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                                เม่ือวนัท่ี  25 เม.ย. 57  เวลาประมาณ 11.00 น.  ท่ีห้อง
ประชุม  5209  อาคารสัมมนา 1  ในโอกาสประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 
4 / 2557 ในเดือน เม.ย.  ซ่ึงเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ไม่นาน   
มหาวิทยาลัยได้จัดพิ ธีรดน ้ าขอพรคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชข้ึน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทยช์ยัเลิศ  พิชิตพรชยั อธิการบดีน าคณะผูบ้ริหารรดน ้ าขอพร  การ
จดัพิธีคร้ังน้ีนอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณีสงกรานต์แล้ว  ยงัเป็น
โอกาสให้ผูบ้ริหาร มสธ. ได้รับพรซ่ึงจะเป็นขวญัและก าลงัใจ   พร้อม
ขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดเ้สียสละ 
และทุ่มเทงานดา้นนโยบายต่างๆ  ใหก้บัมหาวทิยาลยัตลอดมา 
 

 
 



                                                                                                             
        มสธ. ร่วมถวำยรำชสักกำระสมเดจ็พระนเรศวร 
 
                             เ ม่ือวัน ท่ี   25 เม .ย .  2557  เ วลาประมาณ 08.00 น .  ผู ้ช่วย
ศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว  รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์รและวิเทศสัมพนัธ์ 
ไดน้ าคณะผูบ้ริหาร  คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ร่วม
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี  สกัการะพระบรมสาทิสลกัษณ์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต   ณ  ปรัมพิธี ศาลากลางจงัหวดันนทบุรี  
โดยมีนายธนน   เวชกรกานนท์ ผูว้่าราชการจงัหวดันนทบุรีเป็นประธานในพิธี  
ทั้ งน้ีมีผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ชุมชนทอ้งถ่ิน  เขา้ร่วมพิธีเป็น
จ านวนมาก        
                           สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญท่ี์ 2 มีพระ
นามเดิมวา่ พระองคด์ า เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิ
สุทธิกษตัริย ์ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวงัจนัทน์ เม่ือปี พ.ศ. 2098 พระองค์
ทรงมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา คือ พระสุพรรณกลัยา และสมเด็จพระเอกาทศ
รถ ในขณะท่ีพระองค์ทรงพระเยาว ์พระเจา้บุเรงนอง กษตัริยพ์ม่า ไดย้กทพัมาตี
เมืองพิษณุโลก และทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปเล้ียงเป็นพระราชบุตร
บุญธรรมเพ่ือเป็นตวัประกนัท่ีหงสาวดี จนพระชนมายุได ้15 พรรษา พระองคจึ์ง
เสด็จกลบักรุงศรีอยธุยา และไดรั้บโปรดเกลา้ฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชปกครอง
เมืองพิษณุโลก        ต่อมาในปี พ.ศ. 2098 ทรงหลัง่น ้ าทกัษิโณทก ณ เมืองแครง 
ประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยไม่ข้ึนกับพม่าและทรงข้ึนครองราชย์เป็น
พระมหากษตัริยค์รองกรุงศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ทรงเป็น
กษตัริยอ์งคท่ี์ 2 แห่งราชวงศสุ์โขทยั    ในรัชสมยัของพระองคท์รงกระท าสงคราม
ขยายพระราชอาณาจกัรไทย ให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษตัริยน์กัรบผู ้

ยิง่ใหญ่และกลา้หาญ โดยพระองคไ์ดกู้คื้นอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยธุยา ช่วยกอบกูเ้อกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษา
แผน่ดินใหป้ลอดพน้ภยัจากอริราชศตัรู เพื่ออิสรภาพของปวงชนชาวไทย โดยในปี พ.ศ. 2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทพัเขา้ตีเมืองคงัจน
ไดรั้บชยัชนะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพท่ีเมืองแครง และเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2135 ทรงกระท ายทุธหัตถีกบัพระมหาอุปราชา จน
ไดรั้บชยัชนะ ท าให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทัว่ปฐพี และปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต ้ไดเ้มืองตะนาวศรี มะริด ทวาย ต่อมาปี พ.ศ. 2138 
และ พ.ศ. 2142 ทรงยกทพัไปตีเมืองหงสาวดีไดเ้มืองเมาะล าเลิง และเมืองตองอู จนหวัเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมข้ึนต่อกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงเสด็จสวรรคต เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา 
 
ผนึกก ำลงัประชำสัมพนัธ์จำกหน่วยงำนภำยในช่วยสร้ำงภำพลกัษณ์ มสธ. 

