
 

  

 

 

 ปีที ่6 ฉบบัที ่ 185 
                                                                                       

  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ.ได้แถลงนโยบายแนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมฟังเป็น
จ านวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยทัศน์  

หลักการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี คือจะน า I-DU Strategy  ICT Driven University มหาวิทยาลัยที่มีพลัง
ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจ ICT และภาษาเป็นอาวุธ ควบคู่กับปณิธานที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก  
ที่ใช้การศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับทุกคน 
 



  

กิจกรรมวันมาฆบูชา  
เมื่อวันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ บริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลสถาน 
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก 

 

ประชุมเพ่ือเตรียมการงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2554    
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2556  
ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ 

26 ก.พ. 56 การบรรยายการเขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ณ ห้อง 331 อาคารสัมมนา 2 



 
 

 

                               

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 56 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัย
แห่งชาดิลาว นครเวียงจันทน์ และวังเวียง 

22 ก.พ. 56  
นักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา 
เยี่ยมชมศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร 



 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 185 ประจ าวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 
จัดท าโดย งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ที่ปรกึษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถา่ยภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

รัว้เขยีวทอง 

 

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จ านวน 12 
รายการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
1. เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องติดต่อภายใน (Intercom) จ านวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์(จอภาพ) จ านวน 2 จอ 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) จ านวน 2 หน่วย 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK จ านวน 3 เครื่อง 
6. เครื่องบันทึกและอ่าน CD-ROM จ านวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
8. กล้องถ่ายวิดีโอ จ านวน 3 เครื่อง 
9. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) จ านวน 1 เครื่อง 
10. เก้าอ้ีชนิดต่างๆ จ านวน 18 ตัว 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Fast Ethernet Switch จ านวน 2 เครื่อง 
12. โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว 

ผู้จะซื้อหากประสงค์จะขอทราบรายละเอียดติดต่อขอดูได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 มี.ค. 56 เวลา 09.00 - 10.30 น. และ
ขายทอดตลาดในวันเดียวกันเวลา 11.00 น. สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 7115 

ปิดปรับปรุง อาคารพิทยพัฒน์   
งานอาคารสถานที่ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารพิทยพัฒน์โดยทั่วไปแล้ว ไม่
ควรให้บริการต่อไป อันเนื่องจากสภาพช ารุด อาจจะไม่ปลอดภัยส าหรับ
ผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้ปิดอาคารตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า"  
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง
ผลงานวิจัยจากงานประจ า" ในวันที่ 8 พ.ค. 56 เวลา 09.00-16.30 น. ณ 
ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิเคราะห์/วิจัยจากงาน
ประจ า อันเกิดจากปัญหาจากงานที่ผู้ปฏิบัติงานท าประจ า 
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7597-8 ภายในเดือน เมษายน 2556 

  

ปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย   
สกอ. ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัย จ านวน 6 
หลักสูตร และสภาการพยาบาล จ านวน 1 หลักสูตร 
ดังนี้ 
1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและอนุปริญญา
วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

3. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิตและอนุปริญญา
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

4. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดี
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาสหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

6. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

7. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
บริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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