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  เกาะตดิผูบ้รหิาร                     มสธ.  จับมือ สปสช. ร่วมสร้างความเข้มแข็ง 
                                                                                 ระบบหลกัประกนัสุขภาพไทย 

 
                เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน ท่ีผา่นมา ได้
มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการในโครงการสร้างความเขม้แข็ง
ระบบหลักประกันสุขภาพไทยผ่านระบบ
การศึกษาทางไกล ( Thai Health Security 
System for health personal ) ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(มสธ.) กบั
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)  ณ  ห้องประชุม 1514  อาคาร
บริหาร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ.
นนทบุรี  
 
 

                       ผูร่้วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการใน
โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพไทยส าหรับ
บุคลากรด้าน สุขภาพ  (Thai Health Security System for health 
personal)  ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  และ นายแพทยว์ีระวฒัน ์
พนัธ์ครุฑ รองเลขาธิการส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดย
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือฉบบัน้ีท าข้ึนเพื่อสร้างความเขม้แข็งระบบ
หลกัประกันสุขภาพไทยผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมี
เป้าหมายให้บุคลากรด้านสุขภาพท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้และท าหนา้ท่ีใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ  
 
                    ทั้ งสองฝ่ายจึงร่วมมือกนัสนับสนุนการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนทางไกลในรายวิชาเก่ียวกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพไทย
ส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพทัว่ประเทศ โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มสธ. เป็นผูรั้บผิดชอบในการส่งเสริมความรู้ สร้างเสริมประสิทธิภาพ 
โดยคาดหวงัว่าจะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการความร่วมมือน้ี
ออกไปยงับุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ัว่ประเทศรวมถึงประชาชนทัว่ไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ความรู้ดา้นหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าแบบยัง่ยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบหลกัประกนัคุณภาพไทยใน
อนาคตต่อไป 
 
   

http://eservice.stou.ac.th/


เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห ์                     มสธ. ส่งทีมร่วมกับชุมชนสร้างส านึก    
                                                                   อนุรักษ์คลองบางพูด 

                               เม่ือวนัท่ี 27 มิ.ย. ท่ีผ่านมา  คณะผูแ้ทนของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชน าโดย นายเพิ่ม  
อินเบา้  ผูอ้  านวยการกองกลางไดร่้วมกบัเทศบาลปากเกร็ดและเครือข่ายรวมใจชุมชน อนุรักษค์ลองบางพูด  ท ากิจกรรม
รณรงค ์คลองบางพูด สะอาดใส ไร้มลพิษ  โดยการตกัลอกโคลนเลน  เก็บขยะ ก าจดัวชัพืช ปรับปรุงริมตล่ิง  เทน ้ ามกั
ชีวภาพ และอีเอ็ม บอล เพื่อก าจดัน ้ าเสีย  ตลอดคลองบางพูดบริเวณวดับางพูดใน  อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  กิจกรรม
ดงักล่าวถือเป็นแนวทางการพฒันาคลองบางพูด ท่ีจะสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนกระตุน้จิตส านึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใหห้นัมาร่วมกนัฟ้ืนฟูและอนุรักษค์ลองบางพดูใหก้ลบัมาใส สะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน เอ้ือต่อ
สุขภาพท่ีดีของประชาชนต่อไป    
 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์ทั่วประเทศ     
                    
                
                                         ส าข าวิ ช าวิ ท ย าศ าส ต ร์ สุ ข ภ าพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 29 
มิ.ย. ท่ีผ่านมา   ท่ีห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1  มีคณบดี  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  33  สถาบนัการศึกษา  เขา้รวมประชุม
จ านวนประมาณ 50 คน  โดยศาตราจารย ์ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
             



