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“...การที่ตั้งมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชนี้ ถือว่า
เป ็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม ่       
ที่จะให้ผู ้ที่มีความสามารถที่       
จ ะ เ รี ย นศึ ก ษ า วิ ท ย า ก า ร 
วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้
เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มี
ความเฉลียวฉลาด ขาดแต่
โอกาสที่จะได ้ขยายความรู ้ 
ความสามารถของตน...”
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ภาพข่าวกิจกรรม

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 

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้ารับรางวัล
สุริยศศิธร จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น 
รางวัลสุริยศศิธร จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยปฏิทิน
ชนดิตัง้โต๊ะ มสธ. ชดุ 70 ปี ครองไผทครองหัวใจประชาชน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รองศาสตราจารย ์  ดร. 
นายแพทย ์ ชั ย เ ลิ ศ  พิ ชิ ต      
พรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน
เปิดประชุมสัมมนาระดมสมอง 
เรือ่ง การจดัพจิารณา (ร่าง) พ.ร.บ.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. .. .  และการจัดท�ากรอบ       
ข้อบงัคบั มสธ. ระหว่างวนัที ่9-11 
มนีาคม ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหนิ 
ชะอ�า บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวดัเพชรบรุ ี     (อ่านต่อ น.2)  

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร ลงนามความร่วมมือกับ นายสุพันธุ ์  มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย      
รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา ประธานประจ�าสาขา
วิชาวิทยาศาสตร ์สุขภาพฯ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา   (อ่านต่อ น.2) 

กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้าง
อตัราค่าจ้างลกูจ้างประจ�าเงนิรายได้ ซึง่ได้ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ. มสธ.) ในการประชมุครัง้ท่ี 17/2558 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 แก่สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต�่า-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจ�า
และลกูจ้างชาวต่างประเทศ รวมทัง้อนมุตัใินหลกัการให้จ่ายเงนิ
ตกเบิกที่เกิดจากการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ประจ�าและลูกจ้างชาวต่างประเทศ เป็นจ�านวนเงินประมาณ 
8,372,814.96 บาท จากงบประมาณเงินรายได้ มีมติอนุมัติปรับ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ�าเงินรายได้

ทั้งน้ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559

วันที่ 7 มีนาคม 2559 คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร ์   
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
(มสธ.) มอบรถสามล้อโยกและรถวีลแชร์พร้อมทุนการศึกษา     
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความพิการทางการ
เคลือ่นไหวทีจ่งัหวดัพจิิตร                             (อ่านต่อ น.2)

นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อ�านวยการส�านักบรรณสาร 
สนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู ้มี      
ผลงานดีเด่นระดับชาติ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจ�าปี 2558   
เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ 
บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ น.2)

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ   
พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต     
ผู ้ก ่อตั้ง เสถียรธรรมสถานและสาวิกา      
สิกขาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และ

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ได้ให้การต้อนรับ พลตรีชัยวัฒน์ จ�ารัส ผู้บัญชาการวิทยาลัยกองทัพบก   
ซึ่งน�าคณะอาจารย์และก�าลังพลของหน่วย จ�านวนรวม 40 นาย เข้ารับฟังการบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทาง
ไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดฝึกอบรมหลักสูตร   
การเขียนบทความวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด ณ ห้องประชุม 2604–2604/1 ชั้น 6 อาคาร
วิชาการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ รองศาสตราจารย์ประจ�า
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
วิทยากรฝึกอบรม ทั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนกว่า 60 คน 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ    
พิชิตพรชัย อธิการบดี น�าคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เข้าร่วมประชุมระดับนโยบาย กับกรมราชทัณฑ์ซึ่งน�าโดย นายวสันต์ สิงคเสลิต        
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 
เพื่อปรับการจัดการเรียนการสอน บริการนักศึกษาผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

อธกิารบดี ผนกึก�าลงั
กบัประธานสภาอตุสาหกรรมฯ 
พฒันาก�าลงัคนป้อนภาคอตุสาหกรรม

ผอ.บรรณสารฯ รบัรางวลั
บรหิารดเีด่น จาก ปขมท.   

