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   ฉลองปริญญาผู้ต้องขงั กบั 30ปี การศึกษาในเรือนจ า 
 
               เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ณ เรือนจ ากลางบางขวาง 
จังหวดันนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับกรม
ราชทณัฑ์ จดัพิธีฉลองครบ 30 ปี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
กบัการศึกษาของผูต้อ้งขงั เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจให้เกิดกบับณัฑิต
ทุกคนท่ีไดมี้ความพยายามศึกษาเล่าเรียนจนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีน้ีมีผูต้อ้งขงัท่ีเป็นบณัฑิตเขา้ร่วมงานจ านวนทั้งส้ิน 114 คน  
 
               เม่ือเวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ 
พิชิตพรชยั อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าวเปิด
งานวา่ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดโอกาสการศึกษาให้กบั
ผูท่ี้ขาดโอกาสตามปณิธานของมหาวิทยาลยั จึงเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งเดียวท่ีจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาในเรือนจ าตั้ งแต่
พุทธศกัราช 2527 จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
กับกรมราชทัณฑ์จึงจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของการจัด
การศึกษาในเรือนจ าใหก้บับณัฑิตผูต้อ้งขงั  
 
               นับตั้ งแต่จัดการศึกษาตั้ งแต่ปี 2527 ได้มีผู ้ต้องขังเป็น
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัจ านวน 3,378 คน และส าเร็จการศึกษา
แล้วจ านวน 1,932 คน ซ่ึงบณัฑิตสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองและสังคม โดย
ท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือมั่นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาจะช่วย
พัฒนา คุณภาพชีวิต  เ ป็นทรัพยากรบุคคล ท่ี มี คุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป 
 
               พนัต ารวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทณัฑ์
กล่าวว่า นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีนักศึกษา มสธ. ท่ีส าเร็จ

การศึกษาเป็นบณัฑิตคนแรกในปีพุทธศกัรราช 
2531 ซ่ึงจบสาขาวชิานิติศาสตร์ และนกัศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 1,932 คน แยกเป็นชาย 
1,717 คน หญิง 213 คน และทางกรมราชทณัฑ์
ย ัง ค ง ส่ ง เ ส ริ ม  สนับส นุน ให้ เ จ้ า หน้ า ท่ี
ผู ้ปฏิบัติงาน และผู ้ต้องขังได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ศึกษากบั มสธ. อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 



 เกาะตดิผูบ้รหิาร       อธกิารบดนี าทมี Road Show 4 ปี 57 สุโขทยั พษิณุโลก  

                           น.ศ. พละ นกัเรยีน กศน. ร่วมฟังกว่า 1,200 คน                   
                               
 
                   เม่ือวนัท่ี 25 – 26 มิถุนายน ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย ์ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
(มสธ.) พร้อมดว้ย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรสา ปานขาว รองอธิการบดี
ฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศสัมพนัธ์   รองศาสตราจารยว์รวฒิุ  เทพทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลยั   รองศาสตราจารย ์
ดร.ธิติพฒัน์  เอ่ียมนิรันดร์   ผูช่้วยอธิการบดี    นายมนู  วฒันไพบูลย ์ 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. สุโขทัย และผูอ้  านวยการศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ. อีก 9 ศูนย ์    ร่วมเดินสายท ากิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 4 
ของปี 2557  ท่ีจงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัพิษณุโลก ไดรั้บความสนใจจาก
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา  และนักเรียนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) กวา่ 1,200 คน  โดยกิจกรรม Road Show มี
ว ัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัท่ีใชร้ะบบการศึกษาทางไกล  โดยเฉพาะหลกัสูตรส าหรับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    การรณรงค์รับสมคัร
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557   การพบปะกบัส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีของ
จังหวดัสุโขทัย  พิษณุโลกและจังหวดัใกล้เคียง  ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายบริการด้านการศึกษา  
นักศึกษาและบัณฑิตของ มสธ. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ กระชับ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการด้านการศึกษา
ร่วมกนั  
 
