
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 194  

แตง่ตัง้รองอธกิารบด ี

เปลีย่นแปลงและมอบหมายงานใหร้องอธกิารบดกี ากบัดแูลฝ่ายฯ 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่งตั้งรองอธิการบดีเพ่ิมเติมอีก 1 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล และ
มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงและมอบหมายงานให้รองอธิการบดีก ากับดูแล นับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ดังนี้ 



 

 

 

 
   

ภารกจิส าคญัของอธกิารบด ี

เมือ่ครัง้เยอืนประเทศอนิโดนเีซยี 

25 เม.ย. - 4 พ.ค. 2556 

อธิการบดี มสธ. พร้อมคณะ เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อร่วม
ประชุม OU5 ครั้งที่ 10 เรื่อง "ASEAN Studies Meeting” เข้าเยี่ยมคารวะ
อธิการบดี Universitas Terbuka (UT) ณ กรุงจาการ์ตา  รวมทั้งการลง
นามความร่วมมือ 3 ฉบับ 3 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  25 เมษายน - 4 
พฤษภาคม  2556 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่าในการเยือนประเทศ
อินโดนีเซียช่วงระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2556 ถือเป็น
ครั้งแรกของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่อธิการบดี มสธ. ในต่างประเทศ 
หลังจากที่เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วม
ประชุม OU5 ครั้งที่ 10  นี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ASEAN Studies Meeting" 
ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เป็นโครงการความร่วมมือสร้าง
หลักสูตร "ASEAN Studies" ร่วมกันจาก Open University 5 แห่ง 
ได้แก่ STOU จากประเทศไทย  Universitas Terbuka (UT) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  University of the Phillipines Open University (UPOU) 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  Open University of Malaysia (OUM) ประเทศ
มาเลเซีย และ  Hanoi Open University (HOU) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 27 เม.ย. 2556  ซ่ึงผลการประชุม OU5 ครั้ง
ที่ 10 นี้ มสธ.ได้ร่วมรับผิดชอบเขียนชุดต ารา 2 ชุดวิชา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จไม่เกิน 9 - 12 เดือนข้างหน้า และรับเป็นเจ้าภาพการประชุม OU5 
ครั้งที่ 11 ในราวต้นเดือนพฤษภาคม 2557 

 อธิการบดี มสธ. เปิดเผยต่อไปว่าในระหว่างการประชุมที่เมืองบันดุงนี้ 
ได้มีการลงนามในความร่วมมือ 3 ฉบับ โดยที่ มสธ. ได้รวบรวมความต้องการ
ของสาขาและส านักต่างๆ รวมทั้งได้หารือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้ว โดยลงนาม
กับ Universitas Terbuka (UT) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ฉบับที่ 2 กับ 
University of the Phillipines Open University (UPOU) สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และฉบับที่ 3 กับ Hanoi Open University (HOU) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม  พัฒนาหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน   แลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การศึกษา และการ
วิจัย เอกสารการสอน ข้อมูลการวิจัย  ด าเนินการวิจัยร่วมกัน ผลการลงนาม
ก่อให้ เกิดกลุ่มความร่วมมือการวิจัยร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูลเพ่ือการ 
benchmark กันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 5 
สถาบันให้ดียิ่งๆ ขึ้น 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี กล่าว
เสริมอีกว่าในวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้เดินทางพร้อมคณะ เข้าพบ Prof.Tian 
Belawati อธิการบดี Universitas Terbuka (UT) ณ กรุงจาการ์ตา และทีม
บริหาร โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก  ศึกษาดูงานด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน IT 
หอสมุด ห้อง Data Center การจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนโดยใช้โค้ด
สีและบาร์โค้ดบนปกหนังสือเพ่ือแยกประเภทหนังสือบน shelf การจัดเตรียม
ข้อสอบและสนามสอบโดยใช้กระดาษสีแยกประเภทด้วยสายตา เป็นต้น 
รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและสร้างความร่วมมือทางการเรียน
การสอนและการวิจัย  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2556 อธิการบดี มสธ. 
ได้เข้าร่วมประชุม ASAIHL International Conference 2nd 
International Office Meeting - International Student 
Performance, "Advancing Collaborative Strategy for Achieving 
Excellence" ที่ Universitas Airlangga เมืองสุราบายา มีเนื้อหา
ประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายเรื่องกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย มีการใช้ไอซีทีและเครือข่ายสังคมมากขึ้น การท า
มาตรฐานทางการศึกษา A UN QA (ASEAN University Network 
Quality Assurance) และ Student mobility 

วันที่ 3 พ.ค. 56 อธิการบดี มสธ. พร้อมประธานกรรมการสาขา
วิทยาการจัดการ(ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง) รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง และคณะ
เยือน STIE Perbanas และพบอธิการบดี STIE Perbanas เมืองสุราบายา 
เพ่ือหารือการจัดการประชุมนานาชาติร่วมกัน ทางด้านธุรกิจและการ
ธนาคาร "3rd International Conference on Business and Banking 
(ICBB)" ที่ประเทศไทยในปลายปี 2556 นี้ 
 

และในวันถัดมา 30 เมษายน 2556 ได้ร่วมประชุม ASAIHL 
International Conference 2nd International Office Meeting - 
"International Ranking versus International Recognition"  ณ  
Hotel Bumi Surabaya  มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่องความจ าเป็นในการ
ท าให้สถาบันการศึ กษามีชื่ อ เสียง เป็นที่ รู้ จั ก  และการเรียงล าดับ
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ    นอกจากนี้ อธิการบดี มสธ. ยังกล่าวว่า
“เราท างานเพ่ือเนื้องานที่มีคุณภาพ ผลของงานที่ดีท าให้เป็นที่กล่าวขาน 
เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง การเรียงล าดับที่ 3rd party เป็นผลพลอยได้ที่
สามารถสะท้อนผลกลับมาท าให้เรามีชื่อเสียงยิ่งๆ ขึ้น” 

ท้ายสุดนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ 
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัด
และประเทศเจ้าภาพการประชุมที่ให้การต้อนรับเป็น
อย่างดียิ่งและจะเก็บเก่ียวข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
ประสบการณ์จากการประชุมครั้งนี้เพ่ือเตรียมการเป็น
เจ้าภาพการประชุม OU5 ครั้งที่ 11 ในราวต้นเดือน
พฤษภาคม 2557 ต่อไป 
 



          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 194 ประจ ำวันพุธที่ 8 พฤษภำคม 2556 
จัดท าโดย งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ที่ปรกึษา: นำยธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมำ ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นำยนิติ พำนนำค ถา่ยภาพ: นำยธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

       ทีมงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน  มสธ. ร่วมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ   
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระโอรส
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2556 ณ วังอัมพร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ 
“ประชาสัมพันธ์อย่างไร ให้คนไทยเข้าใจอาเซียน” ในโอกาส
ครบรอบวันคล้ ายวันก่อตั้ งกรมประชาสัมพันธ์ปีที่  80  
เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่  3  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 6  ณ  ห อป ร ะชุ ม  
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กทม. 

80 ปี  

กรมประชาสมัพันธ ์

mailto:pr_stou@hotmail.com%20%20%20หรือ

