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“...การที่ตั้งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่า
เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ ที่
จะให ้ผู ้ที่มีความสามารถที่     
จ ะ เ รี ยนศึ กษ า วิ ทย าก า ร 
วิชาการก้าวหน้ากว้างขวาง 
ได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทย  
กม็เีฉลยีวฉลาด แต่ขาดโอกาส
ที่จะได้ขยายความรู ้ ความ
สามารถของตน...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
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“ทรัพยากรบคุคล” (ต่อจากหน้า 3)

ภาพข่าวกิจกรรม
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จดหมายข่าวรายเดือน STOU MONTHLY มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

จัดท�าโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0 2504 7050-3         พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถวายโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธ ี 
(ว.วชิรเมธี) ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้ส�าเร็จการ
ศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อปี พ.ศ. 2543 และท่านเป็นพระภกิษผูุ้อทุศิตน
เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน       
มีผลงานเป ็นที่ประจักษ ์จนได ้ รับรางวัลที่         
เกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา ทั้งในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

ดงันั้นสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ จงึมมีตเิหน็ชอบถวาย
รางวลัศษิย์เก่าดเีด่น สาขา “การสร้างคุณประโยชน์
แก่สังคมและสถาบัน” ในฐานะศิษย์เก่าหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แด่
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนในคุณงามความดีของท่านสืบไป

นางสาวฉนัทนา บุญไชย นกัวชิาการศกึษา ศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพ
การศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช เข้ารบัรางวลัชมเชย การประกวดมหกรรม
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจ�า ครั้งที่ 1    
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ได้จัดการประกวดมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การ
พัฒนางานประจ�า ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานการพัฒนางานประจ�า ที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล
ชมเชยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (STOU QA 
Online) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA 

บคุลากรศนูย์ประสานงาน 
การประกนัคณุภาพ 
การศกึษา มสธ. 
คว้ารางวลัจาก ปขมท. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดท�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้

กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมจากการให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา และประชาชนทั่วไป 

รองศาสตราจารย ์ผกามาศ ผจญแกล ้ว ผู ้อ�านวยการส�านักพิมพ ์    
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยฯ จัดท�าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อเป็นสื่อเสริมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดท�าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยได้ออกแบบ web page 
ใหม่ พร้อมทั้งได้เปลี่ยน Domain name เป็น ebook.stou.ac.th และปรับปรุง
รูปแบบให้ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web browser ได้  
โดยตรง รวมทั้งได้แยกไฟล์หนังสืออ่านทีละหน่วย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้
กับนักศึกษา พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการลงทะเบียน โดยจ�ากัดเฉพาะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นที่เข้าอ่านเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยได้ 
นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน Application stou ebook 
ทั้งบน ios และ Android ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยจะเริ่มเปิดใช้ในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2558

ผู้อ�านวยการส�านักพิมพ์  ย�้าว่านอกจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้เพิ่มเติม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับบุคคลทั่วไป อาทิ หนังสือเทิดพระเกียรติ หนังสือ

สุภาษิต หนังสือนิราศ หนังสือประวัติศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเป็นการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมอีกด้วย

มสธ. เปิดตวั e-Book สือ่เสรมิ
ส�าหรบันกัศกึษาปริญญาตรี

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือแจ้งว่า ก.พ. รับรอง
คณุวฒุขิองผู้ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสตูร
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยอาจบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต�าแหน่ง ก.พ. ก�าหนดว่า คุณวุฒ ิ   
ดังกล ่าวเป ็นคุณสมบัติ เฉพาะส�าหรับต�าแหน ่งได ้ในอัตราเงินเดือนคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้น 15,800-17,380 บาท

ก.พ. รบัรองคณุวฒุปิระกาศนยีบตัรบณัฑติ 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (The International           
Conference on Art and Cultures in Creative Economy) “วิถีศิลป์ ถิ่นมังกร
สี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก” ระหว่างวันที่ 9–10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ 
ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้
ทรพัยากร เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้านการพฒันาบคุลากรด้านการประชาสมัพนัธ์และการสื่อสาร
มวลชนระดับประเทศ วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

