครั้งนี้น ามาสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในระบบการสอน

ทางไกลที่มสธ.น ามาใช้คือ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆที่มสธ.น ามาใช้พัฒนาระบบการเรียน

การสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    ใน พ.ศ. 2556 นี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภา

การศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือการสอนหรืออีกชื่อหนึ่งคือ การประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ ถือเป็นการจัด

ประชุมครั้งที่ 2 ที่มสธ.เป็นเจ้าภาพ ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประชุมครั้งที่ 57 หรือที่เรียกว่า “ICET 2013” 

(The 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching) ภายใต้หัวข้อ 

“Innovations and Trends in Education” ในโอกาสนี้ได้มีการมอบรางวัล “Darrel Bloom Award” ให้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศส าหรับมอบ

ให้แก่นักการศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ในด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมในภารกิจของนักการศึกษา

ประจ าองค์กรและสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้รับรางวัลแทน วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้คือ เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิด

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านการปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีชื่อเสียงด้านการศึกษาในระดับนานาชาติและ

การน า เสนอผลงานทางวิ ช าการ รวมทั้ ง สิ้ น  87  เ รื่ อ ง  ในจ านวนนี้ เ ป็ น ผล งานทางวิ ช าการ ในนาม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวน 13 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งสิ้น 188 

คน เป็นชาวต่างประเทศจ านวน 80 คนและชาวไทยจ านวน 108 คน ในจ านวนนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในนาม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวน 75 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้น าทางด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียง

ระดับโลก นักวิจัย นักวิชาการและนักการศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายในการท าวิจัยร่วมกันและน ามา

สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
* บรรณารักษ์ ช านาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แหล่งอ้างอิง :  

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2528). รายงานการประชุมสภาการศึกษาระหว่างประเทศเพ่ือการสอน (Thirty – Second  

         ICET World Assembly) วันที่ 20 – 26 กรกฏาคม 2528 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในเอกสาร 

         การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  28/2528 [เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กล่องที่ 42 แฟ้มที่ 3] 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2527). ประชุม ICET World Assembly ครั้งที ่31 ใน จดหมายข่าว มสธ. 

         เดือนสิงหาคม 2527 [เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กล่องท่ี 1 แฟ้มที่ 3 ] 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อมูลการลงทะเบียนและภาพถ่ายผู้เข้าร่วม 

         ประชุม “ICET 2013” วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 

หน่วยภาพถ่ายเพ่ือการศึกษา ศูนย์โสตทัศนศึกษา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ภาพการประชุม  “The 31st World 

  Assembly of International Council on Education for Teaching” วันที่ 23-27 กรกฏาคม 2527 

  โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
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ภาพการประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 31 เม่ือ พ.ศ. 2527 

                         (The 31st ICET World Assembly) 
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ภาพการประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 57 เม่ือ พ.ศ. 2556 

                         (“ICET 2013”) 

 

 
 

 
 

 
 


