
 

  

 

 

 ปีที ่6 ฉบบัที ่ 186 
                                                                                       

  

อธิการบดี มสธ. “ยึดคนเป็นหัวใจในการบริหาร” 

อธิการบดี มสธ.คนใหม่ ยึดหลักทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจ ไอซีทีและภาษาเป็นอาวุธในการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อม
มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเปิดระดับโลก  

            เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2556 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. )  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ 
พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยถึงนโยบายการบริหารงานภายหลังการเข้ารับต าแหน่ง
อธิการบดีคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 ว่า ยึดหลักพัฒนา มสธ.คือ I-DU หรือ ICT-Driven University ทรัพยากร
มนุษย์เป็นหัวใจ ไอซีทีและภาษาเป็นอาวุธ มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ต้องสอนให้เด็กไทยมีเครื่องมือในการหาข้อมูล 
เหมือนส้อมกับมีดเมื่อรับประทานอาหาร ส่วนไอซีทีคือ ส้อม ที่จะคว้าข้อมูลที่มากับไอซีทีที่ส่งมาถึงบ้าน และย่อยข้อมูลด้วยมีด
หรือภาษาเพ่ือตักชิมเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน การเรียนการสอนจะเป็นลักษณะค็อกเทล เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ในสิ่งอยากเรียนรู้ เลือกเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการให้ความรู้แบบทีละเล็กทีละน้อยแต่เรียนรู้บ่อยๆ ไม่ใช่ถูกรังแก เพราะครู
โรงเรียนยัดทุกอย่างให้แก่เด็ก จนเด็กต้องส ารอกออกมาจนไม่เหลือความรู้อะไรแก่ตัวเอง 

             อธิการบดี มสธ.กล่าวต่อว่า ผู้ที่เข้าเรียนกับ มสธ.ขอเพียงอ่านออกเขียนได้ก็สามารถเรียนกับ มสธ.ได้ ซึ่งในปีนี้มีผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวน 15,379 คน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอายุสูงสุดคือ 91 ปี 
และน้อยที่สุดคือ 18 ปี เพราะนักเรียนมัธยมเรียนกับ มสธ.เมื่อจบ ม.6 ก็เทียบโอนสัมฤทธิบัตร และศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี
หลังจากจบ ม.6 ไม่นาน ส่วนผู้จบระดับปริญญาโทจ านวน 971 คน ปริญญาเอก 8 คน 

 



  

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีเป็นประธานแถลงข่าว “อธิการบดี มสธ.พบสื่อ” ณ ห้อง
สุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. ซึ่งได้รับการตอบรับสื่อหลากหลายแขนง ได้แก่ ไทยรัฐ เดินิวส์ คมชัดลึก บางกอกโพสต์  ไทยโพสต์ 
โพสต์ทูเดย์ ASTV ผู้จัดการ Jop Request  สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ นิตยสารวันเวลา  ส านักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์โมเดริน์ไนนท์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี สมาคมนักวิทยุกระจายเสียงนนทบุรี MSS เคเบิ้ล TV และ ETV   
    หลังการแถลงข่าวอธิการบดีได้มอบเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่สื่อมวลชนเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

สื่อเข้าร่วมฟังแถลงข่าว 



 
 

 

                               

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝึกซ้อมย่อย 

เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มจีัดการฝึกซ้อม
ย่อย ซ่ึงบัณฑิตท่ีผ่านการฝึกซ้อมย่อยแล้ว จะต้องเข้ารับฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2556 และเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จงัหวัดนนทบุรี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 30 มี
จ านวน 15,379 คน ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 18 จ านวน 971 คน และระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3 จ านวน 8 คน โดยมีผู้ที่ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม จ านวน 41 คน พระสงฆ์ จ านวน 82 รูป ผู้ต้องขัง จ านวน 139 คน และผู้พิการทางการศึกษา 8 ประเภท จ านวน 27 คน” 

มสธ. เปิดหลักสตูรนิเทศศาสตร์อาเซียน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี เปิดเผยว่า คาดว่าหลักสูตรนี้จะเปิดการเรียนการสอนได้ภายใน
ปี 2557 เป็นต้นไป พร้อมย้ าว่า “จุดประสงค์ที่เริ่มต้นหลักสูตรนี้ ก็เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นทางสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์จึงต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกัน” เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้น าทางการสื่อสาร 
เป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากความรู้ทางนิเทศศาสตร์ถือเป็นจุดเน้นส าคัญเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คนไทยท่ีประกอบอาชีพในทุกภาคส่วน ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
เอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

 รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์โดยใช้บุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัย บุคลากรภายนอกของมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรที่อยู่ต่างประเทศ เพ่ือมาเสริมให้หลักสูตรนี้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมกับกล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน เป็นหลักสูตรเดียว
และหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยได้มีระบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งจึงมั่นใจระบบนี้ได้แน่นอน 

 ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรนี้ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ให้
ข้อมูลว่า “ค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งหลักสูตรประมาณสองแสนเศษ ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงเท่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาส
การศึกษาตารมปรัชญาของมหาวิทยาลัย ถ้าเราไม่เปิดโอกาส ใครจะเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องก าไรไม่ใช่เรื่องส าคัญ” 



 

สื่อสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที ่6 ฉบับที่ 186 ประจ าวันพุธที่ 13 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 

มสธ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาโลกด้านศึกษาศาสตร์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า มสธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาโลกด้าน
ศึกษาศาสตร์ (International Council on Education for Teaching)  
ครั้งที่ 57 หรือที่เรียกว่า “ICET2013” ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “Innovations and Trends 
in Education”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ผ่านการปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีชื่อเสียง   ด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้น าทางด้านการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากท่ัวทุกมุมโลก 
อธิการบดี มสธ. กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางการศึกษาส่งผลให้คณาจารย์
ต้องปรับตัวให้ทันต่อนวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น Mobile Learning และการใช้ 
Social Network ในการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการประชุมไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตน อีกท้ังเป็นโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายเพ่ือท าวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 20 มีนาคม ศกนี้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง www.stou.ac.th/icet2013 หรือสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์  โทร.7171-6 

ปิดปรับปรุง อาคารพิทยพัฒน์   

งานอาคารสถานที่ ได้ตรวจสอบสภาพอาคารพิทยพัฒน์
โดยทั่วไปแล้ว ไม่ควรให้บริการต่อไป อันเนื่องจากสภาพ
ช ารุด อาจจะไม่ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้
ปิดอาคารตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 

ห้องพยาบาลย้ายท่ีท าการ 

ขอแจ้งประชาคม มสธ. ทราบ ขณะนี้ห้องพยาบาลได้ย้าย
ที่ท าการชั่วคราวจากอาคารพิทยพัฒน์ ไปที่ชั้น M  อาคาร
เฉลิมพระเกยีรติ สอบถาม  โทร.6905 

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