มสธ.ระดมความคดิ
สูก่ารเป็น ม.ในก�ากบัของรฐั

มสธ. มอบวีลแชร์ให้ นศ.พกิาร
ด้านเคลือ่นไหว เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติดข้ึีน

ลจ.ปจ.เงินรายได้ ได้เฮ
รับเงินเพ่ิม 4 % แถมเพ่ิมค่าครองชีพ

ปฏทินิ  มสธ. คว้ารองชนะเลศิ
รางวลัสริุยศศิธร ประเภทเทิดพระเกียรตฯิ

อ่านต่อหน้า 2

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์    
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House “มสธ.    
เปิดบ้าน สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 
โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ ผู ้ใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจ�านวนกว่า 200 คน กิจกรรมประกอบ
ด้วยการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตอธิการบดี
และเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายพิเศษเรื่อง วิถีใหม่ 
สร้างคน เสริมงาน สู่ความเป็นเลิศ และการออกร้านประชาสัมพันธ์ของ 11 หน่วยงาน
บริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสามัญเครือข่าย 
งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์           
PULINET Focus พ.ศ. 2560-2565 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุด
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในเครือข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 5209 อาคาร
สัมมนา 1

การใช้ทรัพยากรกับเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย ณ เสถียรธรรมสถาน         
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
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ข่าวต่อจากหน้า 1  ข่าวประชาสัมพันธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบด ี    
มสธ. ได้กล่าวว่า การประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัลสุริยศศิธร สมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้การผลิตปฏิทินมีคุณค่าต่อ
ประชาชน สังคม อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปฏิทินใน
ประเทศไทย และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี   
ที่ดีงามของชาติไทย โดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และในปีนี้ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทเดียวกัน โดยเสนอแนวคิดในหัวข้อ “70 ปี 
ครองไผทครองหัวใจประชาชน” เป็นการรวบรวมพระราชประวัติ และ       
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 12 สาขาวิชา 
โดยใช้ภาพวาดพระฉายาลักษณ์ และภาพวาดพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ      
ซึ่งมีนายธนิต แสงประดับ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ หน่วยศิลปะ   
ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ออกแบบในครั้งนี้

“ปฏทินิ  มสธ.” 

“มสธ. มอบวลีแชร์” 

“อธกิารบด ีผนกึก�าลงักบั ส.อ.ท.” (ต่อจากหน้า 1)

“มสธ. ระดมความคดิ”  (ต่อจากหน้า 1)

(ต่อจากหน้า 1)

(ต่อจากหน้า 1)

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. 
เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการไปเรียนในหลักสูตร (วปอ.) ได้ประสานความ
ร่วมมือกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะผลิตบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และสนับสนุน
การด�าเนินนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยมอบให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา 
ประธานประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ ลงนามความร่วมมือกับ      
นายสุพันธุ ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ          
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ 
อนิทรทศัน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉตัร ล้อมชวการ และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ได้น�าอุปกรณ์มามอบให้นักศึกษา มสธ. ที่มีความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่จงัหวดัพจิติร มจี�านวน 3 คน คอื นางสาวภญิญาพชัญ์ 
จันทร์โสธร อายุ 22 ปี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เอกบัญช ี      
นางสาวคณติา ใจขนั อาย ุ38 ปี นกัศกึษาสาขาวชิาวทิยาการจดัการ (การจดัการ
ทั่วไป) และนางสาวน�้าเพชร หนูทอง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์ ศรดี ีกล่าวว่า การจดักจิกรรมครั้งนี้
เป็นความร่วมมือกันของคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวิชา 
วิทยาการจัดการ และผู้บริหารของ มสธ. สืบเนื่องจากการที่รองศาสตราจารย์ 
ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ ได้ไป
ประสานงานการสอบปลายภาคตามสนามสอบของสถานศกึษาที่จงัหวดัพจิติร  
และได้พบกับนักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
จึงได้เข้าไปสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง
ก�าลังใจให้นักศึกษาเหล่านี้ จึงริเริ่มด้วยการระดมทุนกันเองในหมู่คณาจารย์ 
รวมทั้งผู้บริหารมาร่วมสมทบทุนด้วย เมื่อได้ด�าเนินการจากนักศึกษาหนึ่งคน 
จงึทราบเพิ่มว่ายงัมนีกัศกึษาอกีสองคนที่มคีวามบกพร่องทางกาย จงึได้ช่วยกนั
ระดมทุนเพิ่มเติมจนสามารถซื้อรถวีลแชร์จ�านวน 2 คัน และรถสามล้อโยก
จ�านวน 1 คนั พร้อมทั้งมทีนุการศกึษาอกีจ�านวนหนึ่งมอบให้นกัศกึษาดงักล่าว  

