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เจาะข่าวเด็ด เร่ืองเด่น รายเดือน
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...เมื่อมีโอกาสและมีงาน 
ให้ท�า ควรเต็มใจท�าโดยไม่
จ� า เป ็นต ้องต้ังข ้อแม ้หรือ
เงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวาง คนท่ีท�างานได้จริงๆ 
นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อม
ท�าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอา 
ใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์
สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบ
ผลส�าเร็จในงานที่ท�าสูงขึ้น...

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

 8 กรกฎาคม 2530

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรฐั อนิทรทศัน์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในนามของศูนย์วิจัย      

การจัดการความรู้การสื่อสารและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (CCDKM) เข้ารับ
รางวัล UNESCO Education 
Innovation in Asia and        
the Pacific 2015 จากองค์กร 
UNESCO : United Nation 
Education, Scientific and 
Culture Organization, 
UNESCO CHINA เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2558 ณ เมือง 
XIAMEN ประเทศจีน และได้

Telecommunication Union และ 
UNWOMEN เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 

2558 ณ มหานครนิวยอร ์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การได้รับรางวัลดังกล่าวฯ สืบเนื่องมา
จากผลงานของ CCDKM* (ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา     
ธิราช) เกี่ยวกับการท�างานวิจัยเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกบัการใช้สื่อใหม่หรอื ICT (Information 
Communication Technology) เพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นองค์รวมทุกระดับ
ให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะกับกลุ่มคนโอกาส

น้อยกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยและสังคม
อาเซยีน อกีทั้งยงับรูณาการชดุความรูใ้หม่ๆ 
เข้ากบัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัมา

อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งรางวัล  
ดังกล่าวฯ เป็นรางวัลเกียรติยศระดับสากล 

ประจ�าปี 2558 
*รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

www.ccdkm.org 

ที่ประชุมผู ้บริหาร มสธ. ครั้งที่ 1/59     

วันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติขอให้คณะ

กรรมการการเงินและทรัพย์สินทบทวนการน�า

เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จ�านวน 2,000 

ล้านบาท ไปลงทุน 

ที่ประชุมผู้บริหารฯ แสดงความเห็นและ

ข้อเสนอแนะว่า ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

การเงินในปัจจุบัน หากมหาวิทยาลัยจะน�าเงิน

คงคลังไปลงทุน ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูง 

ดังนั้น จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน

ด�าเนินการ อีกทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ควรจะได้รบัทราบข้อมลูและมส่ีวนร่วมในเรื่อง

นี้ตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งนี้ มีข้อเสนอว่าการด�าเนิน

การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ด้วย

วธิกีารต่างๆ นั้นควรเป็นบทบาทและหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายน�านโยบายสู่การปฏิบัติ

ศาสตราจารย์ ดร.ชตุมิา สจัจานนัท์ อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อักษรศาสตร์
ดีเด่น” สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2558 
ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

รับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาตาม “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558” สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญในต�าแหน่งที่ ก.พ. ก�าหนดว่า คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง ได้ในอัตราเงิน

เดือนคุณวุฒิประกาศนียบัตร 1 ปี ขั้น 9,400 – 10,340 บาท

ศ.ดร.ชตุมิา  สจัจานนัท์ 
รบัโล่ประกาศเกยีรติคณุ “อักษรศาสตร์ดีเด่น”

ก.พ. รบัรองคณุวฒุ ิหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาการจดัการธรุกจิ
ร้านอาหาร สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร์ มสธ.

ทีป่ระชุมผูบ้ริหาร มสธ.  
วอนทบทวนการน�าเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน 

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา มสธ. จัดการประชุมรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพ มสธ. 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้อง 2604 อาคารวิชาการ 1

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์       
ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธีท�าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จ�านวน 99 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ           
ลานปาริชาต โดยมีบุคลากร มสธ. เข้าร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการ       
การศึกษา เป็นประธานปฐมนิเทศคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 
“กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9–18 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 8228 อาคารบริภัณฑ์ ส�าหรับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 43 นี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในรายการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้มีนักกีฬา 2 คน ลงแข่งขันใน 2 ชนิดกีฬา 
ได้แก่ นายธีรภัทร แซ่โง้ว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ลงแข่งว่ายน�้า 3 ประเภท 
คือ ฟรีสไตล์ 50 เมตร กบ 50 เมตร และกบ 100 เมตร และนายส่งเสริม     
แก้วสุขศรี นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ลงแข่งขันเทนนิสในประเภท ชายเดี่ยว

