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  เกาะตดิผูบ้รหิาร  
              นิตยสารด้านการศึกษาชั้นน าของอังกฤษเข้าสัมภาษณ์อธิการบดี  

             
           
           เม่ือวนัท่ี 10  มิถุนายน ท่ีผา่นมา  นิตยสาร 
Times Higher Education ข อ ง ป ร ะ เท ศ
องักฤษ  ได้เขา้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย ์ ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั  อธิการบดี ในดา้น
การบริหารและการบริการในระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ท่ี
หอ้งรับรองอธิการบดี  ชั้น 5  อาคารบริหาร   
 
 

 
                                           ม.ชั้นน าจากศรีลังกาอบรมด้านการศึกษาทางไกลกับ มสธ.    
            
          เม่ือวนัท่ี 8 มิ.ย. ท่ีผา่นมา รองศาสตราจารย ์
ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิ ชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ให้การ
ต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษต่อคณะผูบ้ริหาร
และบุคลากรจาก The Open University of Sri 
Lanka (OUSL) จ านวน 10 คน ท่ีห้องประชุม 
2604 ชั้น 6  อาคารวิชาการ1  ซ่ึงเดินทางมาเขา้
รับ การอบรมด้าน การ ศึกษ าท างไกลกับ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชระหวา่งวนัท่ี 8 
- 12 มิ.ย. ท่ีผา่นมา   
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เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห ์
 
                         ศ.ดร.ชุติมา รับรางวัลด้านสารสนเทศศาสตร์ดีเด่น  จาก CONSAL                
           
            สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้   Congress of Southeast Asian Librarians 
(CONSAL)  ตัด สินมอบรางวัล  CONSAL XVI 
Outstanding Librarian Award ป ระ จ า ปี  2 0 1 5 . 
Gold Prize  แก่ ศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา  สัจจานนัท ์ 
ศาสตราจารยป์ระจ า  และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  แขนงวิชา
ส ารสน เทศศาสต ร์    ส าขาวิช าศิลปศาสต ร์  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ซ่ึงเป็นรางวลัท่ี
มอบแก่บรรณารักษแ์ละนกัวิชาชีพในภูมิภาคท่ีได้
สร้างสรรค ์ พฒันาวิชาชีพ  โดยมีผลงานดีเด่นและ
เป็นท่ีประจักษ์มาอย่างต่อเน่ือง  ส าหรับพิธีมอบ
รางวลัมีข้ึนในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือวนัท่ี  12 มิ.ย. ท่ีผ่านมา  
ณ  ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  
          
                  นับเป็นปีท่ี 45 ของการรวมกลุ่มของ
สภาบรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือ 
CONSAL ท่ีสร้างความร่วมมือกับองค์การและ
สถาบัน อ่ืนๆ ทั้ งในภูมิภาคและนานาชาติ  ใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  
เอกสารศาสตร์  และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบรรณารักษ ์ โดยมี
สมาชิกท่ีประกอบดว้ยประเทศต่างๆ ในอาเซียน  มีนายกสมาคมห้องสมุด และผูอ้  านวยการหอสมุดแห่งชาติ ของทุก
ประเทศเป็นคณะกรรมการบริหาร (CONSAL Executive Board Members) มีส านักงานเลขานุการหมุนเวียนไปตาม
ประเทศสมาชิกทุก 3 ปี   จึงมีการจดัประชุมCONSALทุก 3 ปี เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการบริหารและจดัประชุม
ทางวิชาการในหัวข้อท่ีน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและพัฒนาการทางวิชาการและวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร์ในระดบัสากล  ส าหรับในปี 2558 น้ี  นบัเป็นคร้ังท่ี 16 ของการประชุม  โดยประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ
จดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 11 – 13 มิ.ย. 2558 ณ  ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติใน
โอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคร์าชูปถมัภส์มาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทรงมี
พระชนมายคุรบ 5 รอบ 60 พรรษา  และการประชุมคร้ังน้ียงัไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด   นอกจากน้ีในการประชุมสภาบรรณารักษ์
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้ร้ังน้ีไดมี้มีมติมอบรางวัล CONSAL  XVI Outstanding  Librarian  Award. ประเภท 
Golden Prize (เหรียญทอง) แก่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์  ศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซ่ึงสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ เสนอช่ือ ทั้งน้ีนับเป็นคนไทยคนแรกที่
ได้รับรางวัลน้ี  โดย ศ.ดร.ชุติมา มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีโดดเด่นทั้งในระดบัประเทศ  ภูมิภาคและสากล ทั้ง
ในบทบาทของนักการศึกษา  นักวิจยั  นักวิชาชีพ และนักบริหารหรือผูน้  า โดยเขา้รับรางวลัจาก นางสุนิสา จิตรพนัธ์ 
รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมรับช่อดอกไมแ้สดงความยินดีจากศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต   ทั้งน้ียงัมีผูท่ี้
ไดรั้บรางวลัดงักล่าวในประเภท Silver Prize (เหรียญเงิน)  อีก 4 คน  จาก 4 ประเทศ ประกอบดว้ย ประเทศมาเลเซีย  
เวยีดนาม  อินโดนีเซีย  และฟิลิปปินส์  