 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาระดม    
สมอง เรื่อง การจัดพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ..... และการจัดท�ากรอบข้อบังคับ มสธ. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
มหาวิทยาลัยภายหลังอยู่ในก�ากับของรัฐ งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร     
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ 
ทั้งนี้ การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม ณ โรงแรมโนโวเทล 
หัวหิน ชะอ�า บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุร ี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย มสธ. เปิดเผยว่า จากการจัดประชุมสัมมนาระดมสมอง
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มสธ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเสนอ
แนะนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก�ากับของรัฐ โดยเชิญผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยร่วม
ระดมความคิดโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง 
บรรยายในหัวข้อ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบนวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของ 
มสธ. ภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ใครท�าอะไร ที่ไหน 
  ใน มสธ.

	 H	แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เรื่องการวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไลเซชั่น 
(Big Data Analysis with Data Visualization Technology) เปิดรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์และสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท�างานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รุ่นที่ 1 อบรมในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมวันเสาร์ที่ 28 
พฤษภาคม 2559 รับสมัครรุ่นละ 30 ท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2504 8517
	 H	สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศผ่าน Massive Open Online Courses (MOOCs) 
ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชมุ 5209 อาคารสมัมนา 1 มหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โทร. 0 2504 8551

 H	แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานการพรรณนาและการเข้า
ถึงทรัพยากรสารสนเทศ” เปิดรับสมัครผู้บริหารข้อมูลวิจัย นักวิจัย นักวิชาการ 
บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป สัมมนาวันที่ 9-10 
มิถุนายน 2559 จ�านวน 40 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2504 8517 หรือ 
http://libarts.stou.ac.th/page/home.aspx
	 H	สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ก�าหนดจดัประชมุทางวชิาการเรือ่ง “ขอ้ผดิพลาด
ดา้นจรยิธรรมและกฎหมายผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลควรรบัมอือยา่งไร?” โดย
มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ในวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 H	ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ 
“มสธ. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจ�าปี 2559” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 รับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน-3 มิถนุายน 2559 และประกาศผลวันที่ 11 สิงหาคม 
2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7568-9 หรือ http://www.stou.
ac.th/grad_stdy/masters
	 H	ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำานักบัณฑิตศึกษา จัดการประกวด
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจ�าปี 2559 ผู้สนใจยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้–1 เมษายน 2559 และประกาศผลการให้รางวัลวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สอบถามเงื่อนไขการส่งประกวดได้ที่ 
0 2504 7568-9 หรือ http://www.stou.ac.th/grad_stdy/masters
	 H	ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ
ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ 
เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 
(e-JODIL) โดยมีก�าหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ เปิดรับบทความผ่านระบบ
ออนไลน์ตลอดทั้งปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7589 หรือ http://e-jodil.
stou.ac.th/page/home.aspx

นางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อ�านวยการส�านักบรรณสารสนเทศ เป็นผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู ้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ มี
คุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และได้รับการเสนอรายชื่อเป็นที่
ประจักษ์อย่างเด่นชัด โดยผลงานที่สร้างเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความช�านาญการหรือเชี่ยวชาญ
ที่ดีเด่นและเป็นประโยชน์ในวงกว้าง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
กับรางวัลในครั้งนี้

“ผอ.บรรณสารฯ รับรางวัล”  (ต่อจากหน้า 1)  

แจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ก�าหนดการ
มี.ค. - 8 ก.ค. 59 เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
        ความยาว ประมาณ 8 - 12 หน้า A4
พ.ค. - 20 ก.ค. 59 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เสนอแบบบรรยาย
27 ก.ค. 59 ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยาย
20 ส.ค. 59 น�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

ผู้เสนอผลงาน 
          - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอบทความทางเว็บไซต์ 
    http://www.stou.ac.th/สาขาวิชา/สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
         - ส่งบทความได้ที่ e-mail: stou.2559@gmail.com
          - กรอกแบบตอบรับในการเสนอผลงานภายใน
    วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

เสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3

วันที่ 20 สิงหาคม 2559                                

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
โทรศัพท์ 02-504-8184 
โทรสาร 02-503-3612
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เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน เจาะข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายเดือน

3
ข่าวส�านักการศึกษาต่อเนื่อง  งานวิจัย

คุยกับนักวิจัย

การวจิยัเรือ่ง 
แนวทางการพฒันากลยุทธ์การผลิต
และการตลาดของธุรกจิไข่ไก่ในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์
ไข่ไก่เป็นผลผลิตจากสัตว์ปีกที่สามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย มากกว่า 

30,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องด้วยไข่ไก่มีคุณค่าทาง

อาหารที่เหมาะต่อการบริโภคของคนทุกเพศทุกวัย 

ในรูปอาหารคาวและอาหารหวาน หาซื้อได้ง่าย และ

ราคาถูก ผลผลิตไข่ไก่มาจากฟาร์มที่ตั้งอยู ่ตาม

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ การผลิตไข่ไก่ในระดับ

 บทบาทและพนัธกจิส�าคญัยิ่งของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ประการหนึ่งคอื การสร้างสรรค์

งานวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแหล่ง

เรียนรู้ แหล่งผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์กรความรู้ที่ส�าคัญ ดังนั้น จดหมายข่าวรายเดือน STOU 

MONTHLY จึงส่งเสริมให้มีการน�าเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช อย่างต่อเนื่องทุกฉบับ 

	 ฉบับนี้ขอเสนอ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

ฟาร์มจากอดีตถึงปัจจุบันได้พัฒนาจนเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มีการ 

ปรับเปลี่ยนด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง ยาและ

เวชภณัฑ์ เทคโนโลย ีระบบการเลี้ยง ฯลฯ ผลพวงจากการปรบัเปลี่ยนดงักล่าว

ท�าให้ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากปริมาณการผลิตไข่ไก่ที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการบริโภค

ในประเทศ ก่อให้เกดิปัญหาความไม่แน่นอนของราคาไข่ไก่ระดบัต่างๆ เกษตรกร

ผู้เลี้ยงไก่ไข่และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไข่ไก่ของประเทศไทยยังต้องประสบกับ

ปัญหาอื่นๆ เช่น การแข่งขนัทางการค้าภายในประเทศ นโยบายทางการค้าระหว่าง

ประเทศ จากปัญหาต่างๆ ได้กลายเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อเสถียรภาพและ  

ความมั่นคงของอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ การสร้างรายได้ของผู ้ที่เกี่ยวข้อง          

การขยายตลาดไข่ไก่ในอนาคต และการพฒันาธรุกจิไข่ไก่ ซึ่งเป็นธุรกจิที่ส�าคญั

ธุรกิจหนึ่งในภาคการเกษตรของประเทศ

แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ การพัฒนากลยุทธ์การ 

ผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ

สร้างเสถียรภาพของราคาไข่ไก่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตไข่ไก่ เพิ่ม

ศักยภาพทางการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาธุรกิจไข่ไก่ 

ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการพัฒนากลยุทธ์การผลิตและ 

การตลาดของธุรกิจไข่ไก่จะบรรลุเป้าหมาย จ�าต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศ

ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ประกอบกับการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน

วงการธุรกิจไข่ไก่ เพื่อน�าไปสู ่การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไข่ไก่ 

สถานการณ์การตลาดไข่ไก่ ความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ การพยากรณ์ราคา

ไข่ไก่ในอนาคต การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อม

ภายนอกของธุรกิจไข่ไก่ ซึ่งเป็นที่มาของโจทย์วิจัยในครั้งนี้

ผลการวิจัย 
ปริมาณการน�าเข้าพันธุ์ไก่และปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นและลดลงใน

บางปี ปรมิาณการผลติ การบรโิภคในประเทศ การส่งออก และการน�าเข้าไข่ไก่

เพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2552-2556 ค่าแนวโน้มของราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ 

ราคาขายส่ง และราคาขายปลีกอยู่ในรูปสมการคิวบิก ค่าดัชนีฤดูกาลของ 

ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ ราคาขายส่ง และราคาขายปลีกสูงสุดในเดือน

มถินุายน สงิหาคม และมถินุายน ตามล�าดบั ราคาไข่ไก่ทั้งสามระดบัมค่ีาต�่าสุด

ในเดือนมกราคม ค่าความผันแปรตามวัฏจักรของราคาไข่ไก่ทั้งสามระดับ    

มีลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลงพอที่จะระบุได้ว่ามีความผันแปรตามวัฏจักร ค่า

ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติของราคาไข่ไก่ทั้งสามระดับปรากฏ

ในบางปี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ส�าคัญ อาทิ ที่ตั้งฟาร์มส่วน

ใหญ่อยู่ในเขตเกษตรเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตสูง ปริมาณความต้องการ

บริโภคไข่ไก่ขยายตัวตามจ�านวนประชากร และความผันผวนของราคาไข่ไก่ 

ตามล�าดับ ส�าหรับกลยุทธ์การผลิตและการตลาดที่ส�าคัญ อาทิ การปรับปรุง

ระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน การจัดท�าระบบเตือนภัย การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้ได้มาตรฐาน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุรกิจไข่ไก่ การปรับ

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ

ผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการรณรงค์บริโภคไข่ไก่

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์อย่างรูปธรรมต่อเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ    

ไข่ไก่ ทั้งผู้น�าเข้าพันธุ์ไก่ไข่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โรงงานแปรรูป ผู้ประกอบ

การค้าไข่ไก่ หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ

ผลติภณัฑ์ และสมาคมต่างๆ ร่วมกนัพจิารณาถงึการน�าผลการวจิยัไปประยกุต์

ใช้ในทางปฏิบัติ

เกรด็ความรู…้เรือ่งการฝึกอบรมแนวใหม่
ทรปิเป้ิลไฟฟ์โมเดล (Triple Five Training Model)
 ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้จัดฝึกอบรม
โดยใช้ 5 ทฤษฎีใหม่ (New Five Theories)  5 หลักการใหม่ (New Five 
Principles)  5 ขั้นตอนใหม่ (New Five Steps) ในฉบับนี้จะขอกล่าวถึง 5 ทฤษฎี
ใหม่ (New Five Theories) 1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2. ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 4. ทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 5. ทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย (การฝึกฝนกาย วาจา ใจ) 
 และส�าหรับฉบับต่อไปโปรดติดตาม 5 หลักการใหม่ (New Five Principles)  
5 ขั้นตอนใหม่ (New Five Steps) 

ครบเครื่องเรื่องการฝึกอบรม 
by ส�ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง
We Train Edutainment
อ บ ร ม ส า ร ะ สุ ข  ส นุ ก ท� า เ ป ็ น

โปรแกรมการฝึกอบรม 
เดอืนเมษายน และพฤษภาคม 2559

H	การอบรมส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ค่าลงทะเบียน 
 คนละ 450 บาท
  - รุ่นที่ 41 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559  - รุ่นที่ 42 วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
H	การประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างภาพลักษณ์องค์การแนวใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 20–22 เมษายน   
 2559 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
H HR Scorecard : เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 2–4  
 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
H	 การพัฒนาองค์การสู่องค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 9–11 พฤษภาคม 2559    
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
H	 วิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 12–14 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน  
 4,500 บาท
H	นักบริการมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 16–17 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
H นักบริหารระดับต้นมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23–27 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน  
 5,500 บาท
H	 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) รุ่นที่ 16 วันที่ 24–26 พฤษภาคม 2559  
 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
H	 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รุ ่นที่ 46   
 วันที่ 28–29 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
H	 เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 30–31 พฤษภาคม 2559  
 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
ติดต่อขอทราบรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่... 
สำานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ 0 2504 7715-18,     
0 2504 7720-21, 0 2504 7725-26, 08 7100 1800, 08 1499 5569 โทรสาร 0 2503 
3558 Website : www.stou.ac.th, E-mail : oce_03@hotmail.com 

เกร็ดความรู้-อุทยาน 
การออกก�าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งส�าคัญในการดูแล

สุขภาพ แต่ปัจจุบันสถานที่ออกก�าลังกายได้แก่ สวนสาธารณะมีจ�านวน

น้อยมากท�าให้มีพื้นที่ในการออกก�าลังกายไม่เพียงพอ ด้วยเหตุดังกล่าว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้สร้างอุทยานการศึกษารัชมังคลา

ภิเษกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่เขียวสะอาดตา สวยงาม

ตามธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

รวมถึงบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้

ยังมีการส่งเสริมความรู้ด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ด้านการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริการแก่สังคมด้วยการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ

ส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น การพักผ่อนและนันทนาการ อันเป็นการ

พัฒนากายและใจ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน อีกทั้ง

เป็นการสร้างเสริมกลุ่มหรือชมรมกิจกรรมต่างๆ  

ส�านกัการศกึษาต่อเนื่อง ฝ่ายอทุยานการศกึษา มภีารกจิด้านการส่งเสรมิ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมนันทนาการอุทยานการ

ศกึษารชัมงัคลาภเิษก จงึก�าหนดจดัโครงการ “การเรยีนรูว้ธิอีอกกำาลงักาย 

: วัฒนธรรมเสียงเพลง ครื้นเครงออกกำาลังกาย” ขึ้น เพื่อเผยแพร่    

ความรู้ด้านการออกก�าลังกายที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจให้มีการ     

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ โดยการน�าเสียงเพลงไทยลูกทุ่งประกอบ

จังหวะการออกก�าลังกาย ซึ่งเป็นการสร้างความสนุกและเพลิดเพลิน    

ในจังหวะการออกก�าลังกายท�าให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างกลุ่มชมรม   

ในกิจกรรมอื่นๆ ได้มากขึ้น

 โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นโครงการที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอด
ชวีติแก่ทกุคน ไม่จ�ากดัอาย ุและวฒุกิารศกึษา แม้ไม่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัใดกเ็รยีนได้ 
ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ น�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
 สิ่งที่ได้รับจากการเรียนทางไกลกับ มสธ.
 • เรยีนโครงการสมัฤทธบิตัรไปพร้อมกบัการประกอบอาชพี/การเรยีนในสถาบนัอื่น 
 • เลือกเรียนได้ครั้งละ 1–3 ชุดวิชา/รายวิชา จากที่เปิดสอน 380 ชุดวิชา 2 
รายวิชาจาก 12 สาขาวิชา   
 • สอบผ่านรับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ทุกชุดวิชา/รายวิชา
 • โอนชดุวชิาเข้าในหลกัสตูรปรญิญาตรขีอง มสธ. ตามเกณฑ์การโอนของโครงสร้าง
หลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
 นักศึกษา มสธ. สามารถเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ไปได้ เมื่อสอบ
ผ่านขอโอนชุดวิชานั้นๆ เข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่ก�าลังศึกษา ทำาให้จบปริญญาตรี
เร็วขึ้น 
 นักเรียนมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นเข้าสู ่ “การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ากับ         
โครงการสมัฤทธบิตัร” เพื่อให้นกัเรยีนที่ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา เรยีนสะสม
ชุดวิชาที่สอบผ่านโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี มสธ. ได้รับโอกาสที่ดีเรียนปริญญาตรี

ก่อนจบมัธยมปลาย “จบปริญญาตรี
อายยุงัน้อย พร้อมเพิ่มทางเลอืกในการ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ”
 ผู ้ประกอบอาชีพทุกหน่วยงาน 
ศกึษาชดุวชิาในโครงการฯ เพื่อน�าความ
รู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
วิทยฐานะในวิชาชีพของตน เป็นการส่ง

เรียนสมัฤทธบิตัร เรยีนรูต้ลอดชวีติ เรียนล่วงหน้า   
เป็นบณัฑติ พฒันาทนุมนษุย์สูอ่าเซียน

เสริมความก้าวหน้า และพัฒนาการท�างานให้ดียิ่งขึ้น
 โครงการสัมฤทธิบัตรยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้
เปน็ประโยชน์ด้วยกจิกรรมทางการศกึษา สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั
และตลอดชีวิต เพื่อน�าความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
พ้นโทษออกสู่สังคมภายนอกท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคืนคนดีสู่สังคม
 โครงการสัมฤทธิบัตร  เรียนด้วยตนเองตามระบบการเรียนการสอนทางไกล ด้วย
ตนเองที่บ้านไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ใช้เวลาศึกษา 4 เดือน เข้าสอบในวันเสาร์-
อาทิตย์ ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ณ ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดของ มสธ.       
(ร.ร.มัธยมศึกษาประจ�าจังหวัด) โดยมีสนามสอบทั่วประเทศ
 โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 94 ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2559 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ได้ที่ www.stou.ac.th  
เลือก โครงการสัมฤทธิบัตร

