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  เกาะตดิผูบ้รหิาร            กรรมการสภาฯ  ผู้บริหาร มสธ. ร่วมประชุม 4 สภาฯ  
                                                          " มหาวทิยาลยัไทย : สู่อนาคตทีท้่าทาย " 

 
                 เม่ือวนัท่ี 18 มิ.ย.  ท่ีผ่านมา ศาตราจารย์ ดร.
วจิิตร ศรีสอา้น นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และอธิการบดีผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2558  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง 
มห าวิท ยาลัยไทย  : สู่ อน าคต ท่ีท้ าท าย   โดยด้ าน
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชมีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และผู ้บ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
เสวนาโดยพร้อมเพรียง  ทั้งน้ีการประชุมจดัข้ึนระหว่าง
วนัท่ี 18- 19 มิ.ย. 2558  ณ  ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ฟอร่ัม 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 
                      การประชุม 4 สภามหาวิทยาลย คร้ังท่ี 6 
ประจ าปี พ.ศ.2558 น้ี มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น
เจา้ภาพ โดยก าหนดให้มีการเสวนา เร่ือง มหาวิทยาลัย
ไทย : สู่อนาคตท่ีทา้ทาย แบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยในการเสวนา 
ไดแ้ก่ การพฒันามหาวทิยาลยัไทยตามเส้นทางการปฏิรูป
การศึกษา University Funding นโยบายการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการ
พฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัโลก  ทั้ งน้ี
ไดรั้บเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐากถาพิเศษ เร่ือง 
“การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูป
การศึกษา”  และผู ้ท รงคุณ วุ ฒิ ด้ านก ารศึกษาจาก
ภายในประเทศ และต่างประเทศอีกหลายคน  อาทิ รอง

ศาสตราจารยพ์ินิติ  ระตนานุกลูการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ,  ศาตราจารย ์ดร. ปิยะวติั  บุญหลง  ผูอ้  านวยการสถาบนั
คลังส มองแห่ งช าติ  ,  Dr.Brooke Storer Church, Policy จาก  The Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE) การประชุม เสวนาคร้ังน้ียงัได้เปิดโอกาสให้ผูส้นใจจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ เขา้ร่วมเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั  ซ่ึงการเสวนามีผูเ้ขา้ร่วมรวมทั้งส้ินกว่า 400 คน   ส าหรับการประชุมร่วมกนัของ 4 สภามหาวิทยาลยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
ส าคญัไดแ้ก่ 1.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กบัวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 2. 
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีสภามหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลยั  3. เพื่อร่วมกนัพิจารณาผล
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในรอบปีท่ีผา่นมา รวมถึงพิจารณากรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในปี
ต่อ ๆ ไป  4. เพื่อพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัในปี 2558 – 2559   5. เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั กรรมการในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยัและผู ้บริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัไดแ้ลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น
เก่ียวกบัการพฒันาสภามหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัในเร่ืองท่ีมีความสนใจร่วมกนั 
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เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห ์
 

                                             ประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้ปกครองและนักศึกษาออทสิติก มสธ.     
                  
                 เม่ือวนัท่ี 23 มิ.ย. ท่ีผ่านมา  รองศาสตราจารย ์
ดร.สมบัติ   พันธวิศิษฏ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิด การจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผูป้กครองและนักศึกษากลุ่มออทิ
สติก ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปี 
2558  ซ่ึ งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ส านั กบริการ
การศึกษา ได้จดัข้ึน ท่ีห้องประชุม 8228 ชั้ น2  อาคาร
บริภณัฑ ์  มีผูป้กครองนกัศึกษาเขา้ร่วมประชุมประมาณ 
20 คน  ทั้งน้ีไดรั้บเกียรติจากผูช่้วยศาสตราจารยร์ะพีพร  
ศุภมหิธร  หัวหนา้ศูนยว์ิจยัการศึกษาเพื่อเด็กท่ีตอ้งการ
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ พิ เศ ษ   โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ 
                มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ท่ี
เป็นมหาวทิยาลยัเปิด  ใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 
ทุกท่ี ทุกวัย  ทุกสถานภาพ  ผู ้พิการถือเป็นอีกกลุ่ม
บุคคลหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัและพยายาม
ใหโ้อกาสทางการศึกษาเท่าท่ีมหาวิทยาลยัจะสามารถท า
ได ้ ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) มี
นกัศึกษาพิการจ านวนกว่า 400 คน  นบัไดว้า่ มสธ. เป็น
สถาบัน อุดมศึกษาท่ี มีผู ้พิ การเข้าศึกษามากท่ี สุด   
นบัตั้งแต่มหาวิทยาลยัไดเ้ปิดรับนกัศึกษาออทิสติกและ
ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เม่ือปี พ.ศ. 2553  ปัจจุบัน มสธ. มีนักศึกษาออทิสติกและผู้ทีมี่ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ จ านวน 19 คน   และเป็นที่น่ายนิดีอย่างยิง่ทีใ่นปีการศึกษา 2557 น้ี คาดว่าจะมีนักศึกษาออทสิติกส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 2 คน   
              ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูป้กครองและนักศึกษากลุ่มออทิสติก ปี 2558 คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบับทบาทของผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาออทิสติก และทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค ในการใหบ้ริการการศึกษาแก่นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาระบบสนบัสนุน
นกัศึกษาออทิสติกของมหาวทิยาลยัใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

