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          ท ำบุญตักบำตรรับปีใหม่             

 
                           เม่ือเชา้วนัท่ี 3 ม.ค. 57  เวลาประมาณ 08.30 
น.  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดเ้ป็นประธาน
ในพิธีท าบุญตกับาตรปีใหม่   ณ   บริเวณ ลานปาริชาตใน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    ส าหรับพิธีท าบุญตกับาตร
ในโอกาสปีใหม่  มหาวิทยาลยัไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี โดย
นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 99 รูป จากวัดต่างๆในบริเวณ
ใกลเ้คียงมาบิณฑบาตร  ขา้วสาร  อาหารแห้ง   จากผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์  เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั   ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไปท่ีมาร่วมพิธี   โดยปีน้ีมีผูร่้วมพิธีท าบุญตกับาตรเป็น
จ านวนมากเหมือนทุกปีท่ีผา่นมา  

 



ข่าวเด็ด กิจกรรมเด่นเร็วๆ  นี้ 
 
มหำวทิยำลยัเร่งวจัิยอตัรำก ำลงั มสธ.  รับมือกำรเกษียณฯ                   
ทรัพยากรบุคคลถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ปัญหาเร่ืองอตัราก าลงัท่ี
เกษียณอายุราชการและท่ีเขา้โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดจะมีเพิ่มข้ึนทุกปี ดงันั้นการวิเคาระห์ความตอ้งการก าลงัคนท่ี
เหมาะสมกบัภาระงานของมหาวิทยาลยัท่ีเพิ่มมากข้ึน และสัมพนัธ์กบัปริมาณและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจึงมีความส าคญั
เร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการ  มหาวิทยาลัยจึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะด าเนินการวิจัยสถาบัน 
เร่ือง “ การวางแผนก าลังคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” เร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน 2556 – สิงหาคม 2557 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการน้ีขอความอนุเคาระห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยโปรดให้
ข้อมูลแก่นักวิจัยด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ก าลังคนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วนัท่ี 13 – 17 ม.ค. 57 สถาบนัวจิยัและพฒันาจดัฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยาพนักวิจัย ให้แก่บุคลากร  ณ  ห้องประชุม 1607 ชั้น6  
อาคารบริหาร สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7589 
 
วนัที ่14 – 22 ม.ค. 57  ส่งใจเชียร์ทพันกักีฬาจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในการร่วมแข่งขนักีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
คร้ังที ่41 “ ม. ดินแดงเกมส์ ” ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   จ. ขอนแก่น   สอบถามโทร 0 2504 7638 – 9    
  
วันนี้เป็นต้นไป ศูนยว์ิจยัการศึกษาทางไกลเปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านการศึกษาทางไกลส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยั ใน
ปีงบประมาณ 2557     2  เร่ือง  คือ ทุนวจิยันานาชาติ  และ ทุนวจิยัทางไกลปกติ  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7590 – 1 
 
เชิญส่งงานวิจัยเพือ่ขอรับรางวัล  ส่งผลงานไดต้ั้งแต่วนันี ้– 27 ธ.ค. นี ้ ดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงคเ์สนอผลงานวจิยั 
ไดท่ี้ http://ird.stou.ac/th  หวัขอ้ข่าวประชาสัมพนัธ์    สอบถามโทร 02 5047588 – 9 
 
วันนี้เป็นต้นไป สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จ  ากดั จดัสัมมนาสมาชิกสัญจร ประเทศพม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน และร่วม
ท าบุญ วนัมาฆะบูชา  3 วนั 2 คืน เดินทาง วนัท่ี 13-15 กุมภาพนัธ์ 2557 ค่าใชจ่้ายเดินทาง  17,500 บาท   พิเศษสุดส าหรับสมาชิกสามญั 
ผอ่นค่าใชจ่้ายเดินทางได ้“ไปก่อนผอ่นท่ีหลงั”   รับจ านวนจ ากดั   จองด่วนภายในเดือนพฤศจิกายน 2556   สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ 
โทร. 0 2504 7188 
 
 

เพชรเมด็งามในรอบสปัดาห์ 
                                                                                           มสธ. จับมอืรำชทณัฑ์ เปิดโอกำสให้ผู้ต้องขงัเรียนระดับปริญญำโท 
               
                 วนัน้ี (ว ันท่ี 8 มกราคม 2557) ท่ีห้องสามศร 
อาคารอเนกนิทศัน์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีการ
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. )  โดยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี 
มสธ. กบักรมราชทณัฑ ์โดยพนัต ารวจเอกสุชาติ วงศอ์นนัต์
ชยั อธิบดีกรมราชทณัฑ์ โดยมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทให้แก่ผู ้ต้องขัง 
รวมทั้งพฒันาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในเรือนจ าหรือ
ทณัฑสถานทัว่ประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและเพื่อสนองนโยบาย
การคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทณัฑ ์
                  
 