  
                     งานประชาสัมพนัธ์ไดจ้ดัประชุมเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ภายใน มสธ. ข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 เม.ย. ท่ีผ่านมา ท่ีห้องประชุม 1607 ชั้น 6 อาคาร
บริหาร โดยมีผูช่้วยศาสตราจารยอ์รสา  ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและวิเทศสัมพนัธ์เป็นประธาน  ส าหรับการประชุมเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัข้ึนในคร้ังน้ีก็เพ่ือท่ีจะตอบสนองนโยบาย พนัธกิจและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ท่ีจะร่วมกนัสร้างภาพลกัษณ์และรณรงค์รับ
สมคัรนกัศึกษาใหม่  โดยบุคลากรในทุกหน่วยงานจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการผนึกก าลงัร่วมสนบัสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลยัไปสู่ความส าเร็จ
โดยเฉพาะการเป็นเครือข่ายประชาสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งในการขบัเคล่ือน มสธ.  มีผูเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ภายใน มสธ. จ านวนกวา่ 50 คน 
โดยทุกคนมีภาระหนา้ท่ีคือร่วมก าหนดแนวทางในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั  เป็นผูแ้ทนในการประชาสัมพนัธ์ข่าวและกิจกรรมความ
เคล่ือนไหวของหน่วยงานในสังกดัอนัจะมีผลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยั   ร่วมการประชาสัมพนัธ์รณรงคเ์พ่ือเพ่ิมยอดนกัศึกษาทุก
หลกัสูตร   ร่วมท ากิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR ) อนัน าไปสู่ภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยั  และปฏิบติัภาระกิจท่ีคณะกรรมการ
องคก์รของมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 



เพชรเม็ดงามในรอบสัปดาห์ 
 
                                         มสธ. เปิดหน้ำประวตัศิำสตร์ใหม่กำรศึกษำให้ผู้ต้องขงัได้เรียน ป.โท รุ่นแรก 

 
               เม่ือวนัท่ี  29 เม.ย. ท่ีผ่านมา ท่ีเรือนจ ากลางบางขวาง  จ. 
นนทบุรี   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ( มสธ. ) ได้จดัการ
ปฐมนิเทศเชิงปฏิบติัการ ให้แก่นกัศึกษาใหม่ระดบับณัฑิตศึกษา ( 
ปริญญาโท ) ซ่ึงเป็นผูต้อ้งขงัรุ่นแรก  จ  านวน 20 คน ท่ีลงสมคัรเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต แขนงวชิาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา  ทั้งน้ีมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรณพ  
จีนะวฒัน์   ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เป็น
ประธานในพิธี  และมีนางพรทิพย ์ โชคสมยั  ผูอ้  านวยการส านกั
พฒันาพฤตินิสัย กรมราชทณัฑ ์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ 
             
              นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
( มสธ. ) ไดเ้ปิดสอนดว้ยระบบการศึกษาทางไกล  โดยไม่วา่ผูเ้รียน
จะเป็นใคร  อยู่ท่ีไหน  เม่ือไร ก็สามารถท่ีจะศึกษาได้    จนในปี 
พ.ศ. 2527 มีผูต้อ้งขงัรายแรกท่ีสมคัรเรียนกับ มสธ. และส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีได ้ ตลอดจนมาถึงปัจจุบนัมีผูต้อ้งขงั
อีกจ านวนกว่า 3,000 คนท่ีศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีกบั มสธ. 
โดยส าเร็จการศึกษาไปแลว้เกือบ 600 คน  ท าให้ความตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของผูต้้องขังมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  
และอีกทัง่ยงัเป็นปณิธาน ความตั้งใจของกรมราชทณัฑ์และ มสธ. 
ท่ีไดน้้อมรับแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการคืนคนดีสู่สังคมโดยมีพร้อมทั้ ง
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษาในระดบัสูงท่ีสุด
เท่าท่ีจะสามารถท าได ้    ท าให้เม่ือวนัท่ี 8 ม.ค. 2557 ท่ีผา่นมา  ได้
มีการลงนามความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท ) ให้แก่
ผูต้ ้องขงั ร่วมกันระหว่าง มสธ. และ
กรมราชทณัฑ์    จนในท่ีสุดผูต้้องขัง
กลุ่มแรกท่ีมีความประพฤติดีและมี
คุณสมบติัตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
จ านวน 20 คน ไดล้งสมคัรเขา้ศึกษาใน
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
แขนงวชิาการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวทิยากบั มสธ.   
                     
             ส าหรับการจัดปฐมนิเทศฯ 
นกัศึกษาปริญญาโทซ่ึงเป็นผูต้อ้งขงัท่ี
เ รี ย น ในหลัก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวทิยา ของ มสธ . 
ทั้ง 20 คน คร้ังน้ี นบัไดว้า่ เป็นคร้ังแรก
ของประเทศไทยท่ีมีการให้บริการดา้น
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่

ผูต้อ้งขงั และยงันบัเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท าไดต้ามปณิธานอนัแน่วแน่ท่ีจะให้โอกาสทางการศึกษา
ส าหรับทุกคนท่ีตอ้งการ โดยไม่วา่ผูเ้รียนจะเป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  เม่ือไร  ก็สามารถท่ีจะศึกษาได ้  ถึงแมใ้นช่วงแรกน้ีการเปิดสอนใน
ระดบัปริญญาโทแก่ผูต้อ้งขงั จะให้บริการไดเ้พียงสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเดียว  เน่ืองจากยงัตอ้งมีการปรับปรุงระบบต่างๆ 
ใหพ้ร้อมมากข้ึนส าหรับการท่ีจะเปิดสอนใหค้รบทั้ง 12 สาขาวชิาในอนาคตต่อไป                            
                                