กจิกรรมจากหน่วยงานตา่งๆ จดัขึน้ในรอบสัปดาห ์
                               ผู้ใหญ่ ก ำนัน รับฟังบรรยำยพเิศษเร่ืองสมเดจ็พระเทพฯ ในกำรทรงงำนเศรษฐกจิพอเพยีง   
           

                        เม่ือวนัท่ี 12 มิ.ย. ท่ีผ่านมา  โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบัมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
(โครงการก านนั ผูใ้หญ่บา้น) ไดจ้ดับรรยายพิเศษ  เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพฒันาทอ้งท่ี ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.องคก์าร  อินทรัมพรรย ์ นายกสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้
น าคณะก านนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีเรียนในโครงการร่วมกล่าวถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  กิจกรรมการบรรยายพิเศษคร้ังน้ีนบัเป็นหน่ึงในกิจกรรมในการอบรมประสบการณ์วชิาชีพ  ทั้งน้ีไดรั้บเกียรติอยา่งสูงจาก วา่ท่ี
ร้อยตรีกิตติ ขนัธมิตร กรมวงัผูใ้หญ่  และนายวสันต ์กูเ้กียรติกลู ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้นวชิาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวทิยากรบรรยาย 
โดยทั้ง 2 ท่าน นบัเป็นผูถ้วายงานอย่างใกลชิ้ดในโครงการพระราชด าริต่างๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทั้งน้ีกิจกรรมการบรรยายจดัข้ึนท่ีหอ้งประชุมใหญ่ชั้น2  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ภาพข่าว : หน่วยถ่ายภาพส านกัเทคโนฯ 
 
   สำขำวชิำพยำบำลศำสตร์จดัประชุมระดบั 
   นำนำชำตรัิบ  ASEAN  
              
               เม่ือว ันท่ี  11 – 13 มิ .ย. ท่ีผ่านมา สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการระดบันานาชาติ เร่ือง การจดัการ
คุณภาพทางการพยาบาลในประชาคมอาเซียน  (Nursing 
Quality Management in ASEAN Community ) โดย
มีผู ้เข้าร่วมประชุมเกือบ 60 คน ประกอบด้วยพยาบาลจาก
โรงพยาบาลต่างๆ จากทัว่ประเทศ  

