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เกาะติดผูบ้ริหาร                         อธิการบดชีวนทหารกว่าพนันาย เรียนกบั มสธ.  
                                             ใน Road Show คร้ังที ่3  จ.เพชรบุรี  ประจวบฯ                   

 
                                                   เม่ือวนัท่ี 15 – 16 พ.ค. ท่ีผ่าน
มา รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( มสธ. ) พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารยว์รวุฒิ  เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสาร
องค์กรและวิเทศสัมพนัธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.กลัยานี ภาคอตั 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน   และว่า ท่ีร้อยตรีอุทิศ  รุ่งธีระ  
ผูอ้  านวยการศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. เพชรบุรี  ร่วมเดินสายท า
กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 3  ท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและประจวบ
คิรีขนัธ์  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลยัท่ีใช้ระบบการศึกษาทางไกล 
โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  รณรงค์
รับสมคัรนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 57   พบปะกบัส่ือมวลชนใน
พ้ืนท่ีของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน เครือข่ายบริการ
ดา้นการศึกษา  นกัศึกษาและบณัฑิตของ มสธ. เพ่ือเสริมสร้าง
สัมพนัธภาพ กระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมเป็นเครือข่าย
การใหบ้ริการดา้นการศึกษาร่วมกนั  
 
                                                  กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 3 ท่ี
จังหวดัเพชรบุรีและประจวบคิรีขันธ์คร้ังน้ีจัดข้ึนโดยความ
ร่วมมือกนัระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง และศูนยวิ์ทย
พฒันา มสธ. เพชรบุรี ระหว่างวนัท่ี15 – 16 พ.ค. ท่ีผ่านมา โดย
มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจประกอบดว้ยกิจกรรม    “ อธิการบดีพบ
ส่ือมวลชนและเครือข่าย ” จัดข้ึนท่ี ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. 
เพชรบุรี  มีส่ือมวลชน ผูแ้ทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนทอ้งถ่ิน บณัฑิต และนกัศึกษา มสธ. เขา้ร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก  ทั้งน้ียงัไดรั้บเกียรติจาก นายมณเฑียร ทองนิตย ์
ผู ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู ้ร่วมกิจกรรม  
โอกาสน้ีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดีบรรยายเร่ือง นโยบายการด าเนินงานของ มสธ. 
โดยเฉพาะนโยบายของ มสธ. กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
และเร่ืองส่ือไอที เปล่ียนชีวิต แก่ผูร่้วมกิจกรรม  กิจกรรมเยี่ยม
ชมและพบผูบ้ริหารศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ 
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัเพชรบุรี  หอสมุดรัชมงัคลาภิเษกวงั
ไกลกงัวล   เยี่ยมชมและพบผูบ้ริหารศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. 
ประจ าจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ ณ โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศและศูนยว์ิทยบริการบณัฑิตศึกษา   กิจกรรมการใหส้มัภาษณ์. ประเดน็ มสธ.กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผ่านทางเคเบ้ิลทีวี
เพชรบุรี  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์  กิจกรรมแนะน า แนะแนวหลกัสูตรการศึกษาของ มสธ. แก่
ทหาร  ณ  โรงเรียนนายสิบทหารบก  ค่ายธนะรัชต ์ อ  าเภอปรานบุรี  จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์  ซ่ึงมีทหารใหค้วามสนใจเขา้ร่วมรับฟังมากกว่า 
1,000 นาย 
           



 
อธิการน าทมีผู้บริหารขึน้เหนือ Road Show คร้ังที ่2 ล าปาง เชียงใหม่  
 
                            เม่ือวนัท่ี 7 – 8 พ.ค. 2557 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเ ลิศ  พิชิตพรชัย 
อธิการบดี พร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา 
ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศ
สัมพนัธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.วิภา เจริญภณัฑารักษ ์
ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) และนางตสั
มาริน อธิจิตตา ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
ล าปาง ร่วมเดินสายท ากิจกรรม Road Show ท่ีจงัหวดั
ล าปาง  และเ ชียงใหม่  โดยมีว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเ รียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะ
หลกัสูตรส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รณรงค์
การรับสมคัรนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 57 พบปะกับ
ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายบริการ
ดา้นการศึกษา บัณฑิต และนักศึกษาของ มสธ. เพื่อ
เสริมสร้างสัมพนัธภาพ กระชับความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กัน ร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการด้านการศึกษา
ร่วมกนั  
                                     