 ข่าวเด็ดกิจกรรมเด่นเร็วๆ นี้   
 
วนันี ้– 20 มิ.ย. 2557  มหาวทิยาลยัเปิดรับสัมครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคตน้ ช่วงท่ี 1  ซ้ือระเบียบการสมคัรไดท่ี้ ร้านเซเวน่
อีเลฟเว่น , ท่ีท  าการไปรษณีย ์, ศูนยบ์ริการการศึกษา มสธ.ประจ าจงัหวดั , ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. 10 แห่ง , ท่ีท  าการ มสธ. ถ.แจง้
วฒันะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7788   หรือดูรายระเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.stou.ac.th   เลือก ปริญญาตรี 
 
วันที่ 3 – 4 พ.ค. 57 มหาวิทยาลยัจดัสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556   ณ  สนามสอบทัว่ประเทศ  สอบถามโทร 0 2504 
7255 - 8  
 
งานประชาสัมพนัธ์ กองกลางร่วมกบัศูนยว์ทิยพฒันา มสธ. ล าปาง, เพชรบุรี  และยะลา จดั กิจกรรม Road Show คร้ังท่ี 2 - 4   
คร้ังที ่2 ว ันที ่    7 – 8 พ.ค. 57  ณ  ศูนย์วทิยพฒันำ มสธ. ล ำปำง    
คร้ังที ่3  วนัที ่15 – 16 พ.ค. 57  ณ  ศูนย์วทิยพฒันำ มสธ. เพชรบุรี  
คร้ังที ่4  วนัที ่28 – 29 พ.ค. 57  ณ  อ ำเภอหำดใหญ่   จังหวดัสงขลำ 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7050 – 2 
 
วันที่ 1 – 8 พ.ค. 57  ส่งก าลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการแข่งขนักีฬา บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. )  ประจ าปี 2557  คร้ังท่ี 33  ณ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 
วันที่ 8 พ.ค. 57   เวลำ 08.30 น. เป็นตน้ไป  ขอเชิญบุคลากร มสธ. ทุกท่านและประชาชนทัว่ไปร่วมกิจกรรม ท าบุญ เวียนเทียน ฟัง
ธรรม ในโอกาสใกล้วันวิสาขบูชา  ณ  บริเวณหอพระพุทธม่ิงมงคลธรรมสถาน อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก  สอบถามโทร 0 2504 
7731 
 
วนัที ่10 พ.ค. 57  เวลำ 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จดัโครงการสัมมนาวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ เร่ือง  “ ทีวีดิจิทัล  ใคร
ได้ใครเสีย ”  โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ  อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา  ทองมีอาคม กรรมการบริหารกองทุนวิจยัและพฒันากิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจกการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ, นายอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ
ผูอ้  านวยการบริษทัเนชัน่ , อาจารย์ราม  เช้ือสถาปนศิริ จากสถาบนัวิชาการส่ือสารสาธารณะ  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย   ณ  หอ้งประชุม 2614 ชั้น 6  อาคารวชิาการ 1   ส ารองท่ีนัง่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 8386  
 
วันที่ 13 พ.ค. 57  สหกรณ์ร้านคา้จดักิจกรรมไหว้พระ 9 วัด และพระเกจิช่ือดัง  ณ  จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง และพนครศรีอยุธยา   
ราคาท่านละ 599 บ.  ส ารองท่ีนัง่หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7186-7 

  

            
 
“ กอดนีเ้พือ่ S ( Synergy ) ของเรำ ” :   เฟรมภาพอมยิม้ฉบบัน้ี เกบ็มาจาก
กิจกรรมท่ีทางกองการเจา้หนา้ท่ีจดัข้ึนเม่ือตน้เดือน ก.พ. ท่ีผา่นมา ท่ี จ.
กาญจนบุรี  เป็นการรณรงคใ์หบุ้คลากรรู้จกัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร มสธ. 
ของเราคือ S T O U ทุกตวัมีช่ือเตม็และความหมาย อยา่ง S คอื Synergy  “ 
ร่วมแรงแรงใจ ” ในภาพผมวา่หลายคนคงเดาออก มนัคือเกมส์ท่ีทุกคนตอ้งยนื
บนกระดาษใบนอ้ยๆใหไ้ด ้ แน่นอนการจะใหค้น 3 คน ยนือยูไ่ดบ้นกระดาษ
แผน่นอ้ยไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัสุดตวั สุดก าลงั หรือ
สุดแขนแบบในภาพกไ็ม่วา่กนั ขอใหร่้วมแรงร่วมใจร่วมกนัฝ่าฟันอุปสรรคให้
เกิดผลส าเร็จเป็นใชไ้ด.้........ปล.  จบรุ่นแรกงานน้ีไป  ผอ.เพิ่มแอบกระซิบ
เบาๆกบัรอง HR. วา่ “ รุ่น 2 ผมขอมา รู้จกั S T O U อีกไดป่้ะ ”   
.........................................ขอบคุณภาพอมยิม้จากงานกองการเจา้หนา้ท่ีครับ  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 


