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 เกาะตดิผู้บริหาร                อธิการบดี ร่วมเดินสาย  มสธ.  Road Show  คร้ังแรกทีอ่บุลฯ  ได้เสียงตอบรับดีเยีย่ม 
 

 
                             เม่ือวนัท่ี 12-13 ก.พ.ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์
ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี น าคณะผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. )  ร่วมกิจกรรม มสธ. 
Road Show  คร้ังแรกท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม
ส าคญั คือ ร่วมจดัรายการ ให้สัมภาษณ์ เร่ืองแนวนโยบายการ
บริหาร การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนทิศทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ในรายการ “ รวมมิตรคิดท า ช่วงปฏิรูป
การศึกษา ” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จงัหวดัอุบลราชธานีและ รายการ “ 8 โมงเชา้ข่าว 11 ”  ซ่ึงเป็น

รายการโทรทัศน์ ( สด ) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
อุบลราชธานี   กิจกรรมพบปะส่ือมวลชนและเครือข่ายทางการศึกษาทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบณัฑิตและนกัศึกษา มสธ.  ในจงัหวดัอุบลราชธานี
และจงัหวดัใกลเ้คียง  พร้อมบรรยายพิเศษเร่ือง มสธ.กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและ 
ส่ือไอที เปล่ียนชีวิต   ท่ีห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี โดยมี
ส่ือมวลชน  ผูแ้ทนเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนอาชีวะเกือบ 1300 คน ท่ี
วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   นอกจากน้ียงัไดเ้ขา้เยีย่มผูบ้ริหารโรงเรียนนารีนุกกูล 
ซ่ึงเป็นศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีนายประหยดั 
หลกัรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนน าคณะผูบ้ริหารโรงเรียนให้การตอ้นรับ  และเขา้เยี่ยม
ผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราธานี โดย ดร.ธนกร  ไชยกุล  ผูอ้  านวยการน าคณะ
ผูบ้ริหารใหก้ารตอ้นรับและพร้อมร่วมเป็นพนัธมิตรทางการศึกษาร่วมกนั  
    



                                         ส าหรับกิจกรรม Road Show เป็น
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยความร่วมมือกนัระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง สนง. อธิการบดี กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานกิจการดา้น
การศึกษาโดยใช้ระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ท่ีเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กบัทุกคน ทุกพื้นท่ี  ทุกเวลา   รณรงค์รับสมคัร
นักศึกษาใหม่  ตลอดจนสร้างเครือข่ายส่ือมวลชนและพนัธมิตร
ด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ  โดยกิจกรรม Road 
Show มีก าหนดจะถูกจดัข้ึนทุกศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย ์ 
ภายในปีงบประม  าณ 2557  ส าหรับ Road Show คร้ังแรกท่ีศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ. อุบลราชธานีน้ี  นอกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชัย  ท่ีร่วมเดินทางไปท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเองแล้ว  ยงัมีผูบ้ริหารอีกหลายท่าน ประกอบด้วย  รอง
ศาสตราจารยว์รวุฒิ เทพทอง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย   รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา  เจริญภณัฑารักษ ์  
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา 
ปานขาว  รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศสัมพนัธ์   นาย
สมพงษ์   โลมะ รัตน์   ผู ้อ  านวยการศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ . 
อุบลราชธานี  นายซัน  อันนันหนับ  ผูอ้  านวยการส านักบริการ
การศึกษา  และนายชาตรี  วงศ์มาสา หวัหน้าศูนยบ์ริการการศึกษา
ประจ าภูมิภาค ท่ีร่วมเดินทางมาในคร้ังน้ีดว้ย      
 

      
 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง มสธ. กบัสถาบัน Savan Institute of Management ( SIM ) ที ่สปป.ลาว 
  

          เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ท่ีผ่านมา รอง
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ได้
ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบนั Savan Institute of Management (SIM) 
ณ สถาบัน SIM แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
บัน ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง น้ี มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ
แลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์วสัดุการศึกษา 
และขยายโอกาสทางการศึกษา 

 



   

เพชรเมด็งามในรอบสัปดาห์                    มสธ. ร่วมเป็นพลงัภาคเีครือข่ายส่งเสริมการอ่าน   
                                                   สานต่อกรุงเทพฯ มหานครแห่งการอ่าน 