 
          อบรมเชิงปฏิบัตกิารเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
                           Up date ข้อมูลหลกัสูตรจากสาขา 
                      สู่นักแนะแนว   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  
                  
                  เม่ือว ัน ท่ี  16 – 17 มิ .ย. ท่ีผ่านมา งานประชาสัมพัน ธ์ 
กองกลาง ส านกังานอธิการบดี ไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การเพิ่มศกัยภาพในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรของสาขาวิชาส าหรับ
เค รือข่ ายป ระช าสั มพัน ธ์ ใน  ม ส ธ . (ก ลุ่ มนั ก แน ะแน วแล ะ
ประชาสัมพนัธ์)  ข้ึนท่ี ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครนายก  โดยมีรอง



ศาสตราจารย ์วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 60 คน  ประกอบดว้ย  
คณาจารยผ์ูแ้ทนจากสาขาวิชา 12 สาขาวิชา ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. และนกัแนะแนวการศึกษาจากศูนย ์10 ศูนย ์ นกัแนะ
แนวการศึกษาและผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ีศูนยส์ารสนเทศจากส่วนกลางของมหาวทิยาลยั   
                   การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ การเพิ่มศกัยภาพในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรของสาขาวิชาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ใน 
มสธ. (กลุ่มนกัแนะแนวและประชาสัมพนัธ์) คร้ังน้ี  มีผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศ
สัมพนัธ์เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นกิจกรรมหน่ึงในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลยั  ต่อกลุ่มนกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป    การฝึกอบรมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัสาขาวิชาและหลกัสูตรการเรียนการสอนแก่กลุ่มนกัแนะแนวและนกัปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์โดยการถ่ายทอดโดยตรงจาก
คณาจารยผ์ูแ้ทนจาก 12 สาขาวิชา ทั้งทางดา้นเทคนิค ประสบการณ์   โดยเฉพาะขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอนล่าสุด ของแต่ละ
สาขาวิชา   อีกทั้งยงัเป็นการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัเพื่อน ามาพฒันาเครือข่ายดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั
ต่อไป   ในโอกาสน้ีผูเ้ข้าร่วมโครงการยงัได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง การส่ือสารการตลาดเชิงรุก โดย นายอนุพล ภูวพูนผล 
Executive Business Director บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ  ากดั (มหาชน)  มีผลิตภณัฑ์ท่ีดูแลด้านการส่ือสารการตลาด  อาทิ  กระทิงแดง  
มาม่า  เอสโซ  ฟาร์มเฮาส์            

 
    กจิกรรมจากหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ในรอบสัปดาห์ 
                                                                    สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์จดัประชุมระดบั นานาชาตรัิบ  ASEAN                         
                
                   เม่ือวนัท่ี 11-13 มิถุนายน 2558   ณ ห้องประชุม
สามศร อาคารเอนกนิทศัน์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชาพยาบาศาสตร์ ไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เร่ือง การจดัการคุณภาพ
ทางการพยาบาลในกลุ่มประชาคมอาเซียน (Nursing 
Quality Management in ASEAN Community) 
โดยเชิญผู ้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ คือ Assoc. Prof. 
Lim Swee Hia,  Senior Director of Advanced 
Nursing, SingHealth Alice Lee Institute of 
Advanced Nursing ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรหลกั
ในการบรรยายและฝึกอบรมโดยจัดประชุมเป็นภาค
ภาษาองักฤษ แก่นักศึกษา คณาจารยแ์ละพยาบาลท่ีสนใจ 
จากทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ประเทศ รวมจ านวนทั้งส้ิน 75 
คน  
 
                 โดยผลการด าเนินโครงการฯ บรรลุวตัถุประสงค์
ทุกประการ ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และความ
เขา้ใจจากการบรรยายของวิทยากร ท าให้มีแนวทางในการ
จดัการคุณภาพการบริการพยาบาลท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ
และมีการเช่ือมโยงบริการทั้งบริการสุขภาพและบริการพยาบาลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน
ต่อไป 

 



 
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 
 

วันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป  กองแผนงานจดัประชุมแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท่ีหอ้งประชุม 5209  ชั้น2  
อาคารสัมมนา 1  สอบถามโทร 7154  

 
วนัที ่29 มิ.ย. 58   เวลา 09.00 – 16.00 น. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.  เป็นเจา้ภาพจดั
ประชุมสภาคณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   ณ  หอ้งประชุม5209    
อาคารสัมมนา 1  สอบถามโทร 0 2504 8031 – 3 
 
วันที่ 30 มิ.ย. 58  เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป พิธีลงนามความร่วมมือโครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาระบบหลกัประกนัสุขภาพส าหรับบุคลากรสุขภาพ ( The Health 
Security System for Health Personel ) ระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชา
วิท ยาศาสต ร์ สุ ขภ าพ  มสธ . กับส านั ก งานหลักประกัน สุขภ าพแห่ งชาติ  เขต13 
กรุงเทพมหานคร  ท่ีหอ้งประชุม 1514  ชั้น5  อาคารบริหาร   สอบถามโทร 0 2504 8036 - 7 

 
วันที่ 7 ก.ค. 2558    เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป สถาบนัวิจยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตร 
การต้ังโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องสามศร  อาคาร
อเนกนิทศัน ์ 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  เมืองญาจาง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   ท่านท่ีสนใจ
ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการศึกษา 
สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ http://icsr2015.hou.edu.vn/home   หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดท่ี้ งานวเิทศสัมพนัธ์ (คุณชิดชนก)  โทร 7173 
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