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์     
รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าพบ 
พล.ท.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว เนื่องในโอกาสที่กองทัพบกและมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดบริการการศึกษาให้กับ 
ก�าลังพลที่ก�าลังศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นกัศกึษาใหม่และลงทะเบยีนเรยีน จดักจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ จดักจิกรรม
แนะแนวการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลและจัดการสอนเสริม  
อีกทั้งยังร่วมกันปรึกษาถึงการเปิดสนามสอบ ณ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ในวันที่ 31 มกราคม 2559 นี้ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559
4
สกู๊ปเรื่องเด่น (ต่อ) / ภาพข่าวกิจกรรม

ศนูย์วจิยัฯ มสธ. 
สร้างชือ่คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดบัโลก

โล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ทางสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดท�าขึ้น เพื่อแสดงถึงบุคคลที่มีความสามารถน�าวิชาความรู้
ที่ได้รับจากคณะอักษรศาสตร์ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามถนัดหรือประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณสมบัติอัน    
เหมาะตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้เป็นเวลายาวนาน จึงได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น “อักษรศาสตร์ดีเด่น” 
ประจ�าปี 2558

รับรางวัล GEM-TECH Award 
จากองค์กรสหประชาชาตสิ�านกังาน
ใหญ่ของ ITU (International 

องค์กรและแผนอัตราก�าลัง 2.ระบบสรรหาบุคลากร 3.ระบบบรรจุและแต่งตั้ง 4.ระบบ

ประเมิน 5.ระบบเงินเดือนและความดีความชอบ 6.ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

7.ระบบพัฒนาบุคลากร 8.ระบบวินัยและนิติกร 9.ระบบการออกจากราชการ 10.ระบบ

งานวิเทศสัมพันธ์

 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ส�านักคอมพิวเตอร์ได้

พัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้มีการใช้งานได้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส�านักคอมพิวเตอร์

จึงได้ด�าเนินการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้สามารถเผยแพร่ สืบค้นข้อมูลบุคลากรได้ง่าย

ขึ้นผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (url: http://lcs/personnel) โดยการท�างาน

ของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) ส่วนข้อมูลที่เปิดเผย เช่น ข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น จ�านวนบุคลากรในแต่ละ

หน่วยงาน จ�านวนบุคลากรสายวิชาการจ�าแนกตามหน่วยงานและต�าแหน่งทางวิชาการ 

จ�านวนบุคลากรจ�าแนกตามระดับการศึกษา เป็นต้น

 2) ส่วนของข้อมูลที่ไม่เปิดเผย (เป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคน) 

โดยจะเข้าดูข้อมูลในส่วนนี้ได้จะต้อง login เข้าระบบก่อน จะประกอบด้วยข้อมูลส่วน

ตัวในส่วนของประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการได้รับเครื่องราชฯ ประวัติการ

ฝึกอบรม เป็นต้น  

	 วิธีการสืบค้นข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

 ขอ้มลูในสว่นนีเ้พือ่ประโยชนใ์นการบรหิารบคุคลและการบงัคบับญัชา ซึง่สามารถ

เข้าสืบค้นข้อมูลบุคลากรได้ ตามระดับการบังคับบัญชา ดังนี้ 

 - บุคลากร สามารถสืบค้นข้อมูลของตัวเองเท่านั้น ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัว 

ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งในกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขให้

 - หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่าย

ที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

 - ผูอ้�านวยการส�านกั/ประธานสาขาวชิา สามารถสบืคน้ขอ้มลูของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ในส�านัก/สาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบได้ 

 - รองอธิการบดี สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในหน่วยงานที่

ตนเองดูแลได้

 - อธิการบดี สามารถสืบค้นข้อมูลบุคลากรได้ทั้งมหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบในส่วนของฐานข้อมูล

การศึกษาต่อและอาจารย์ประจ�าหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 12 สาขาวิชา ซึ่งเป็น

ส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมอยู่ในขณะนี้

 • ระบบที่ 3 ระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์      

พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

 มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ ระบบงบประมาณพสัด ุการเงนิและบญัชี

กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 

ประกอบไปด้วยกลุ่มงานต่างๆ จ�านวน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงาน

พัสดุ และกลุ่มงานบัญชีและการเงิน 

	 กลุ่มงานงบประมาณ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ คือ ระบบวางแผน