                                                                                                                                
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี 
มสธ. กล่าววา่ “บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับกรมราชทัณฑ์ คร้ังน้ี มี
จุดมุ่งหมายส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก ส่งเสริม 
สนับส นุนการจัดก าร ศึ กษา ในสาขาวิ ช าห รือหลัก สู ต ร 
ระดบัสัมฤทธิบตัร ประกาศนียบตัร ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา
ท่ีเหมาะสมให้แก่ผูต้อ้งขงั ประการท่ีสอง ส่งเสริม สนบัสนุนให้มี
การจดัการศึกษาและฝึกอบรม พฒันาบุคลากรกรมราชทณัฑ์ใน
สาขาวชิา หรือหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี บณัฑิตศึกษา บริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพท่ีเหมาะสม ประการท่ีสาม สนับสนุนความ
ร่วมมือในการพฒันาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือการศึกษาใน
เรือนจ าหรือทณัฑสถาน รวมทั้งให้การสนับสนุนร่วมมือในการ
พฒันาความรู้ วิชาการ วิชาชีพ และทักษะความสามารถของ
บุคลากรกรมราชทณัฑ์ประจ าห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ และ
ประการทีส่ี ร่วมมือเป็นเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจอันดีจากสังคมภายนอกท่ีมีต่อผู ้ต้องขังท่ีเป็น
นักศึกษา ทั้ งน้ี กรมราชทัณฑ์เป็นฝ่ายประสานงาน ในการจัด
การศึกษา และอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
บุคลากร สถานท่ี ส าหรับการเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้” 
                   รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดี มสธ. กล่าวต่อไปวา่ “มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
กบั กรมราชทณัฑ์ ได้จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี มา
ตั้งแต่ปี 2527 ในขณะน้ีมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเรือนจ า

และทณัฑสถานทัว่ประเทศ จ านวน 4,710 คน และผูเ้รียนในโครงการสัมฤทธิบตัร(เรียนเป็นรายวิชา) จ  านวน 424 คน และนบัตั้งแต่ปี 
2530 มีบณัฑิตปริญญาตรี ท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ จ  านวน 1,989 คน และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาก็น าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองและสังคม”  
                    รองศาสตรจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ พิชิตพรชยั อธิการบดี มสธ. ย  ้าวา่ “หลงัจากการจดับนัทึกขอ้ความความร่วมมือทาง
วิชาการแลว้ มสธ. กบักรมราชทณัฑ์ก็จะด าเนินการเพื่อจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษาหรือระดบัปริญญาโทสาขาวิชา
ต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการประสานงานกนัในรายละเอียดต่อไปและเช่ือมัน่วา่การให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับผูต้อ้งขงัจะช่วยพฒันา
คุณภาพการศึกษาของผูต้อ้งขงัเพื่อใหส้ามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข”  
 
  สถำบันวจิยัฯ เปิดมุมผลงำนวจิยัด ีเพิม่ช่องทำงเผยแพร่ผลงำนวจิยัที่น่ำสนใจ  

                               เม่ือวนัท่ี 2 ธ.ค. 2557 รองศาสตราจารยฐ์ปนรรต  พรหมอินทร์  ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดมุม
แนะน างานวจิยั  มสธ.   ณ   บริเวณหอ้งโถงหนา้ลิฟท ์   ชั้น 1  อาคารวชิาการ 3   โดย มุมแนะน างานวจิยั   มสธ. น้ี  จดัท าเป็นรูปแบบนิทรรศการเล็กๆ  มี
การรวบรวมเน้ือหา สาระส าคญัของผลงานวจิยั ในแต่ละเร่ือง มาจดัแสดงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไป   ทั้งน้ีมุมแนะน างานวิจยั มสธ. ท่ีสถาบนัวิจยัและ
พฒันาจดัท าข้ึนคาดวา่จะเป็นช่องทางการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์งานวิจยัท่ีน่าสนใจ  ให้แก่บุคลากรและบุคคลทัว่ไป  ไดเ้ป็นอย่างดี อีก 1 ช่องทาง  
ส าหรับงานวจิยัเร่ืองแรกท่ีจดัแสดงในพิธีเปิด และยงัตั้งให้ไดรั้บชมอยูใ่นขณะน้ี    คือ งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการประกอบธุรกิจจดัหางานเพื่อตอบสนอง
กลยทุธ์จา้งงานภายนอก   โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ก่ิงพร  ทองใบ   อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยาการจดัการ  มสธ.                                               
 
                  



 

 
 โปสเตอร์ข่าวฝาก.....จ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟนพนัธ์ุแท้ มสธ.   
 
อีกคร้ังกบัคอลมัน์แฟนพนัธ์ุแท ้มสธ. ครับ เท่ียวน้ีมาพร้อมของรางวลัมากถึง 20 รางวลั  ทุกรางวลัเป็นปฏิทินปี 2557 ในรูปแบบ
โปสเตอร์ซ่ึง มสธ. ของเราท าแจกในงานพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน   ณ วดัจองค า   อ.เมือง  จ.แม่ฮองสอน  เมือนวนัท่ี 9 พ.ย. ท่ี
ผา่นมา   ฉบบัน้ีกบัค าถามท่ีวา่ ในปีใหม่ ปี 2557 น้ี  วนัท่ี 5 ก.ย. 2557  มสธ. เราจะมีอายุครบ ก่ี ปี    ตอบค าถามผา่นทางกล่องขอ้ความ
ของ  Facebook ข่าววาไรต้ี มสธ. ประชาสัมพนัธ์ ( http://www.facebook.com/prstou )  หรือส่งค าตอบท่ี งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
สนง.อธิการบดี  อาคารบริหาร  ชั้น 2   หมดเขตส่งค าตอบก่อนวนัท่ี 30 ม.ค. 2557  โดยท่านท่ีตอบถูก 20 ท่าน แรก  รับของรางวลัไป
ไดเ้ลย        
 
             
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


