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สัมมนาด้านพยาบาลศึกษารับ AEC 

               
                        สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จดัโครงการ Leadership development 
and change management for nurse executives in ASEAN countries   ระยะท่ี 2  เร่ือง Face 
to Face Intensive Seminar  ในระหว่างวันท่ี 24 -26 ก.ค. 2557  ณ  ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มสธ. เป็นผู้บริหารโครงการฯ  ก่อนหน้านีไ้ด้ด าเนินการโครงการในระยะท่ี 1  ด้วยวิธีอบรมทางอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ผ่านการ
อบรมและสัมมนาในระยะท่ี 2 นี ้ จ านวนประมาณ 80 คน ประกอบด้วยผู้น าทางการพยาบาลทัง้ในระบบบริการสุขภาพและ
สถาบนัการศึกษาจากประเทศไทย   มาเลเซีย  สิงคโปร์  เวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา  และ
คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มสธ.       
 

http://eservice.stou.ac.th/


เกาะตดิผู้บริหาร        อธิการบดเีดนิสายใต้ ตะวนัออก Road Show 2 ภาค ใน 10 วนั 
  

                                            รองศาสตราจารย์ ดร .นายแพทย์ชัย เ ลิศ  พิ ชิตพรชัย  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ได้ร่วมกิจกรรม 
Road Show คร้ังท่ี 6  ของปี 2557  ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือวนัท่ี 22 – 23 ก.ค.  และคร้ังท่ี  7  
ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และชลบุรี  เม่ือวนัท่ี 28 – 29 ก.ค. ท่ีผา่นมา  การจดักิจกรรม Road Show ทั้ง 2 คร้ัง
น้ี ไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนจ านวนมากในพ้ืนท่ีและจงัหวดัใกลเ้คียง  ตลอดจนผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชนทอ้งถ่ิน  นกัเรียน  นกัศึกษา  ทหาร  เขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนว
การศึกษารับฟังบรรยาย เร่ืองการเรียนการสอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ.  เป็นจ านวน
เกือบ 2,000 คน          
                                            กิจกรรม Road Show ในทุกคร้ังมีวตัถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยัท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล  ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน  อยูท่ี่
ไหน เวลาใดก็สามารถศึกษาได ้   โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน     การรณรงค์รับสมคัรนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557   การพบปะกบัส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี
ท่ีตั้ งของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  และจังหวดัใกล้เคียง  ตลอดจนพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายบริการด้านการศึกษา  นักศึกษาและบณัฑิตของ  มสธ. เพื่อ
เสริมสร้างสัมพนัธภาพ กระชับความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการด้าน
การศึกษาร่วมกนั  
                                           ในกิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 6  ของปี 2557 น้ี จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  22 – 23 
ก.ค. ท่ีผ่านมา ท่ีจังหวดันครศรีธรรมราช   โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  และศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช   มีกิจกรรมส าคญั
ประกอบดว้ย   1. กิจกรรมอธิการบดีพบส่ือมวลชนและเครือข่ายการศึกษา  จดัข้ึน  ณ  ศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช   มีส่ือมวลชนในจงัหวดันครศรีธรรมราชและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  ผูแ้ทน
จากหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐ   ภาคเอกชน    ชุมชนท้องถ่ิน  บัณฑิต  นักศึกษา มสธ.  
ตลอดจนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปลายหลายแห่งในจงัหวดันครศรีธรรมราชเขา้ร่วมกิจกรรมรวมเป็น

จ านวนประมาณ 250 คน     ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  ได้บรรยายเร่ือง  การให้บริการด้าน
การศึกษาดว้ยระบบทางไกล  ของ มสธ.   นโยบายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะนโยบายของ มสธ. กับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  และเร่ืองส่ือไอที เปล่ียนชีวติ     2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
แก่ทหาร และนักเรียน กศน. ในอ าเภอเมืองนครศรีธรราราช  รวม
จ านวนประมาณ 400 คน   ท่ีหอ้งประชุมสโมสรร่ืนฤดี  กองทพัภาคท่ี 4 
ค่ายวชิราวธุ   3. กิจกรรมพบผูบ้ริหาร กศน.  และเยี่ยมชมศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.  ณ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช    เยี่ยมชมและพบผูบ้ริหารศูนย์บริการการศึกษา 
มสธ. ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช   ณ  โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช   
และ 4. กิจกรรมการให้สัมภาษณ์ ประเด็น โอกาสทางการศึกษากับ
มสธ. และการเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
ช่อง  11 นครศรีธรรมราช  