                         กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 2 ท่ี
จังหวดัล าปาง และเชียงใหม่ คร้ังน้ีจัดข้ึนโดยความ
ร่วมมือกนัระหวา่งงานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง และ
ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง ระหวา่งวนัท่ี 7 – 8 พ.ค. 
ท่ีผ่านมา โดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจประกอบด้วย
กิจกรรม “ สภากาแฟ ” จดัข้ึนท่ี ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 
ล าปาง  มี ส่ือมวลชน ผู ้แทนจากองค์กรภาค รัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน บณัฑิต และนกัศึกษา มสธ. 
เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ียงัไดรั้บเกียรติ
จาก นายฤทธิพงศ์ เตชะพนัธ์ุ รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
ล าป างก ล่ าวต้อน รับผู ้ ร่ วม กิจกรรม  และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเ ลิศ  พิชิตพรชัย 
อธิการบดีบรรยายเร่ือง นโยบายการด าเนินงานของ 
มสธ. โดยเฉพาะนโยบายของ มสธ. กับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเร่ืองส่ือไอที เปล่ียนชีวิต แก่ผู ้
ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเยี่ยมชมศูนยบ์ริการการศึกษา
เฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวดั
ล าปาง และจงัหวดัเชียงใหม่ และเยี่ยมชมศูนยบ์ริการ
การศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ ณ โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลยั กิจกรรมการให้สัมภาษณ์. ประเด็น 
มสธ.กับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผ่านทางสถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัล าปาง และ
สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จงัหวดั
เชียงใหม่ กิจกรรมแนะน า แนะแนวการศึกษาใหแ้ก่พล
ทหารเกือบ 200 นาย ท่ีมีความสนใจจะศึกษาต่อดว้ย
ระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ท่ีค่ายทหารกาวิละ 
มณฑลทหารบกท่ี 33 จ.เชียงใหม่  

 



                          
 ผลรางวลันวตักรรมและแนวปฏิบตัิทีด่ ี และ Talented People ประจ าปี 57  
                                 

                              
                             ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ชิญโชค  ศรขวญั  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาระบบ เป็นประธานมอบรางวลัการประกวด
นวตักรรมและแนวปฏิบติัท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 5 หน่วยงาน และเกียรติบตัรใหแ้ก่บุคลากร มสธ. ท่ีผ่านการ
พิจารณาให้เป็น Talented People จ านวน 8 ราย  ในกิจกรรม KM Day เม่ือวนัท่ี 29 เม.ย. 2557 ณ ห้องสามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นปีท่ี 3 ของการมอบรางวลัและเกียรติบตัรดงักล่าว 
 

รางวลันวตักรรมและแนวปฏิบตัิทีด่ี 

 รางวลัชนะเลิศ  ส านกับรรณสารสนเทศ        รองชนะเลิศอนัดบั 1 ศูนยป์ระสานงาน        รางวลัชมเชย   สถาบนัวจิยัและพฒันา 
 โครงการ Ubiquitous  Libirary                    การประกนัคุณภาพการศึกษา  โครงการ        โครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ 
                                                                พฒันาระบบฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพ    ทางไกลเชิงนวตักรรม 
                                                                การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ( CHE QA On 
                                                                Line ) ของ มสธ. 
    

รางวลัชมเชย  ศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.เพชรบุรี              รางวลัชมเชย  ส านกัทะเบียนและวดัผล 
โครงการเกษตรอินทรีย ์วถีิเกษตรไทย แหล่ง             โครงการ ระบบลงทะเบียนสอบตามความ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจพอเพียง                พร้อมของนกัศึกษารายบุคคล ( Walk-in  
สู่ประชาคมอาเซียน                                                Exam )         
 



Talented People ประจ าปี 2557        
  
 
 
 
 
 
 
 
  รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยากร ท่อแกว้  ดา้นการวจิยั                                    นางสาวรัชนี  พลแสน  ดา้นการวจิยั 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทศพร  นรเศรษฐสถาพร  ดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม        นายไพบูลย ์  ชนะพนัธ์ุ   ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      นางสาวเดือนเพญ็  ภู่ค  า   ดา้น ICT                                     นางสาวพนิดา  โรจน์ทองค า    ดา้น ICT          

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

          นางสาวระพีพรรณ  แกว้ประทุม    ดา้น ICT                                นายสุธีระ วณิชยามงคล   ดา้น ICT 