                   
                           การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทยนั้นไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2554 มาจนถึงปัจจุบนั   มีวตัถุประสงคใ์นการเป็นเครือข่าย
และพันธมิตรร่วมกัน สนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล  นอกจากน้ีสภาคณะบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทยยงัไดใ้ห้ความร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนัในการพฒันาสถาบนัการศึกษาและมาตรฐานการจดัการ
เรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพของบณัฑิตท่ีผลิต      
                            ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ 
มห าวิท ยาลัย สุ โขทัยธรรม าธิ ราช  ปั จ จุบัน มี  รอ ง
ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญ ศิ รินภา เป็นประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา  นบัเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลยัท่ี
ร่วมก่อตั้ งสภาคณบดี  จึงได้รับความเห็นชอบให้เป็น
กรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยแบบถาวร  มีหน้าท่ีส าคญัในการบริหารสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  โดยใน
วนัท่ี 29 มิ.ย. ท่ีผ่านมา ได้รับเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
สภาฯ  คร้ังท่ี 3 / 2558  ท าให้มีบทบาทส าคญัมากข้ึนใน
การสนบัสนุนการด าเนินงานของสภาคณบดี ตลอดจนเพื่อ
กระชบัการเป็นเครือข่ายและพนัธมิตรท่ีดีจากสถาบนัการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ อนัจะก่อให่เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในการประชุมคร้ังน้ียงัได้จดัให้มีการเลือกตั้ ง
กรรมการบริหารของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยดว้ย 

 
    กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 
 
ประชุมแผน มสธ. ปีงบประมาณ 2559   
          กองแผนงานจัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย. ท่ีผ่านมา  
ท่ีห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1 
                                                      
 

        สบศ. หารือกรมราชทัณฑ์ เรื่องฝึกอบรมนักศึกษาผู้ต้องขัง 
                   เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธ
วิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้
เป็นประธานร่วมกับนางพรทิพย์  โชคสมัย ผู้อ านวยส านักพัฒนาพฤตินัสัย กรม
ราชทัณฑ์ ในการประชุมเกี่ยวกับการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาผู้ต้องขัง
และการจัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจ า / ทัณฑสถาน   โดย
การประชุมจัดขึ้นท่ี   ห้องประชุม 234   อาคารสัมมนา 2



 
วันที่ 1 – 2 ก.ค. 58  ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาจดัสัมมนาเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมรับการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามแนวทาง
ของ CUPT QA ท่ี หอ้งประชุม5209 อาคารสัมมนา 1 สอบถามโทร 7183  
 

วนัที่ 2 ก.ค. 58  เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  กองการเจา้หนา้ท่ีร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ส านักงาน ป.ป.ท. ) และศูนยบ์ริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจดัโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกและค่านิยมในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อตา้นการทุจริตภายใต ้ขา้ราชการไทยไร้
ทุจริต ท่ีหอ้งประชุม 1608 - 1608 / 1 ชั้น6  อาคารบริหาร  สอบถามโทร 7177 
 

วันที่ 7 ก.ค. 2558    เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตร 
การต้ังโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ใหแ้ก่บุคลากร  ณ  หอ้งสามศร  อาคาร
อเนกนิทศัน ์ สอบถามโทร 7589 

 
วันที่ 8 ก.ค. 2558    เวลา 12.30 – 16.30 น. สัมมนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง 
สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 
Marriage Equality Rights for Sexual Diversity People  in  Thailand  ณ  ห้องสามศร   
อาคารอเนกนิทศัน ์  สอบถามโทร 0 2504  8364-5 

 
วันที่ 8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัด
ป ระ ชุ ม น าน าช า ติ  Scientific Research  หั ว ข้ อ  Role of  Higher  Education  in  
Human  Resource  Development  ณ  เมืองญาจาง   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ท่านท่ีสนใจร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์ทางดา้น
การศึกษา  สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือ
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ งานวเิทศสัมพนัธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 

 
วันนี้ – 13 ก.ค. 58     บริการนวดและประคบสมุนไพร โดยนกัศึกษาหลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ราคา 50 บาทต่อคร้ัง ณ คลินิกแพทยแ์ผนไทยสุโขทยั
ธรรมาธิราช   วนัจนัทร์  พุธ  ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.    วนัองัคาร  วนัพฤหัสบดี  เวลา 
08.30 – 19.30 น.  สอบถามโทร  0 2504 8969 , 0 2503 3583 
 

วันนี้ – 15 ก.ค. 2558 สถาบันวิจยัและพัฒนาขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ท่ี
สถาบนัวจิยัและพฒันาก่อนวนัท่ี 15 ก.ค. 2558 สอบถามเพิ่มเติมโทร 7587 
 

วันที่ 23 – 26 ต.ค. 2558 สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั  จัดน าเที่ยวทัศนศึกษา เมืองหลวงพระ
บาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ท่านละ 11,500 บ.  ส ารองท่ีนั่งไดต้ั้งแต่วนัน้ี
เป็นตน้ไป  สอบถามโทร 0 2504 7188  
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