งบประมาณ (PL) และระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE)

     กลุ่มงานพัสดุ	 ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ ระบบการจัดซื้อ        

จัดจ้าง (PO) ระบบคลังพัสดุ (IN) ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร (F4) และระบบคลัง

วัสดุการศึกษา (IN)

 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	 ประกอบด้วยระบบงานย่อย 11 ระบบ คือ ระบบ

บริหารงบประมาณ (BG) ระบบลูกหนี้เงินยืม (AV) ระบบเจ้าหนี้การค้า (AP) ระบบ

เจ้าหนี้นักศึกษา (AS) ระบบการเงินรับจ่าย (FN) ระบบเงินเดือน (PY) ระบบสวัสดิการ 

(WF) ระบบเงินสดย่อย/เงินทดรอง (EP) ระบบเงินลงทุน (FI) ระบบบัญชีลักษณะ 3 

มิติ และระบบบัญชีต้นทุนการผลิต (CT)

 ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในปีงบประมาณ 2559 ได้พัฒนา

ระบบเพิม่เตมิเพือ่ใหม้กีารใชง้านไดค้รอบคลมุสมบรูณย์ิง่ขึน้ไปถงึการเงนิระดบับคุคลตอ่ไป

ยกระดบัคณุภาพฯ  (ต่อจากหน้า 3) ภาพข่าวกิจกรรม

www.stou.ac.th

จดหมายข่าวรายเดือน STOU MONTHLY มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

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



 สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มสธ. ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมกิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มสธ.” ใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารวิทยทัศน์ สอบถามโทร. 0 2504 7024
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ปลูกผักปลอดภัยในเมือง” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมฟรี รับ
จ�านวนจ�ากัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามโทร. 0 2504 8047-9 หรือ 
08 5046 2206
 มสธ. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 15 แห่ง ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ใน
หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (The International 
Conference on Art and Culture in Creative Economy) ระหว่างวันที่ 
9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส�าหรับ
การประชุมในครั้งนี้ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ผู้อ�านวยการส�านัก
การศึกษาต่อเนื่อง และคณาจารย์ศิลปศาสตร์จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมด้วย
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 
CPD สำาหรบัผูท้ำาบญัชรีุน่ที ่1 ในหลกัสตูร “รูค้วามตา่งสรา้งความคดิ ประเดน็ 
รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี” โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร. 
สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ ห้องอบรม 1068 อาคารบริหาร ชั้น 6 รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 60 ท่าน             
ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 900 บาท (ผู้เข้าอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา
ความรูต้อ่เนือ่งทางวชิาชพีได)้ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่รองศาสตราจารย์
กัลยาณี กิตติจิตต์ โทร. 08 6504 4301
 แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการนำาข้อ
ค้นพบการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ความเป็นสากลของการ
ศกึษาวชิาบรรณรกัษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตรใ์นประเทศไทย” ผูส้นใจเขา้
รับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ศกึษา/หลกัสตูร ผูส้อนบรรณรกัษ ์นกัวชิาการ นกัวชิาชพีผูเ้กีย่วขอ้งและผูส้นใจ
ทั่วไป อบรมในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครด่วน รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 
35 ท่านเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2504 8517
 สำานกัการศกึษาตอ่เนือ่ง จดัฝกึอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ในเดอืนกมุภาพนัธ ์
ดังนี้
 1. หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ ์
2559
 2. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการ
ประชุม วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559
 3. หลักสูตรการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การสู่องค์การธรรมาภิบาล วันที่ 
8-10 กุมภาพันธ์ 2559
 4. หลักสูตรส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 5. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติส�าหรับการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559
 6. หลักสูตรการบริหารโครงการสู่ความส�าเร็จ วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 
2559
 7. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องพิธีกร วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
 8. หลักสูตรส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.         
0 2504 7716-7
 สำานักการศึกษาต่อเนื่อง เปิดบ้านหน่วยงานสร้างรายได้ ในวันที่ 16 
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “วิถีใหม่ สร้างคน เสริมงาน       
สู่ความเป็นเลิศ” นอกจากนี้มีการออกบูธหน่วยงาน การแนะน�ากิจกรรมของ
หน่วยงานที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
งานในวันและเวลาดังกล่าว

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและทดลองใช้รูปแบบศูนย์
การเรียนด้วยตนเอง เรื่องประชาคม
อาเซียน ส�าหรับนักเรียนประถม

การวจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบ
ศนูย์การเรยีนด้วยตนเอง 
เรือ่งประชาคมอาเซียน 
ส�าหรบันกัเรยีนประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย     

ที่สำาคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานของ มสธ.  

