
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                          ประจ ำวันพุธที่ 25 มิ.ย. 2557                    
                                     จดัท ำโดยงำนประชำสมัพนัธ์  ติดตำมได้ทำง   

               http://eservice.stou.ac.th 
                                                                           

 

เกาะติดผูบ้ริหาร                             ฉลองปริญญาผู้ต้องขัง 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 อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช กล่าวเปิด
งานวา่ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดโอกาสการศึกษาให้กบั
ผูท่ี้ขาดโอกาสตามปณิธานของมหาวิทยาลยั จึงเป็นมหาวิทยาลยั
แห่งเดียวท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาในเรือนจ าตั้ งแต่
พุทธศกัราช 2527 จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
กับกรมราชทัณฑ์จึงจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของการจัด
การศึกษาในเรือนจ าใหก้บับณัฑิตผูต้อ้งขงั  
 
               นับตั้ งแต่จัดการศึกษาตั้ งแต่ปี 2527 ได้มีผูต้ ้องขังเป็น
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
การศึกษาเป็นบัณฑิตคนแรกในปีพุทธศักรราช 2531 ซ่ึงจบ
สาขาวิชานิติศาสตร์ และนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 1,932 
คน แยกเป็นชาย 1,717 คน หญิง 213 คน และทางกรมราชทณัฑ์

ย ัง ค ง ส่ ง เส ริม  สนับส นุนให้ เ จ้ า หน้ า ท่ี
ผู ้ปฏิบัติงาน และผู ้ต้องขังได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ศึกษากบั มสธ. อยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 

 



 

  ย ้ำขำ่วเด่น                              ส ำนกับรรณสำรเปิดตวั Chamo  

                                                 ระบบใหม่ในกำรสบืค้นทรพัยำกรหอ้งสมุด 
                               
 
                      ว ันท่ี  13 มิ .ย .  ท่ีผ่านมา ส านักบรรณ
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดังาน  
“ STOU Ubiquitous  Library ”  ข้ึนท่ีชั้น 1  
อาคารบรรณสาร  เพื่อน าเสนอระบบสืบคน้ทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดระบบใหม่ Chamo   โดยมีรอง
ศาสตราจาร์ ดร.วิภา  เจริญภณัฑารักษ์  รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นประธานเปิดงาน  ทั้งน้ีมี
เจา้หน้าท่ีบุคลากร มสธ.  เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก ในกิจกรรมดงักล่าวยงัไดมี้การแจกของรางวลัต่างๆ 
แก่ผูร่้วมงานดว้ย   
                    
                  

              ส านักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้เปล่ียน
ระบบสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดจากเดิม
เป็นระบบ Chamo ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายนท่ีผา่นมา  
และเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ระบบสืบค้นใหม่ 
Chamo  ให้บุคลากร มสธ.  นกัศึกษา และบุคคล
ทัว่ไปไดรั้บทราบ  ตลอดจนทดลองใช ้  ส านกับรรณ
สารจึงได้จดักิจกรรมดังกล่าวข้ึน   โดยการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดด้วยระบบ Chamo  
เป็นการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดผ่าน
เว็บโดยน าเอาเทคโนโลยี Web 2.0 และ Social 
Network มาปรับใชโ้ดยมีระบบให้ความช่วยเหลือ

ผูใ้ชใ้นการคดักรองขอ้มูลการสืบคน้ให้ตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน   และสามารถรองรับ
การสืบคน้ผา่น Smart Device ต่างๆ รวมทั้งการแบ่งบนัขอ้มูลไปยงัสังคมออนไลน์ อาทิ  Face Book  , Twitter  ได ้ ทั้งน้ีท่านใด
สนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม  ติดต่อได้ท่ี งานบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 0 2504 7464 – 5 หรือ lib 

service@stou.ac.th , dilibrary@hotmail.com 

กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์ 

                        35 ปี สำขำวชิำวทิยำกำรจดักำร มสธ. 
             
                  เม่ือว ันท่ี 14 มิ.ย. ท่ีผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ได้จดังานครบ 35 ปี ของ
การก่อตั้งสาขาวิชา  โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม  2 กิจกรรม
ส าคัญ   คือ โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  จดัข้ึน  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคาม  ๒๕๕๐ โดยในการประชุมมีการ
น าเสนอผลงานวิจัยท่ีน่าใจ  อาทิ  เร่ืองการติดตามมหาบัณฑิตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการ มสธ. 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพงศ ์ มีสมนยั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
กิตติพงศ ์ เกียรติวชัรชยั  ,  ผลงานวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน



กับความผูกพนัต่อองค์การของบุคคลสายสนับสนุนประจ า
สาขาวิชา มสธ.  โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์กิตติพงษ์  เกียรติวชัร
ชยั และรองศาสตราจารยป์ระสพชัย  พสุนนท์  , ผลงานวิจยั
เร่ืองการสังเคราะห์วิทยานิพนท์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มสธ.   โดยรอง
ศาสตราจารยจี์ราภรณ์  สุธัมมสภาและ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
สุรีย ์ เขม็ทอง  นอกจากการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีน่าสนใจแลว้ยงั
ไดมี้การบรรยายเร่ือง Business Development Opportunities 
in the Philippines  for  ASEAN  โดย  MA. Christina G. 
Aquino  ดว้ย    และอีก 1 กิจกรรมคืองานเล้ียงรับรองในโอกาส
ครบ 35 ปี สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มสธ. “ ร าลึกวันวาร วัน
หวาน  วจ. 35 ปี ”  จดัข้ึน ณ ห้องพระปกเกลา้  อาคารอเนก
นิทศัน์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ทั้งน้ีทั้ง 2  กิจกรรมมี 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีย ์ เข็มทอง  ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (วจ.) เป็นประธานในพิธี  โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
           
        สาขาวชิาวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ไดเ้ปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ปี 2521 และรับสมคัรนกัศึกษารุ่นแรกในปี 2523 ในการเปิดรับสมคัร
นักศึกษาใหม่แต่ละปี  สาขาวิชาน้ีเป็นสาขาวิชาท่ีมีจ  านวนนักศึกษามากเป็นอันดับ 1 ของ
มหาวิทยาลัย   ปัจจุบนัเปิดสอนหลกัสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก   
โดยระดบัปริญญาตรีมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  วิชาเอกการจดัการงาน
ก่อสร้าง (ต่อเน่ือง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชากเอกการจดัการ , การเงิน , การตลาด และการ
จดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

วิชาเอกการบริหารงานทัว่ไป , การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และการบริหารทอ้งถ่ิน   ,  
ระดบัปริญญาโท มี 3 หลกัสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาด  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต  และระดบัปริญญาเอก มี 1 หลกัสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาการจดัการมีปณิธานมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการ
บริหารจดัการในภาคเอกชน และภาครัฐ แก่ประชาชนทุกระดบั โดยมุ่งคน้ควา้ แสวงหา  
ถ่ายทอด และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง ต่อความตอ้งการของสังคม   
และมีวิสัยทศัน์  คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการดา้นบริหารจดัการ เพื่อสนองความ
ตอ้งการในการเรียนรู้  และพฒันาของปวง
ชน    ปัจจุบันมีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรีย์  เข็มทอง ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการประจ าสาขาวชิา  
 
 
 
 
 
                                      
  
                                 
                              
                              
 
 
 
 
 



ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่น 
 
ศนูยห์นงัสือ มสธ. เปล่ียนเวบ็ไซตเ์ป็น www.stoubook.com   สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 504 7670 - 2   
 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ก.ค.ศ.) รับรองคุณวฒิุเพิ่ม  3 หลกัสูตร ของ มสธ. 
ไดแ้ก่ 
1.หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
2.หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวชิานิเทศศาสตร์อาเซียน หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ( หลกัสูตรนานาชาติ ) 
3.หลกัสูตรเกษตรศาสตรบณัฑิต แขนงวชิาส่งเสริมการเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 
25 – 26 ม.ิย. 57    งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศนูยว์ทิยพฒันา มสธ.สุโขทยั จดักจิกรรม Road Show คร้ังที ่4 ปี 57   
                             ณ   ศูนย์วิทยพฒันา มสธ. สุโขทยั   สอบถามโทร 0 2504 7050 – 2 
 
7 – 8 ก.ค. 57        งานประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัศนูยว์ทิยพฒันา มสธ. อุดรธานี จดักจิกรรม Road Show คร้ังที ่5  
                             ณ   ศูนย์วิทยพฒันา  มสธ. อดุรธานี   สอบถามโทร 0 2504 7050 – 2 
 
9 ก.ค. 57              เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป  ขอเชิญบุคลากร มสธ. นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ร่วมท าบุญ ตัก 
                             บาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป  เวียนเทยีน  ฟังธรรม ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา  ณ  
                             บริเวณพอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สอบถามโทร 0 2504  
                             7731 -2 
9 ก.ค. 57              เวลา 14.00 น. ขอเชิญบุคลากร มสธ.  นกัศึกษา  ร่วมถวายเทยีนพรรษา  ณ  วัดผาสุกมณจีักร     
                             ( ตั้งขวนบริเวณใต้อาคารบริหาร เวลาประมาณ 13.45 น. )  สอบถามโทร 7049 
  
สวัสดิการด้านสุขภาพบุคลากร  
27 มิ.ย. 57            เวลา 13.00 – 15.30 น. แจง้ผลการตรวจสุขภาพ  ณ หอ้งกระจก  อาคารอเนกนิทศัน ์  
                            สอบถามโทร  7135 
1 – 10 ก.ค. 57     เวลา 08.00 – 15.00 น. ( เฉพาะวนัราชการ ) หอ้งพยาบาลร่วมกบัโรงพยาบาลบา้นแพว้ ก าหนด 
                            ใหบ้ริการทนัตกรรม  บริเวณดา้นหนา้อาคารพิทยพฒัน ์ ท่านท่ีจะใชบ้ริการโปรดนดัหมายท่ีหอ้ง 
                            พยาบาล ภายในวนัท่ี 20 มิ.ย. 57 รับจ านวนจ ากดัวนัละ 24 คน   สอบถามโทร 7135   
 
 
 


