
 

  

 

 

  
                                                                                       

  

ปีที ่6 ฉบบัที ่ 195  

เปดิ “มุม มสธ.” โอกาสทางการศึกษาในเรือนจ า 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. และพันต ารวจเอก 
สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. เรือนจ ากลาง
นครสวรรค์ ณ เรือนจ ากลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 



 

 

 

 
  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดต้ัง “ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.” เครือข่ายการบริการ
ห้องสมุด “มุม มสธ.” ในเรือนจ าและทัณฑสถาน เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า
และทัณฑสถาน และผู้ต้องขังที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชาต่างๆ ได้พัฒนาตนเอง ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 
2528 เป็นต้นมา เม่ือส าเร็จเป็นบัณฑิตและหลังพ้นโทษจะได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เรือนจ ากลางนครสวรรค์ “ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.” เป็นแห่งที่ 13 โดยมหาวิทยาลัยได้มอบสื่อการศึกษาใน
ระยะแรกจัดต้ังประกอบด้วยสื่อต่างๆ รวมกว่า 1680 รายการ จ าแนกเป็นเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน จ านวน 474 ชุดวิชา รวม 1,356 เล่ม หนังสืออ่ านประกอบ จ านวน 90 เล่ม และซีดีเสียง 
ชุดวิชา จ านวน 204 ชุดวิชา 214 แผ่น หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 21 เล่ม และจะ
ทยอยจัดส่งเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ หนังสืออ่านประกอบ และหนังสืออื่นๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. แห่งอื่นๆ 

นักศึกษา มสธ. ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางนครสวรรค์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของ มสธ. มีจ านวน 89 คน แยกเป็น
ชาย 86 คน และหญิง 3 คน รวมทั้งผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร ชาย 4 คน การมีมหาวิทยาลัยในเรือนจ า ยังความส าเร็จในการ
พัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง มีบัณฑิตหลายคนที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงแล้ว ยังสนใจสมัครเรียนต่อในสาขาวิชาอื่นๆเพ่ิมเติม 
บางคนได้ปริญญา 4 - 5 ปริญญา หลายคนได้รับเกียรตินิยม ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมภายนอก กว่า 28 ปีที่ผ่านมา
จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดโอกาสการศึกษาให้อย่างเสมอภาคแก่ทุกกลุ่ม และมีส่วนให้ชีวิตใหม่
แก่ผู้ผิดพลาดที่ต้องการพัฒนาตนเองเสมอมา 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

อธิการบด ีมสธ.พบเครือข่าย 

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานแถลงข่าว อธิการบดี มสธ. พบเครือข่าย โดยมีสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุชุมชน สมาคมและชมรมต่างๆในแขนงวิชาชีพสือ่สารมวลชน ส่วนราชการ ชมรมบัณฑิตและ
ชมรมนักศึกษา มสธ. ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานกว่า 90 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบด ีมสธ. เปิดแถลงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง มสธ. มีความพร้อมเปิดสอนภาษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ภาษามลายู พม่า เขมร ทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ในปี 2557 จะเปิดสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน ทั้งมุ่งปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกลเป็นระบบดิจิตอล ทั้งระบบภายใน 
5 ปี และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเปิดระดับโลก และบรรยายเรื่อง “สื่อไอที...เปลี่ยนชีวิต” ใช้ไอซีทีเป็นอาวุธ เป็นเครื่องมือในการหา
ข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาชีวิต หลังจากจบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีได้ตอบ 
ข้อซักถามของผู้ร่วมงานที่ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2556 ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทั้งนี้ มสธ.ก าหนดจะพบสื่อมวลชนและเครือข่าย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ที่ตั้งของ ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อีกด้วย 

   



 

สื่อสัมพันธ์เพ่ือความเข้าใจและข่าวสารภายใน มสธ. เผยแพร่ทุกวันพุธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 195 ประจ าวันพุธที่ 15 พฤษภาคม  2556 
จัดท าโดย งานประชาสมัพันธ์ ส านกังานอธิการบด ีที่ปรึกษา: นายธรรมรงค์ ใจสมคม  
บรรณาธิการ: น.ส.ชุติมา ศรีเอม กองบรรณาธิการ: นายนิติ พานนาค ถ่ายภาพ: นายธีรพล ศรีเป๊ะบัว 
ติชม/เสนอแนะ  E-mail: pr_stou@hotmail.com   หรือ  csriame@yahoo.com 

บก.  เฟรด 

รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า  โดยมี  
รศ.ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพัน ธ์ุ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในโอกาสที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการวิจัยจากงาน
ประจ า ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยจากงานประจ า
เมื่อนักวิจัยด าเนินการเสร็จแล้วและความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพโดยการน าผลงานวิจัยไปเสนอขอ
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2556 ณ ห้องประชุม ช้ัน 6  อาคารบริหาร 

รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ รองอธิการบด ี
ฝ่ายทรพัย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการการพฒันา
บุคลิกภาพตามมาตรฐานอย่างไทย จัดโดยส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง  ซึ่งมีอาจารย์วินัย วรวัตร์ และ
อาจารย์มณฑล ยิ่งยวด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เป็นวิทยากร ณ ห้องอบรมนาฏศิลป์ ช้ัน 2 อาคาร 
ตรีศร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดใหบ้รกิาร คลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ณ อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า
(อาคารแมล่า) ได้แก่ 
* นวดเพื่อการบ าบัด * นวดเพื่อสุขภาพ * นวดฝ่าเท้า * ประคบสมุนไพร * ตรวจรกัษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพร * ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 
* ขายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.30 น. สอบถาม โทร. 8968 – 69 
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