                         เม่ือวนัท่ี 18 ก.พ. ท่ีผา่นมา  ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร ( ไทย – ญ่ีปุ่น )  กรุงเทพมหานครได้
จดังานรวมพลงัภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการอ่านในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมี
นายมานิต  เตชอภิโชค  รองปลดักรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี  ทั้งน้ี ทีมวิจยัของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดเ้ขา้ไป
ร่วมช่วยงานดา้นการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงคใ์หก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านในปี 2556  น าโดยผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วลัภา  สบายยิ่ง ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา มสธ.  โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการดงักล่าวรวมตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตร์และโครงการท่ีก าหนดข้ึน อีกทั้งเสนอรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการการบริหารโครงการ และด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล  ทั้งน้ียงัไดบ้รรยายสรุปการติดตามและประเมินผล
โครงการ ในโอกาสน้ีดว้ย  
                          กรุงเทพมหานคร จดังานรวมพลงัภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมต่อเน่ืองจากการท่ีกรุงเทพมหานคร ไดรั้บ
เลือกจากองคก์รยเูนสโกให้เป็นเมืองหนงัสือโลกประจ าปี 2556 ( Bangkok Word book 2013 ) โดยมุ่งเนน้เป้าหมายของผล
การด าเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการรณรงคใ์หก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน 
 ( Bangkok Read for Life ) ซ่ึงไดด้ าเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึง และไดมี้การติดตามประเมินผลโครงการ ดว้ยการเก็บรวบ
รมขอ้มูลเชิงประจกัษ์เพื่อยืนยนัผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมและแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งประมวลภาพรวมของการ
ด าเนินงานท่ีน าไปสู่การสร้างวฒันธรรมการอ่านอย่างแทจ้ริง  ส าหรับกิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การประชุมทิศทางการ
ประเมินผลโครงการรณรงคใ์หก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน รวมทั้งการประมวลผลการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายกวา่ 104 องคก์ร 
                        นอกจากงานรวมพลงัภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านแลว้ กรุงเทพมหานครยงัมีพนัธกิจต่อเน่ืองท่ีตอ้งด าเนินการตาม
แผนงานท่ียื่นเสนอต่อองค์การยูเนสโก ภายใตโ้ครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านอย่างต่อเน่ือง เช่น 
โครงการจดัตั้งหอสมุดกรุงเทพมหานคร ( City Library  ) พิพิธภณัฑ์การอ่านหนงัสือไทย ( Thai Literary  Museum ) 
ศูนยว์ิจยัการอ่านและหนังสือกรุงเทพมหานคร  โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์การ์ตูนไทย และการเป็นเจา้ภาพงาน International  
Publisher  Association  Symposium 2014  ผูส้นใจสามารถติดตามรายระเอียดภารกิจต่างๆ ของกิจกรรม Bangkok  
Word  Book  Capital  2013  ไดท้างเวบ็ไซต ์www.bangkokwordbookcapital 2013.com 

 



คลกุวงใน รัว้เขยีว – ทอง          ระเบิดความมัน กฬีา เขยีว-ทอง สัมพนัธ์ 

                            เม่ือวนัท่ี 17 ก.พ. 57 ท่ีผา่นมา รองศาสตราจารยณ์ัฏฐพร   พิมพายน  รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นประธานในพธีเปิดการ
แข่งขนักีฬาบุคลากร มสธ. เขียว – ทองสัมพนัธ์ ประจ าปี 2557   ซ่ึงจดัโดยสโมสรสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยการแข่งขนัจะมีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 17 – 21 
ก.พ. 2557  ใน 10 ชนิดกีฬา  คือ ฟุตซอล วอลเลยบ์อล เซปักตระกร้อ แบดมินตนั หมากกระดาน  เทเบิลเทนนิส  ปาเป้า  กรีฑา  เปตอง   และกีฬา
พ้ืนบา้นสนุกสนานฮาเฮ  ทั้งน้ีนายนริส  สิงหวงัชา กรรมการบริหารสมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช  ร่วมเป็นสปอนเซอร์สนบัสนุนการแข่งขนัโดยให้เส้ือ
นกักีฬาจ านวน 500 ตวั   ส าหรับกีฬาบุคลากรเขียวทองสมัพนัธ์นั้น จะแบ่งบุคลากรของมหาวทิยาลยัทั้งหมดเป็น 4 สี   ซ่ึงในปีน้ี มี 
 
สีชมพู ประกอบดว้ย ส านกัพิมพ ์ศูนยฝึ์กอบรมฯ ส านกัวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ และ
สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ ากดั       
 
สีเขียว ประกอบด้วย ส านักทะเบียนและวดัผล  ส านักบรรณสารสนเทศ  สถาบนัวิจยัและพฒัฯ  ศูนยส์ัมมนาฯ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  ส านกัคอมพิวเตอร์  
 
สีฟ้า ประกอบดว้ย ส านักงานอธิการบดี  งานประสานศูนยว์ิทยพฒัฯ  ส านักบณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์  และสาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
 
สีม่วง ประกอบดว้ย ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา  ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง  สมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช  ศูนยส์ารสนเทศ  สหกรณ์ออมทรัพย ์มสธ. 
จ ากดั  สาขาวชิารัฐศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์  และสาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร์  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