                     กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 4 ของปี 2557 ท่ีจงัหวดัสุโขทยั
และพิษณุโลกจัดข้ึนโดยความร่วมมือกันระหว่างงานประชาสัมพนัธ์ 
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  และศูนย์วิทยพฒันา มสธ. สุโขทัย  
ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 มิ.ย. 2557 โดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจประกอบดว้ย   
กิจกรรมอธิการบดีพบส่ือมวลชนและเครือข่ายการศึกษา  โดยจัดข้ึนท่ี
ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. สุโขทัย   มีส่ือมวลชน ผูแ้ทนจากองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ิน บณัฑิต  นกัศึกษา มสธ.  นกัศึกษาสถาบนัการ
พลศึกษา  และนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
(กศน.) เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  จังหวดัพิษณุโลก   มี
นกัเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) เขา้ร่วม  

กิจกรรมมากกวา่ 1,000 คน  ใน
โอกาสน้ีรองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั  ได้
บรรยายเร่ือง การให้บริการดา้น
การศึกษาด้วยระบบทางไกล  
ข อ ง  ม สธ .    น โ ยบ า ย ก า ร
ด าเนินงาน โดยเฉพาะนโยบาย
ข อ ง  ม ส ธ .  กั บ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน  และเร่ืองส่ือ
ไอที เปล่ียนชีวิต   กิจกรรมเยี่ยม
ชมและพบผูบ้ริหารศูนยบ์ริการ
การศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ณ 
ห้อ งสมุดประชาชนจังหวัด
สุโขทัย และจังหวดัพิษณุโลก  

เยีย่มชมและพบผูบ้ริหารศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ. ประจ าจงัหวดั  ณ  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม จงัหวดัสุโขทยั  และโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี จงัหวดั
พิษณุโลก  และกิจกรรมการให้สัมภาษณ์ ประเด็น มสธ. กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย และทางสถานีวทิยกุระจายเสียง อสมท. จงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัพิษณุโลก                     

 



เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์                สศต. โชว์หลกัการทริปเป้ิลไฟร์ใช้ในการอบรม  
                                                                                           เหมาะกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 

                       เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  ส านักการศึกษา
ต่อเน่ือง (สศต.)  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการดา้น
การจดัฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ  ไดจ้ดักิจกรรม Focus on Training I’m professional  
ข้ึนท่ีห้องประชุม ชั้น4  อาคารตรีศร  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมยุคใหม่
ท่ีตรงต่อสภาพปัจจุบนัมากข้ึนต่อหน่วยงานต่างๆ    โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรท้องถ่ิน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  ทั้ งน้ีมี รอง
ศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์   จุย้โต  ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาต่อเน่ืองเป็นประธานเปิดงาน  
พร้อมบรรยายพิเศษเร่ือง เปิดรับ AEC ยุทธวิธีให้บริการอยา่งเหนือชั้น โดยเนน้ใชห้ลกัการ 
ทริปเป้ิลไฟฟ์ (Triple Five Theories) เป็นตน้แบบการฝึกอบรมเพื่อมุ่งพฒันาทุนมนุษยใ์ห้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ    นอกกจากน้ีในกิจกรรมยงัมีอาจารยว์ไิล พึ่งผล ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายใน
หวัขอ้ การใหบ้ริการเพื่อสร้างความประทบัใจไดอ้ยา่งเหนือความคาดหมาย ดว้ย 
                   