 
                                       สโมสรฯ จดังำนขอบคุณนักกฬีำ / มสธ. เข้ำอนัดบั 17 ในเกษตรศำสตร์เกมส์   

 
               ตามท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดม ศึกษ า (สกอ.) ค ร้ัง ท่ี  34  
“เกษตรศาสตร์เกมส์”  โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวดันครปฐม เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันระหว่างวนัท่ี 1 – 8 มิ .ย. ท่ีผ่านมา   มี
สถาบนัการศึกษาจากทัว่ประเทศกว่า 60 สถาบนั ส่งนกักีฬาร่วมการแข่งขนัใน 20 ชนิดกีฬา   ผลการแข่งขนัตลอดรายการทพันกักีฬา
ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท าผลงานไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม โดยควา้เหรียญรางวลัไดท้ั้งส้ิน 19 เหรียญ   แบ่งเป็น 4 เหรียญทอง  9 
เห รียญ เงิน   และ  6 เห รียญทองแดง  เข้าม าเป็ นอันดับ ท่ี  17  จากหั วตาราง   ส่ วน เจ้า เห รียญทองตก เป็นของเจ้าภ าพ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ควา้ไป 61 เหรียญทอง  48 เหรียญเงิน และ 47 เหรียญทองแดง   
               หลงัเสร็จส้ินการแข่งขนักีฬาบุคลากร สกอ.  สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดังานเล้ียงขอบคุณและมอบรางวลัแก่คณะนกักีฬา
และสต๊าฟโค้ชของมหาวิทยาลัย  โดยจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มิ.ย. ท่ีผ่านมา   ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น2  อาคารสุโขสโมสร  มีผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ทวี สุรฤทธิกุล นายกสโมสรสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นประธานจดังาน  ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.องคก์าร  อินทรัม
พรรย ์ นายกสภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ขา้ร่วมงานพร้อมกล่าวช่ืนชมคณะนกักีฬาของมหาวทิยาลยั 
                                                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว : สโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช   



 
วันนี้ – 13 ก.ค. 58     บริการนวดและประคบสมุนไพร โดยนักศึกษาหลกัสูตรแพทย์
แผนไทยภายใตก้ารควบคุมของอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ราคา 50 บาทต่อคร้ัง ณ คลินิกแพทย์
แผนไทยสุโขทยัธรรมาธิราช   วนัจนัทร์  พุธ  ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.    วนัองัคาร  
วนัพฤหสับดี  เวลา 08.30 – 19.30 น.  สอบถามโทร  0 2504 8969 , 0 2503 3583 

 
วนัที่ 23 มิ.ย. 58    เวลา 08.30 – 16.30 น.  ศูนยบ์ริการนกัศึกษาพิการ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
ส านกับริการการศึกษา จดัการประชุมเชิงปฏบัิติการส าหรับผู้ปกครองและนักศึกษากลุ่ออทสิ 
ติก  ณ  หอ้งประชุม  8228  ชั้น2  อาคารบริภณัฑ ์ สอบถามโทร 0 2504 7821 – 3  

 
วนัที ่29 มิ.ย. 58   เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.  เป็นเจา้ภาพจดั
ประชุมสภาคณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   ณ  ห้องประชุม
สารนิเทศ1  ชั้น4  อาคารบริหาร  สอบถามโทร 0 2504 8031 - 3 

 
วันที่ 7 ก.ค. 2558    เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตร 
การต้ังโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องประชุม 1607   
ชั้น6  อาคารบริหาร  สอบถามโทร 7589 

 
วนัที่ 8 ก.ค. 2558    เวลา 12.30 – 16.30 น. สัมมนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง 
สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 
Marriage Equality Rights for Sexual Diversity People  in  Thailand  โดยนายชวิน
โรจน์  ธีรพชัรพร  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต   ซ่ึงไดรั้บทุนจาก
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  ณ  หอ้งสามศร   อาคารอเนกนิทศัน ์  สอบถาม
โทร 0 2504  8364-5 
 

วันที่  8 – 10 ก.ย. 2558   มสธ. ร่วมกับ SEAMEOLEC และ  Hanoi Open University จัด
ประชุมนานาชาติ Scientific Research  หัวข้อ Role of  Higher  Education  in  Human  
Resource  Development  ณ  เมือง  Nha Trang  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ท่านท่ี
สนใจร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการศึกษา 
สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดท่ี้ งานวเิทศสัมพนัธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 
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