  ส�านกัทะเบยีนและวดัผลจดัทดสอบระบบจดัสอบตามความพร้อมของนกัศกึษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk in Exam) ในการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-
EPT เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีอาสาสมัครประกอบด้วยนักศึกษา 
และบุคลากร มสธ. ร่วมทดสอบกว่า 25 คน

 ส�านักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรณสาร พร้อมได้จัดกิจกรรมและมอบของรางวัลต่างๆ 
มากมาย

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มสธ. ได้รับเกียรติจาก Mr.Tshering        
Wangdi ต�าแหน่ง Director of Sherbtse College, Royal University of Bhutan, 
Mr.Paljor Galay และ Mr.Chimi Dorji ศึกษาดูงานด้านระบบการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย น�าชมศูนย์ e-Learning ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ

  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. เข้าร่วมประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 “The Fourth Higher Education 
Research Promotion Congress” (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่ 8-10 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ท่าน ว.วชริเมธี

บคุลากรเกษยีณไปจ�านวนมาก  กต้็องสร้างบคุลากรสายวชิาการได้มกีารพฒันาคณุวฒุ ิ
พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการ เพื่อรองรับอนาคต ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดทุนการศึกษา 
ทุนการน�าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ  

รวมทั้งแนวนโยบายของท่านอธิการบดีที่ให้แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนให้ก้าวไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น ก็อยู่ในระหว่างการ
ร่างระเบียบว่าใครสามารถก้าวไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่ก�าหนดจะได้รับ
เงินสมนาคุณพิเศษ

เดินหน้าเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส�าหรับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญเรื่องการ

พัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นอย่างมาก โดยจะให้ก�าลังคนมีความรู้ทางวิชาการ มีวิธีการ
ท�างาน มีทัศนคติแนวทางในการท�างาน เพื่อจะผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า ปีนี้เรา
ด�าเนินการต่อในเรื่องการฝึกอบรมค่านิยมองค์กร ซึ่งจะมีทั้งหมด 12 รุ่น โดยทั้ง 12 
รุน่ เมื่อฝึกอบรมมาแล้วจะกลบัท�ากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ความรูค้วามสามารถ 
ทักษะที่สะท้อนจากค่านิยมองค์กร และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการจัดมหกรรมใหญ่ 

เป็นมหกรรมรวมพลคน มสธ. ซึ่งจัดรวมพลมาพบกัน มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน สร้าง
ความคุ้นเคยสนิทสนมกันมากขึ้นให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว ในการท�างานร่วมกันเป็น
ทีมจะท�าให้ผู้บริหารก็จะได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นว่าองค์กรเป็นอย่างไร เพราะว่า
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของการเรียนรู้พูดคุยที่จะขับเคลื่อน มสธ. ไปข้างหน้า 

ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการ สายวิชาชีพหรือ
สายสนับสนุน ก็สามารถขอทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
บริหาร บุคลากรปฏิบัติการก็ได้เรามีเงินที่จะสนับสนุน หากส่งเข้ามาต้องตรงกับสาย
งานและพันธกิจ เราก็จะให้ไปฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตามหน่วยงานที่มีหลักสูตร
เป็นการเฉพาะ เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้อย่างน้อย 40 ช.ม. ต่อปี ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ในอนาคตการศึกษาดูงานต่างๆ จะต้องส่งเสริมให้ได้มีประสบการณ์
และมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นงานในอนาคตเมื่อเราเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว         
เราต้องเตรียมตัวในเรื่องความพร้อมของตัวบุคลากรด้วย เมื่อรัฐบาลเปิดให้ศึกษาดู
งานที่ต่างประเทศ  เราจะต้องมาดูว่าตรงไหนที่เหมาะสมอย่างไรที่จะพัฒนาบุคลากร 
ทั้งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความจ�าเป็น เช่น คณาจารย์เราจ�าเป็นต้องส่งเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างประเทศที่มีความ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น  

ศกึษาศาสตร์ ถวายโล่รางวัล
ศษิย์เก่าดเีด่นแด่



ใครท�าอะไร ที่ไหน 
  ใน มสธ.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
2

เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน

3
ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัย สกู๊ปเรื่องเด่น

บทบาทและพันธกิจส�าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประการหนึ่งคือ การสร้างสรรค์งานวิจัย

เพื่อพัฒนา แก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งผลิต

งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ส�าคัญ ดังนั้น จดหมายข่าวรายเดือน “STOU MONTHLY” จึงส่งเสริมให้มีการน�า

เสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างต่อเนื่องทุกฉบับ 

ฉบับนี้ขอเสนอ...