                      การให้บริการดา้นการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อหน่วยงาน 
ต่างๆ     เป็นอีกหน่ึงงานท่ีส านักการศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ใหบ้ริการมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายปีจนมีความถนดัและเป็นมืออาชีพอยา่งยิ่ง   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  ให้ความไวว้างใจเขา้รับบริการการจดัฝึกอบรมของฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม  ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง  มสธ.  มาโดยตลอด    และอีกหลายหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีทางส านกัเปิดอบรมเอง  ซ่ึง
ก็ไดรั้บความสนใจมีผูเ้ขา้อบรมเป็นจ านวนมาก  อาทิ  หลกัสูตรการเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบ และรายงานการประชุมท่ี
เปิดอบรมมากกว่า  120 รุ่น   ส าหรับในปี 2557 – 2558 น้ี  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  ส านักการศึกษาต่อเน่ืองท่ีน าโดย รอง
ศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์   จุย้โต  ผูอ้  านวยการส านกั จะเนน้ใชห้ลกัการทริปเป้ิลไฟฟ์ (Triple Five Training Model) ตน้แบบใหม่ของ
การฝึกอบรมยุคใหม่เพื่อมุ่งพฒันาทุนมนุษย์ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   โดยหลักการทริปเป้ิลไฟฟ์ (Triple Five Training Model) 
ประกอบดว้ย  
             1. คือ 5 ทฤษฎีใหม่ ( New Five Theories ) ประกอบดว้ย ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข , เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม , เรียนรู้
เพื่อพฒันากระบวนการคิด , เรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัย ( ศิลปะ ดนตรี กีฬา ) และเรียนรู้เพื่อพฒันาสุนทรียภาพ
และลกัษณะนิสัย ( การฝึกฝนกาย วาจา ใจ ) 
            2. คือ 5 หลกัการใหม่ ( New principles ) ประกอบดว้ย หลกัการเนน้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ , 
หลกัการใช้เทคนิคการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย , หลกัการใชส่ื้อประสม , หลกัการใชเ้กมและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ และหลกัการท างานเป็นทีมของคณะวทิยากรและผูจ้ดัฝึกอบรม  
            3.คือ 5 ขั้นตอนใหม่ ( New Steps ) ประกอบดว้ย ขั้นท่ี1 ส ารวจความตอ้งการการฝึกอบรมตามหลกัสมรรถนะ ,  ขั้นท่ี2 
ออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรมตามหลกัสมรรถนะ , ขั้นท่ี3 วางแผนเตรียมการฝึกอบรมให้พร้อมสรรพ , ขั้นท่ี4 ด าเนินการฝึกอบรม
ใหเ้กิดการเรียนรู้ ขั้นท่ี 5 ประเมินผลการฝึกอบรมดว้ย RLBR Model 
                    โดยในปี 2557 – 2558 มีหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีน่าสนใจ อาทิ หลกัสูตรเทคนิคการใหบ้ริการเพื่อครองใจลูกคา้   เทคนิคการ
ส่ือสารเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้  การบริหารขอ้ร้องเรียนเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
สศต. ยงัมีการบริการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองท่ีมีความช านาญอีก 11 เร่ือง อาทิ เร่ืองจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจ าปี  
จดัท าพจนานุกรมสมรรถนะบุคลากร  จดัท าชุดการฝึกอบรม  เป็นตน้   ทั้งน้ีท่านใดหรือหน่วยงานใดท่ีสนใจติดต่อรับบริการการจดั
ฝึกอบรมหรือบริการให้ค  าปรึกษาของฝ่ายบริหารการจดัฝึกอบรม ส านักการศึกษาต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   
สามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์0 2504 7716 – 8  หรือ  E – mail: oce_03@hotmail.com    
 



 

สาขา วทิย์ เทคโน มสธ. จดัโครงการประกวดเวบ็ไซต์ AEC ชิงรางวลักว่า 30,000 บ. 
    
                             เม่ือวันท่ี 1 ก.ค. ท่ีผ่านมา ท่ีห้องประชุม  
1607  ชั้น6  อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
(มสธ.) รองศาสตราจารยสุ์ณีย ์ ภู่สีม่วง  ประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดเ้ป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาให้ความรู้และช้ีแจง้เกณฑก์ารประกวด
การออกแบบเวบ็ไซต ์ คร้ังท่ี 4  หัวขอ้ “ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ” ซ่ึงทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดัข้ึนใน
โอกาสท่ี มสธ. ครบรอบ 36 ปี ในวนัท่ี  5 กันยายน 2557 น้ี  
กิจกรรมการสมัมนาคร้ังน้ีมีนกัเรียน นกัศึกษา  เขา้ร่วมกวา่  50  
คน  ทั้งน้ีมีอาจารยพิ์ภชั  ดวงค าสวสัด์ิ  รองประธานกรรมการ 
(ฝ่ายแรงงาน ICT) สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารแห่งประเทศไทย และยงัเป็นผูช่้วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม เป็นวิทยากรบรรยาย  การสัมมนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้ผูร่้วมสัมมนาซ่ึงเป็นผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดไดรั้บรู้
ถึงขอ้มูล แนวทาง  และกฏเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ  ของ
การออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อประกวด  
                        
