กาวตอไป...ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กาว... สู...ความเปนนานาชาติ

ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
กาวแรกของยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค คือ การลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน และสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขง และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งประกอบดวย
1) Maharishi Vedic University, Cambodia
2) University of Social Science and Humanities, Vietnam
3) Chanpasak University, Laos
เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรนี้สู “ความเปนนานาชาติ”
กาวตอไปของยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค คือการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป
คือ University of Missouri Columbia โดยไดเตรียมการลงนามความรวมมือกับ ภาควิชาสังคมศาสตร
ประยุกตในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2549
นอกจากนั้นไดกําหนดใหมี Work Shop เพื่อพิจารณาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ รวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ํา
โขง และ U. of Missouri Columbia ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การลงนามความรวมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ Mekong Institute Foundation
ได ดํ า เนิ น การ เมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2548 ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท และ รศ.ดร.สุมนต สกลไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเปนเกียรติในพิธี
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ในฐานะประธานบริหารโครงการฯ ไดกลาวปราศรัยในพิธีเปดการลง
นามวา
คําปราศัยของ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ไดกลาวเปดงานในพิธีลงนามความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลันขอนแกนและ สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุมน้ําโขง แหงมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548

“ในฐานะที่มีความผูกพันทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ เปนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
อดีตกรรมการสถาบันราชภัฎเลยอยูสองสมัย ทั้งเคยเอื้อความผูกพันสมัยโครงการ มข.-วค. ดังนั้นเมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยโดยทานอธิการบดี และ ผศ.ดร. ภัทรธิรา ผลงาม มีดําริที่จะพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอก ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงใหเปนหลักสูตรนานาชาติในฐานะที่เปนประธาน
โครงการนี้ จึงเห็นความเปนไปไดอยางสูงที่จะสรางหลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยการสรางความรวมมือกับ
สถาบันในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขงที่ไดเคยเปน
ผูอํานวยการผูกอตั้งและมีความผูกพันกับประเทศทั้ง 6 ในอนุภูมิภาค รวมถึงคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งผมไดมีโอกาสชวยผลักดันหลักสูตรปริญญาเอก รวมกับ ทานคณบดี ดร.พีรสิทธิ์ คํานวน
ศิลป และมาชวยสอนเปนครั้งคราว จึงเห็นศักยภาพที่จะรวมมือกันระหวางคณาจารยทั้งสองสถาบัน ที่อยู
ในอีสานดวยกัน จะรวมกันทําสิ่งดีๆ ที่เปนประโยชนและเปดโอกาสใหกับคนอีสานไดมีความสามารถที่จะ
พัฒนาใหเทาเทียมกับนักศึกษาในกรุงเทพฯ หรือแมแตในตางประเทศ และอาศัยความรวมมือที่มีอยูกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชนที่นิวซีแลนดและสหรัฐอเมริกา เชน Victoria University, Missouri
University, Hawaii University รวมถึงมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคที่ไดรวมมือกันผาน องคกร GMSARN
(Greater Mekong Sub region Academic Research Network) ที่จะมารวมมือกันและจะกาวเลยตอไปจาก
วัน นี้ ที่ ม าลงนามความร ว มมื อ กั น ระหว า งสองมหาวิ ท ยาลั ย เลยไปสู ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกนานาชาติ
(International Program)ในหลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอไป วันนี้จึงเปนกาวเล็ก
ๆ ที่สําคัญที่จะรวมกันเปนคูเคียงในการเดินกาวที่สําคัญและยิ่งใหญกวาตอไป เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
พัฒนาภูมิภาค ใหเขมแข็ง ยั่งยืนสําหรับประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
จากที่ ก ล า วมาต อ งการเสนอให ท ราบถึ ง ความเป น ไปได แ ละโอกาสแห ง ความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการจัดการในหลักสูตรนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนทุกคน
คํากลาวของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เนือ่ งในโอกาสพิธีลงนามความรวมมือ
เรี ย น ศ.นพ.วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท ท า นอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ท า นคณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง และ
คณาจารยทุกทาน ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่มีกิจกรรมในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนยินดีให
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในสาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคซึ่งเมื่อ
พิจารณาแลวมีความสัมพันธเกี่ยวของสอดคลองกับภารกิจของสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขง ซึ่งผมเปนประธานอยู
มหาวิท ยาลัย มี น โยบายสร า งเครือ ขา ยความรว มมือ กับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น
กิจกรรมใด ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนยินดีสนับสนุน โดยเฉพาะการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ นาสนใจมาก และมีความเปนไปไดสูงเพราะมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากคือ
ทานอาจารยวันชัย วัฒนศัพท ซึ่งสามารถชวยใหเกิดผลสําเร็จได อันจะนําไปสูการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ํา
โขงอยางเปนรูปธรรม

ภาพกิจกรรมพิธลี งนามความรวมมือทางวิชาการ
วันที่ 7 ตุลามคม พ.ศ. 2548
ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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