ดังนั้น จดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอนำาเสนอนโยบายและ

กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญสำาหรับชาว 

มสธ. ในฉบับแรก โดยการสัมภาษณ์อธิการบดี มสธ.  

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  

รองอธกิารบดฝีา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ รองศาสตราจารย ์ 

ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และผู้อำานวยการสำานัก 

คอมพิวเตอร์ ดร.ทนงศักด์ิ  ศิริรัตน์

นโยบายด้านไอทีของ มสธ.

 อธิการบดีกล่าวว่า นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ของ มสธ. น้ัน มีอยู่ 

4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

	 1.	ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถใช้งานได้ง่าย 

มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

	 2.	ด้านฮาร์ดแวร์ เร่งรัดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีศักยภาพและจ�านวน

เพียงพอในการรองรับระบบสารสนเทศ (ไอที) ทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับจัดการ ระดับ

บริหารและตัดสินใจ รวมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอต่อ

การรองรับภารกิจด้านต่างๆ 

	 3.	ด้านซอฟต์แวร์ มีระบบหลักอยู่ 3 ด้าน ดังนี้

   1) ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและบริการนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล เช่น e-Learning, e-Tutorial ระบบสารสนเทศ

เว็บเพจ มสธ. ระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ ระบบสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

   2) ด้านการจัดการ (Management Information System - MIS) ได้แก ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบงานทะเบียนฯ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบงานบัญชีสามมิติ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบ

สารสนเทศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TQF) ระบบประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานประจ�าปีของบุคลากรและหน่วยงาน (e-Performance/Performance Agreement)

   3)  ด้านการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร (Executive Information System 

- EIS) ระบบนี้เป็นระบบ EIS ที่บูรณาการข้อมูลหลายระบบเข้าด้วยกัน โดยน�าเสนอ

ข้อมูลส�าหรับผู้บริหารทุกระดับนับตั้งแต่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารระดับ

ต่างๆ ระบบดังกล่าวสามารถใช้ข้อมูลเชิงการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและแผน

พัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน

 4.	 ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านไอที	 อธิการบดีชี้แจง

เพิ่มเติมว่า นโยบายส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาบุคลากรของ มสธ. ทุกระดับให้

มีความรู้ความสามารถด้านไอทีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งการพัฒนาที่กลุ่มผู้บริหาร

ระดับต่างๆ ผู้ปฏิบัติหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักเทคนิคทางไอที

กิจกรรม/ระบบด้านไอทีที่ให้บริการ
 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์ ได้

ชี้แจงว่า ระบบไอทีที่ส�าคัญให้บริการอยู่ขณะนี้มี 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสารสนเทศ

งานทะเบียนและงานบริการการศึกษา ระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน

โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคล

และงานวิเทศสัมพันธ์

 • ระบบท่ี 1 ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา มี 13 ระบบ

 ระบบนี้ปัจจุบันได้ใช้งานครบทุกระบบแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 13 ระบบ ดังนี้ 

1.ระบบโครงสร้างหลักสูตร/ชุดวิชา (SJ) 2.ระบบตารางเรียน/ตารางสอบ (SC) 3.ระบบ

รบัสมคัร (EN) 4.ระบบงานขอ้มลูนกัศกึษา (SH) 5.ระบบลงทะเบยีนเรยีน (RG) 6.ระบบ

งานบริการจัดส่ง (LG) 7.ระบบจัดสอนเสริมและฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ/สัมมนาเสริมและ

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (TP) 8.ระบบจัดสอบ (EX) 9.ระบบงานประมวลผลสอบ (GD) 

10.ระบบส�าเรจ็การศกึษาระบบรบัพระราชทานปรญิญาบตัร (GS) 11.ระบบเอกสารส�าคญั

ทางการศึกษา (DC) 12.ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา (IS) 13.ระบบ Student Web 

Services (Web)

	 ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ	ให้บริการข้อมูลกับ	2	กลุ่ม	

 ในส่วนของการให้บริการข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) การให้ 

บริการนักศึกษา (IS Web) 2) การให้บริการบุคลากรภายใน (IS Win)

 1) การให้บริการนักศึกษา (IS Web)