                          ในโอกาสครบรอบ 36 ปี มสธ. ในปี 2557 น้ี
ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการ
ประกวดเว็บไซต์ข้ึนเป็นคร้ังท่ี 4  ในหัวขอ้ “ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ”  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างเวบ็ไซตท่ี์
เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ทางดา้นวฒันธรรม ภูมิ
ประเทศ  เศรษฐกิจ การปกครอง การท่องเท่ียว  ข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือส่งเสริมให้
นกัเรียน นิสิตนกัศึกษา ไดน้ าความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบและสร้างเวบ็ไซตท่ี์สามารถใชป้ระโยชน์
ในเชิงวชิาการและวชิาชีพได ้  อีกทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีร่วมในงานสถาปนา มสธ. ครบรอบ 36 ปี ในปี 2557 น้ีดว้ย   โครงการประกวดออกแบบเวบ็ไซต ์
คร้ังท่ี 4  ภายใตห้วัขอ้ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” แบ่งเป็น 2 ระดบัดว้ยกนั  คือ ระดบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัปริญญาตรี  โดย
รางวลัชนะเลิศของทั้ง 2 ระดบั เป็นเงินรางวลั  30,000 บ.  ผูส้นใจส่งผลงานเขา้ประกวดไดต้ั้งแต่วนัน้ีจนถึงวนัท่ี 16 ส.ค. 57   ทั้งน้ีผูส้นใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.   ถ.แจง้วฒันะ  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120    โทร 0 2504  
8192 – 3   หรือ E-mail: stoffice@stou.ac.th 
 
 
    ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่น 
 
7 – 8 ก.ค. 57        งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง  สนง. อธิการบดีร่วมกบัศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. อุดรธานี จดักจิกรรม Road  
                            Show คร้ังที ่5  ปี 2557  ณ  จงัหวดัอดุรธานี และขอนแก่น   สอบถามโทร 0 2504 7050 – 2 
 
22 – 23 ก.ค. 57    งานประชาสมัพนัธ์  กองกลาง  สนง. อธิการบดีร่วมกบัศนูยวิ์ทยพฒันา มสธ. นครศรีธรรมราช จดั 
                             กจิกรรม Road Show  คร้ังที ่6  ปี 2557  จงัหวดันครศรีธรรมราช  สอบถามโทร 0 2504 7050 - 2  
 
9 ก.ค. 57              เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ขอเชิญบุคลากร มสธ. นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ร่วมท าบุญ ตักบาตร 
                            ข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป  เวยีนเทยีน  ฟังธรรม ในโอกาสวนัอาสาฬหบูชา  ณ  บริเวณหอ 
                            พระพทุธม่ิงมงคลธรรมสถาน  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สอบถามโทร 0 2504  7731 -2 
 
9 ก.ค. 57              เวลา 14.00 น. ขอเชิญบุคลากร มสธ.  ร่วมถวายเทยีนพรรษา  ณ  วดัผาสุกมณจีกัร ( ตั้งขบวบริเวณใต้ 
                            อาคารบริหาร เวลาประมาณ 13.45 น. )  สอบถามโทร 7049 
 
9 ก.ค. 57              เวลา 14.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการด้านการรองรับสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพใน 
                            สาขาการพมิพ์ ระหว่าง มสธ. กบั สถาบันคณุวฒุิวชิาชีพ ( องค์การมหาชน )  ณ  หอ้งสามศร  ชั้น2  อาคาร 
                           อเนกนิทศัน์  สอบถามโทร 0 2504 7748 
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