 H ส�านกัการศกึษาตอ่เนือ่ง จดัฝกึอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ในเดอืนมนีาคม ดงันี้
 1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมืออาชีพ (AMP) วันที่ 7-19 มีนาคม 2559
 2. หลักสูตรส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ วันที่ 
12, 26 มีนาคม 2559
 3. หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ วันที่ 14-16 มีนาคม 2559
 4. หลักสูตร OD : เครื่องมือการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นหนึ่ง วันที่ 23-25 
มีนาคม 2559
 5. หลักสูตรการประเมินแผนงานและโครงการ วันที่ 28-30 มีนาคม 2559
 6. หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน วันที่ 28-30 มีนาคม 2559
 7. หลักสูตรการสร้างกิจกรรมและการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์ วันที่ 29-30 
มีนาคม 2559
 8. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 
วันที่ 30 มีนาคม–1 เมษายน 2559
 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2504 7716-7
 H ส�านกัการศกึษาตอ่เนือ่ง เปดิบา้นหนว่ยงานสรา้งรายได ้ในวนัที ่16 มนีาคม 
2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์
วิกฤติภัยธรรมชาติมีแนวโน้มที่กระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากขึ้นทั่วทุกมุมโลก 
เนื่องจากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับการที่ประชากร
ของโลกเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก มีผลท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างถูก
ท�าลายไปมาก เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า การปล่อยมลพิษสู่
ชั้นบรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน�้า เป็นการท�าลายสมดุล

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะโลกร้อน ฝนแล้ง น�้าท่วม การพังทลายของดิน 
มลพิษท�าลายคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วกระทบต่อชีวิตความเป็น
อยู่ของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส�าหรับประเทศไทยในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่
รุนแรงหลายครั้งและก่อให้เกิดความเสียหายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มของความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เช่น ในปี 2554 ที่เกิดวิกฤติ
อทุกภยัรนุแรงที่สดุในประเทศไทยในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ครอบคลมุพื้นที่ 47 จงัหวดั โดย
เฉพาะในเขตราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าท่าจีน ซึ่งทางส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่า มูลค่าความเสียหายสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 ซึ่ง
มูลค่าความเสียหายจากน�้าท่วมมีทั้งสิ้นประมาณ 3.28 แสนล้านบาท และส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยายตัวทั้งปีเพียงร้อยละ 1.0           

ทั้งนี้ การที่จะลดผลกระทบของมูลค ่าความเสียหายจากอุทกภัยที่ เกิดขึ้น 
ได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม และต้องได้รับความร่วมมือจาก 
ประชาชนในพื้นที่ในการพยายามจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการพึ่งพาตนเองให ้
มากที่สุด ในขณะเดียวกันมีการพึ่งพาหรือประสานงานกับองค์กรภายนอกเท่าที่ 
จ�า เป ็น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ ่ งศึกษาจากประสบการณ์ของชุมชนที่มีความ 
สามารถในการจัดการกับวิกฤติอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาสภาพทั่วไปของ
ชุมชนที่มีความสามารถจัดการอุทกภัย  วิธีการบริหารจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท�าให้

การวจิยัเรือ่ง 
ชมุชนกบัการจดัการอุทกภัยธรรมชาต:ิ 
กรณศีกึษาชมุชนลุม่น�า้เจ้าพระยาและท่าจีน

โดยมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “วิถีใหม่ สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ” 
นอกจากนี้มีการออกบูธหน่วยงาน การแนะน�ากิจกรรมของหน่วยงานที่สามารถให้
บริการแก่หน่วยงานภายนอก จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
 H สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมระดับชาติ มสธ. วิจัย ประจ�าปี 
2559 “STOU Research 2016” เรื่อง “กลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัย
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคาร
สัมมนา 1 สอบถามโทร. 0 2504 7588–9
 H แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เรื่องการวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไล       
เซชั่น (Big Data Analysis with Data Visualization Technology) เปิด
รับสมัครประชาชนทั่วไป นักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท�างานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รุ่นที่ 1 อบรมในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรม
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 รับสมัครรุ่นละ 30 ท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 
0 2504 8517
 H สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องความท้าทายของการรู้
เท่าทันสื่อและสารสนเทศผ่าน Massive Open Online Courses (MOOCs)  
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 สอบถามโทร. 
0 2504 8511

ชุมชนประสบผลส�าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดการกับอุทกภัย 
และการสร้างแบบจ�าลองที่แสดงถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการกับอุทกภัยของชุมชน 
โดยกลุ่มชุมชนได้แก่ กลุ่มชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร (เขตชานเมือง) 
กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เขตเมือง) และกลุ่มชุมชน
บางระก�า อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (เขตชนบท)

ผลการวิจัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา สรุปว่า ทั้ง 3 ชุมชนมีความคุ้นเคยการ
เผชิญสภาพน�้าท่วมล้นตลิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ทุกชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภายใน
ชุมชน มีการรวมกลุ่มและคุ้นเคยกับการท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเป็นประจ�า  การจัดการ
อุทกภัยของชุมชนทั้ง 3 ช่วง คือ ก่อนเกิด ระหว่างเกิด และภายหลังเกิดอุทกภัย มีทั้ง
มาตรการที่เป็นสิ่งก่อสร้างและไม่ก่อสร้าง สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมผ่าน    
เครือข่ายภายในชุมชนที่มีอยู่แล้วและการเสียสละของสมาชิก รวมทั้งการได้รับความ   
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายชุมชนภายนอก ปัจจัยหลักที่ท�าให้ประสบ
ความส�าเรจ็ในช่วงก่อนเกดิและระหว่างเกดิอทุกภยั คอื การเตรยีมการล่วงหน้าที่ด ีในช่วง
หลังเกิด คือ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของสมาชิก นอกจากนี้ยังมีความ  
เข้มแข็งของผู้น�าชุมชน และชุมชนมีประสบการณ์รับมืออุทกภัย 

ส�าหรับปัญหาอุปสรรคของชุมชนในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย คือ ขาดข้อมูลเกี่ยวข้องที่
ชัดเจน ครบถ้วน ทันสถานการณ์ และทรัพยากรไม่เพียงพอ ในช่วงเกิดอุทกภัย คือ 
การเดินทางเข้าออกชุมชน สุขอนามัยและขยะสิ่งปฏิกูล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาหารและ
น�้าไม่เพียงพอ ในช่วงหลังเกิด คือ การชดเชยความเสียหาย ส่วนปัญหาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคือ พื้นที่ประสบภัยกว้างท�าให้ดูแลไม่ทั่วถึง คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดอพยพ ความหลากหลายของปัญหาในชุมชน เจ้าหน้าที่ไม่เพียง
พอและบางคนมีอคต ิ

ส�าหรับแบบจ�าลองการจัดการอุทกภัยของชุมชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) 
การเข้าใจบริบทของชุมชน (2) การจัดการอุทกภัยของชุมชนที่เป็นอยู่ (3) การจัดวาง
ระบบการจัดการและแนวทางการด�าเนินการจัดการอุทกภัยของชุมชน (4) การด�าเนินการ
จัดการอุทกภัยทั้ง 3 ระยะ (5) การสรุปและประเมินผล ส�าหรับการวางแผนการจัดการ
อุทกภัยในระยะยาว

คุยกับนักวิจัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามาและคณะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา

“ทรพัยากรบคุคล” 
กญุแจสูค่วามส�าเรจ็ของ มสธ.