  ในส่วนของระบบบริการนักศึกษา (IS Web) ได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถเรียกใช้งานระบบซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน จะต้อง Login เข้าสู่ระบบ URL: 

https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp ได้แก่

  -  การสอบถามประวัตินักศึกษา  - การสอบถามชุดวิชาที่เปิดสอน 

  -  การสอบถามข้อมูลจัดส่งสื่อการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

  -  การสอบถามสนามสอบรายบุคคล 

  - การสอบถามข้อมูลลงทะเบียน (แสดงเกรดรวมทั้งหมด) 

  -  สอบถามการสมัครเป็นนักศึกษา/ผู้เรียน 

  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ 

URL: http://www.stou.ac.th/Home/study/ ได้แก่

  -  การสอบถามโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนประจ�าปีการศึกษา 

  -  การสอบถามโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตร 

  -  การสอบถามวุฒิการศึกษา/หลักสูตรที่ใช้ยื่นสมัคร 

  -  บันทึก/ปรับปรุงการรับสมัคร 

 2) การให้บริการบุคลากรภายใน (IS Win)

  แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  กลุ่มท่ี 1 ผู้ใช้ระบบงานท่ัวไป สามารถสอบถามข้อมูลในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ

และเกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ถูกระบุให้กับแต่ละบุคคล

  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร สามารถสืบค้นดูข้อมูลในลักษณะเชิงสถิติได้ เช่น 

  -  รายงานจ�านวนนักศึกษาใหม่ จ�าแนกตามสาขาวิชา แขนงวิชา วิชาเอกและเพศ

  - รายงานจ�านวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่ลงทะเบียน จ�าแนกตามชุดวิชา  

   ระดับการศึกษาและรุ่นที่เข้าศึกษา

  -  รายงานนักศึกษาไม่ลงทะเบียน/ไม่ลาพัก ตามจ�านวนภาคที่ก�าหนด และ 

   ติดปัญหาการลาพัก

  - สอบถามข้อมูลผู้ส�าเร็จการศึกษา เป็นต้น

 • ระบบที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ 

มี 10 ระบบ

 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลและงาน

วิเทศสัมพันธ์ ประกอบไปด้วยระบบงานย่อยจ�านวน 10 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบโครงสร้าง

ยกระดบัคณุภาพระบบไอที
สูก่ารบรกิารนกัศกึษาและชาว มสธ.

 

ใครท�าอะไร ที่ไหน 
  ใน มสธ.

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559
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เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน
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ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัย สกู๊ปเรื่องเด่น

บทบาทและพันธกิจส�าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประการหนึ่งคือ การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาสังคมและ
ประเทศชาต ิในฐานะที่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชเป็นแหล่งเรยีนรู ้แหล่ง
ผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ส�าคัญ ดังนั้น จดหมายข่าวรายเดือน 
“STOU MONTHLY” จึงส่งเสริมให้มีการน�าเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อย่างต่อเนื่องทุกฉบับ 

ฉบับนี้ขอเสนอ...

ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียนมีความต้องการศูนย์การเรียนด้วย
ตนเอง เนื่องจากช่วยท�าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนได้ ใน
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า กรอบแนวคิดของรูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
เรื่องประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดี มีความชัดเจน เหมาะสมและมีความ 
เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ รูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเองประกอบด้วย    
องค์ประกอบและขั้นตอน องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย 
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย บทบาทหน้าที่ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร บุคลากร 
ชุดความรู้ วิธีการและขั้นตอนการเรียน การจัดสภาพแวดล้อม การประเมิน
และติดตาม สถานที่ด�าเนินงานและงบประมาณ ส่วนขั้นตอนประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก�าหนดอุดมการณ์ของศูนย์ ขั้นที่ 2 ก�าหนดการ
บริหารและจัดการศูนย์ ขั้นที่ 3 ก�าหนดวิธีการเรียนและขั้นตอนการเรียนใน
ศูนย์ ขั้นที่ 4 ผลิตชุดความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ขั้นที่ 5 ก�าหนดแนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ ขั้นที่ 6 ด�าเนินการเรียนในศูนย์ และขั้นที่ 7 
ประเมินและติดตามการเรียนของนักเรียนในศูนย์

อ่านต่อหน้า 4

คุยกับนักวิจัย

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: สถาบนัวจิยัและพฒันา มสธ. โทร. 0 2504 7589  http://ird.stou.ac.th 