และสถานีวทิย ุอสมท. นครศรีธรรมราช      
                                
                          และกิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 7  ของปี 2557 น้ี จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  28 – 29 ก.ค. ท่ีผ่านมา ท่ี
จังหวดัจันทบุรีและชลบุรี  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี  และศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี   มีกิจกรรมส าคัญ
ประกอบด้วย   1.กิจกรรมอธิการบดีพบส่ือมวลชนและเครือข่าย
การศึกษา  จดัข้ึน  ณ  ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จนัทบุรี   มีส่ือมวลชน
ในจังหวดัจันทบุรีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  ผู ้แทนจากหน่วยงานด้าน
การศึกษาภาครัฐ   ภาคเอกชน    ชุมชนท้องถ่ิน  บณัฑิต  นักศึกษา 
มสธ.  ตลอดจนนกัเรียน กศน. เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนประมาณ 
250 คน    ในโอกาสน้ีรองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพร
ชยั  ไดบ้รรยายเร่ือง  การให้บริการดา้นการศึกษาดว้ยระบบทางไกล  
ของ มสธ.   นโยบายการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั  โดยเฉพาะนโยบายของ มสธ. กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และเร่ืองเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งไร...
ในยคุไอที    2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นกัศึกษาอาชีวศึกษาออมสินอุปถมัภ ์จงัหวดัจนัทบุรี  และวิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี รวม 2 แห่งกวา่ 600 
คน   3.กิจกรรมการใหส้มัภาษณ์ ประเด็น มสธ.กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   โดยสอดแทรกเร่ืองการใหบ้ริการดว้ยระบบการศึกทางไกลของ มสธ. ท่ี
เปิดโอกาสทางการศึกษาใหส้ าหรับทุกคนท่ีไม่วา่ผูเ้รียนจะเป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  เวลาใด ก็สามารถท่ีจะเรียนกบั มสธ. ได ้  โดยออกอากาศผ่านทางสถานี
วทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์กวา่ 4 แห่ง  ไดแ้ก่ สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จงัหวดัจนัทบุรี  สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัจนัทบุรี  สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัชลบุรี  และ เคเบ้ิล ชลบุรี เน็ทเวริค ์ จงัหวดัชลบุรี     
 



  เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์          เปิดบ้าน มสธ. คร้ังแรก 3 วนั นศ.ใหม่ สมัครกว่า 60 คน  
                          
               เม่ือวนัท่ี 26 ก.ค. ท่ีผ่านมา  เวลาประมาณ 09.00 น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัย เ ลิศ  พิ ชิตพรชัย 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้ป็นประธาน
เปิดงาน STOU Open House 2014  “ เปิดบา้น มสธ. ”   ณ  
บริเวณใตอ้าคารบริหาร  โดยมีผูร่้วมกิจกรรมหลายร้อยคน   
ส าหรับการจดักิจกรรมเปิดบ้าน มสธ.  นายแพทยช์ัยเลิศ
กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบา้น มสธ.คร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นคร้ังแรก
โดยมีวตัถุเพื่อประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงใช้ระบบการศึกษาทางไกลท่ีอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ตวัผูเ้รียน โดยไม่วา่ผูเ้รียนจะเป็นใคร อยู่
ท่ีไหน เวลาใด ก็สามารถเรียนได้  โดยเฉพาะผูท่ี้เรียนกบั 
มสธ. นั้นนบัไดว้า่เป็นผูท่ี้สร้างโอกาสการใฝ่หาความรู้ และ
คุณวุฒิทางการศึกษาให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี  และ
น่าช่ืนชม   และการจัดงานคร้ังน้ียงัจะท าอีกหลายคนได้
ใกล้ชิดและรู้จกักับ มสธ. มากยิ่งข้ึน   ทั้ งน้ีงานเปิดบ้าน 
มสธ.  “ STOU Open House 2014 ” ไดจ้ดัข้ึนระหวา่งท่ี 26 
– 28 ก.ค. 2557    
            กิจกรรมในงานปะกอบด้วย แนะน ามหาวิทยาลัย
เปิด รู้จกัการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ท่ีไม่ว่าจะ
เป็นใคร อยู่ท่ีไหน เวลาใด ก็เรียนได ้แนะน าหลกัสูตรการ
เรียนการสอน  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก  โครงการสัมฤทธิบตัร 
และประกาศนียบตัรแบบเจาะลึกทุกรายระเอียด เยี่ยมชม
สถานท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย ห้องพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินี  และอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์   เยี่มชมอาคาร
ผลิตรายการวทิยแุละโทรทศัน์ของมหาวิทยาลัย ทดลองเป็นพิธีกร ผูด้  าเนินรายการ เลือกซ้ือต าราเรียน  หนงัสือดีๆท่ีผา่นการคดัสรร  
และของท่ีระลึกมากมายของมหาวทิยาลยั สาธิตการนวดแผนโบราณจากอาจารยผ์ูส้อนวิชาเอกแพทยแ์ผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และแจกของรางวลัมากมาย โดยเฉพาะแท็บเล็ต 3 เคร่ือง ส าหรับผูล้งทะเบียนเรียนในงาน โดยตลอดระยะเวลา 3 วนัท่ีจดั
กิจกรรมมีผูล้งทะเบียนนกัศึกษาใหม่มากกวา่ 60 คน   
  