เป็นที่ยอมรบักนัว่าในบรรดาทรพัยากรทางการบรหิาร
ทั้งหมด ทรัพยากรบุคคลนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก
ที่สุด ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีความส�าคัญยิ่ง
ทั้งในด้านการท�าให้ มสธ. มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า
อันเป ็นผลมาจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ    
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น STOU Monthly ฉบับนี้   
จึงได ้สัมภาษณ์ อธิการบดี มสธ. รองศาสตราจารย์            
ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย และรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เกี่ยวกับ
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และภารกิจด้านต่างๆ ที่ได้ด�าเนินการ
 นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง

อธิการบดีกล่าวว่า มสธ. ใช้นโยบาย “ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจ ไอซีทีและ
ภาษาเป็นอาวุธ” ดังนั้น การรับบุคลากรใหม่ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง การรับบุคลากรใหม่ ควรรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเจตคติที่ดี รวมทั้งมีทักษะทางด้านไอซีทีและภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากร 
นอกจากพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการหรือภาระงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ยังเสริมสร้างเจตคติที่ดี ความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างแรงจูงใจในการท�างาน

ด้วยใจที่รักองค์กรและมีความสุข รวมทั้งปลูกฝัง STOU Culture ด้วย
นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 อธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร

อย่างมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เช่น ด้านการรักษาพยาบาล การเดินทาง ที่พัก ค่า
ตอบแทน เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดหาสภาวะแวดล้อมให้มีความสุขในการท�างาน ทั้ง
สุขภาพกายและจิตใจ ส�าหรับสวัสดิการของลูกจ้างนั้น ให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ�าเงินรายได้และผลักดันให้มีการปรับข้อบังคับเกี่ยวกับบ�าเหน็จลูกจ้าง
ประจ�าเงินรายได้ ซึ่งน�าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่     
25 กุมภาพันธ์ 2559

แผนอัตราก�าลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเกี่ยวกับแผนอัตราก�าลังทั้งสายวิชาการและ        

สายสนับสนุน ดังนี้
สายวิชาการ 
• สนับสนุนให้ต่ออายุราชการแก่คณาจารย์ที่เป็น “รศ.ดร.” หรือ “ศ.ดร.” 

จนถึงอายุ 65 ปี ในสัดส่วนประมาณ 50:50 เพื่อให้มีโอกาสคงไว้ซึ่งผู้มีภูมิความรู้
และประสบการณ์ไว้กับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้รับอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนให้
ทันกับอัตราที่หายไป

• ส่งเสริมคณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
• ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางต�าแหน่งวิชาการ
สายสนับสนุน
• ปรับโครงสร้างเงินเดือนลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
• ปรบัหรอืพจิารณาลกูจ้างชั่วคราวที่มคีณุสมบตัเิหมาะสมให้เป็นลกูจ้างประจ�า
• สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท�างานด้านวิชาการเพื่อความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิชาการ
จากแนวนโยบาย...สู่ภารกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เปิดเผยว่า จากภารกิจด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
ได้ด�าเนินการดังนี้

 1. ขณะนี้งานทรัพยากรบุคคลก�าลังด�าเนินการเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ�าเงินรายได้ จ�านวนร้อยละ 4  และขยายเพดานร้อยละ 10 ส�าหรับลูกจ้าง
ที่เงินเดือนตัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับกรอบการขึ้นค่าจ้าง  
ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะต้องขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 4  เช่นกัน ตอนนี้ได้เสนอ 
ก.พ.อ. มสธ. รบัทราบแนวทางการขึ้นเงนิเดอืนแล้ว แต่เนื่องจากว่าขณะนี้รอหลกัเกณฑ์ 
สกอ. เพื่อใช้งบประมาณเงินรายได้จ่ายในปี 2557-2558  ซึ่งตรงนี้คงด�าเนินการแล้ว
เสร็จไม่เกิน 1 เดือน

2. กรณีเกี่ยวกับบ�าเหน็จลูกจ้างประจ�าเงินรายได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มี
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ซึ่งข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง ไปกระทบกับสิทธิ์ของลูกจ้าง
ที่ระบุว ่า หากมหาวิทยาลัยจะจ่ายบ�าเหน็จลูกจ้างให้ตามสถานะการเงินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการออกข้อบังคับที่ไปกระทบต่อสภาพการจ้าง ขณะนี้คณะ
กรรมการการเงินและทรัพย์สินเห็นชอบแล้ว ได้น�าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

3. ตอนนี้ก�าลังศึกษาเรื่องการปรับสถานภาพของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ซึ่ง
ลูกจ้างส่วนใหญ่จะเป็นสายสนับสนุน มีตั้งแต่เพิ่งเริ่มจ้างปีนี้ จนถึงจ้างมาแล้วเกือบ 
30 ปี บางคนอีกปีเดียวจะเกษียณแล้วก็ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูให้
เกิดความสมดุลทั้ง 2 ฝ่าย โดยอัตราก�าลังต้องไม่เกินความจ�าเป็น และต้องพอเหมาะ
ส�าหรับองค์กรในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งต้องให้ความเป็นธรรมในการจ้างซึ่ง      
ต้องปรับเป็นการจ้างแบบถาวรมิใช่เป็นการจ้างชั่วคราวอย่างที่เป็นอยู่ สถานภาพใหม่
ของลูกจ้างชั่วคราวอาจจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การศึกษาความต้องการอัตราก�าลัง กระบวนการ หลักเกณฑ์ การเข้าสู่ต�าแหน่ง    
คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะได้น�าเสนอ ก.พ.อ. ให้พิจารณา และน�าเสนอเข้าสู ่       
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

4. เรื่องแบบประเมิน เนื่องจากแบบประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย แบบ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน และแบบประเมินที่ต่อสัญญาจ้าง ยังไม่ค่อยเป็นแบบ
ประเมินที่สะท้อนความเป็นจริงที่ต้องการวัด จะได้มีการปรับให้เหมาะสมและให้
สอดคล้องกับงานของ มสธ. ซึ่งก็เชิญประธานสาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
คุยกันเพื่อหาข้อยุติต่อไป

การจัดสรรอัตราก�าลังทดแทนล่วงหน้า
การจดัอตัราก�าลงักเ็ป็นหวัใจส�าคญัของการบรหิารใน

องค์กร ซึ่งตอนนี้หลักการจัดอัตราก�าลังเราก็จัดอัตราก�าลัง
จากที่ได้รับการทดแทน จากการเกษียณ จากการลาออก 
คณะกรรมการกพ็จิารณา และนดัประชมุคณะท�างานถี่มากขึ้น
เพื่อจัดสรรอัตราก�าลังไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่การจัดสรรอัตรา  
ก�าลังตามหลัง เช่น จะมีคนเกษียณอายุ เราจะจัดสรรอัตรา
ก�าลังตรงนี้ไว้ก่อน เพื่อที่จะรอรับการจัดสรรเงินมาจากส�านัก
งบประมาณ เราก็จะมีกองทุน 500 ล้าน ที่จะดูแลให้สามารถท�างานต่อเนื่องเชื่อมโยง
ไปก่อนได้ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาระหว่างรอการจัดสรรเงินจากส�านักงบประมาณซึ่ง
ใช้เวลาถึง 6 เดือน ดังนั้น ภายใน 6 เดือนนี้เราก็จะเอาเงินกองทุนนี้มาบริหารจัดการ 
จัดสรรอัตราก�าลังก่อน เพื่อจ้างพนักงานใหม่ล่วงหน้าได้เลย ส่วนอาจารย์ประจ�า
หลักสูตรก็ต้องพิจารณาจัดสรรอัตราก�าลัง อาจารย์ประจ�า อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ท�างานอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
การบริหารบุคคลในสายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย บุคคลเหล่านี้ต้องสามารถเติบโตก้าวหน้าไปในต�าแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่  
ช�านาญงานเป็นช�านาญการ ช�านาญการเป็นช�านาญการพิเศษ ช�านาญการพิเศษเป็น
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญเป็นเชี่ยวชาญพิเศษ เราก็ส่งเสริมสนับสนุน โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้สามารถที่จะพัฒนาผลงานของตนเองได้  ส่วนสายคณาจารย์ก็ต้อง
เติบโตทางต�าแหน่งวิชาการ และเติบโตในระดับการศึกษา เช่น จบปริญญาโทแล้วก็
ไปเรียนปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็จัดทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่ง
ในปี 2558-2559 ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัย เรามีทุนที่จะให้ไปเรียน
ปริญญาเอกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4-5 ปีข้างหน้าจะมี

อ่านต่อหน้า 4