 



                                    “ ได้ของคืนครบ ”  
                 
                          เม่ือวนัท่ี 15 ก.ค. ท่ีผ่านมา  เวลา
ประมาณ 08.30 น. คุณสมปราถนา มาเดช (พี่แป้ง  คน
ดา้นขวามือ) บุคลากรกองคลงั สนง.อธิการบดี ไดล้ง
ไปกดเงินท่ีตู ้ATM กรุงไทย บริเวณป้อมยามประตู
ทางเข้าหลักหน้ามหาวิทยาลัย    หลังจากได้เ งิน
เรียบร้อยแลว้ไดก้ลบัข้ึนมาท างานตามปกติ แต่ตนเอง
ไดลื้มกระเป๋าถือไวบ้ริเวณตู ้ATM ตรงท่ีกดเงิน  พอ
นึกข้ึนไดจึ้งเดินกลบัมาดูพบว่ากระเป๋าเงินไดห้ายไป
แลว้  และในขณะท่ีก าลงัตามหากระเป๋าเงินท่ีหายไปก็
ได้ยินเสียงประกาศผ่านทางเสียงตามสาย ตามหา
เจ้าของกระเป๋าจากงานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง   
คุณสมปราถนา จึงข้ึนมาดูกระเป๋าเงินและพบว่าเป็น
ของตนเอง หลงัจากตรวจดูส่ิงของท่ีอยู่ในกระเป๋าก็
เห็นว่าทุกอยา่งยงัอยูค่รบ  ท าให้ดีใจมากท่ีไดข้องทุก
อยา่งคืน   การท่ีคุณแป้งไดก้ระเป๋าเงินและของทั้งหมด
คืนในคร้ังน้ีเป็นเพราะความมีคุณธรรมของบุคคลหน่ึง 
บุคคลผูน้ั้นคือ คุณวิภารัตน์ มูลเอก (พอลล่า  ใส่เส้ือสี
ชมพู) นายช่างเขียนแบบ  บุคลากรงานอาคารสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี ซ่ึงไปพบกระเป๋าเงินของคุณแป้งแลว้น ามาท่ีงานประชาสัมพนัธ์ให้ช่วย
ประกาศตามหาเจา้ของ เหตุการคร้ังน้ีสร้างความปลาบปล้ืมยนิดีใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ และผูเ้ก็บของไดเ้ป็นอยา่งยิง่  อีกทั้งยงัเป็นความรูสึกดีดีท่ีเกิดข้ึนใน
องค์กร จนเป็นความภาคภูมิขององค์กร มสธ. ท่ีมีบุคลากรท่ีดี และมีคุณธรรม จนมีข่าวดีๆ ลกัษณะแบบน้ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง  สมดงัค่านิยมวฒันธรรม
องคก์รของมหาวทิยาลยัท่ีไดต้ั้งไว ้คือ S T O U  ในขอ้ท่ี 2 คือ T ( Transparency ) “ ใฝ่คุณธรรม ”  
 
 
ข่าวเดด็กจิกรรมเด่นเรว็ๆ น ี ้  

วนัท่ี  8 ส.ค. 57      08.30 น. มสธ.  จดัพิธี ท ำบุญ ตักบำตรพระสงฆ์  99  รูป   เน่ืองในโอกำสวนัเฉลมิพระ 
              ชนมพรรษำสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกติิ์พระบรมรำชินีนำถ ๑๒ สิงหำคม  ๒๕๕๗  ณ   
              ลานปาริชาตมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   สอบถามโทร 0 2504 7049 

 
วนัท่ี 8 – 10  ส.ค. 57   เวลา 11.30 น. ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ส านกับริการการศึกษาจดัสัมมนำผู้น ำชมรม 
                                   นักศึกษำ  มสธ.   สอบถามโทร 0 2504 7638 – 9  
 
วนัท่ี 9 – 10 ส.ค. 57   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ระดบับัณฑติศึกษำ  สำขำวชิำศึกษำศำสตร์  สอบถาม 
                                   โทร 0 2504 7566 – 7  
 
วนัท่ี 14 – 15 ส.ค. 57 งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ร่วมกบั ศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครสวรรคจ์ดักิจกรรม  
                                   มสธ. Road Show คร้ังที่ 9  ที่ จ. นครสวรรค์  สอบถามโทร 0  5622  2450 
 
 วนัท่ี 18 ส.ค. 57       มสธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเดจ็ 
                                  พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “ พระบิดำแห่งวทิยำศำสตร์ไทย ”  เน่ืองในวนัวทิยำศำสตร์ 
                                  แห่งชำติ   ณ    กระทรวงวิทยาศาสตร์  สอบถามโทร 7049 