อทุยานการศกึษารชัมังคลาภเิษก
อุทยานแห่งการศกึษาตามอธัยาศยั
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5
สกู๊ปเรื่องเด่น สกู๊ปเรื่องเด่น (ต่อ)

อ่านต่อหน้า 5

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
อธิการบดี มสธ. มอบนโยบายการบริหารงานของ มสธ. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่ง STOU 
Monthly ฉบับปฐมฤกษ์ ได้น�าเสนอเรื่องเด่นเกี่ยวข้อง
กับระบบไอทีหลายระบบด้วยกัน 

ในฉบับนี้ ทีมงาน STOU Monthly ขอน�าเสนอ
ระบบไอที 2 ระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และศิษย์เก่า 
มสธ. คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า มสธ. และเพื่อเป็นการแนะน�า สร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบไอทีดังกล่าว จึงได้สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการใช้งานของทั้ง 2 ระบบนี้ ทั้งนี้ รายละเอียด
ของ 2 ระบบได้น�าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารโดยมีอธิการบดี มสธ. เป็นประธาน
การประชุมมาแล้ว
ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคล	(HRIS)	มีที่มาอย่างไร

ในอดีตประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้โปรแกรม DPIS 3.5 ของ ก.พ. เนื่องจาก
โปรแกรม DPIS 3.5 ยังไม่ครอบคลุมและรองรับความต้องการในการใช้งานได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลและสารสนเทศส�าหรับ  
ผู้บริหารที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในปี	 2556	 อธิการบดี	 มสธ.	 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 คือ	
กองการเจ้าหน้าที่	 กับส�านักคอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลงานทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การวางแผน การบริหารงานบุคคล การพัฒนา
และฝึกอบรมค่าจ้างเงินเดือน การด�าเนินการทางวินัย เพื่อให้เป็นระบบสารสนเทศ
เพื่องานทรพัยากรบคุคล ส�าหรบัน�าเสนอผูบ้รหิารใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการบริหารและการปฏิบัติงาน    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาก�าลังคนของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

นางสาวสภุาวติา อดุมสนัต์ บคุลากรชำานาญการพเิศษ สงักดักองการเจ้าหน้าที่ 
สำานักงานอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
จัดท�าขึ้นเพื่อให้รองรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะให้

ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 9 ระบบ คือ 1. ระบบโครงสร้างองค์กรและ
แผนอัตราก�าลัง 2. ระบบสรรหาบุคลากร 3. ระบบบรรจุ
แต่งตั้ง 4. ระบบประเมิน 5. ระบบเงินเดือนและความดี

ความชอบ 6. ระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ 7. ระบบพฒันาบคุลากร 8. ระบบ
วินัยและนิติการ 9. ระบบออกจากราชการ
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลของ	มสธ. (HRIS)	

นางสาวสภุาวติา อดุมสนัต์ กล่าวเพิ่มเตมิว่า ระบบสารสนเทศเพื่องานทรพัยากร
บุคคล (HRIS) มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าดูข้อมูล
ทางด้านสถิติของบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผน  และตัดสินใจทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์  
ในการบริหารและการปฏิบัติงาน ส�าหรับบุคลากรนั้น บุคลากรสามารถเข้าดูข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประวัติการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ 

มสธ.เร่งรดัพฒันาระบบไอที ตอบสนอง
งานทรพัยากรบคุคล และข้อมูลศษิย์เก่า

ประวัติการเลื่อนเงินเดือน ประวัติการโอนย้ายเลื่อนต�าแหน่ง ประวัติการรับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการฝึกอบรมฯ การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างประจ�าปีของ
บุคลากร และรายงานสถิติของบุคลากร 
วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคล	(HRIS)	

นางจารุวรรณ คงคากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนาระบบ สำานักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ 
รบัผดิชอบระบบสารสนเทศเพื่องานทรพัยากรบคุคล (HRIS) 
ได้อธบิายรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิกีารใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่องานทรัพยากรบุคคล (HRIS) ของ มสธ. ดังนี้ 

1. เปิด Internet Explorer (IE) หรอื Google Chrome

2.	พิมพ์	url	=>	

จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่	1

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์นี้ การท�างาน
ของระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่สามารถเปิดเผยได้ 
 1.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  - บุคลากรแยกตามหน่วยงาน/ประเภทบุคลากร
  - บุคลากรแยกตามหน่วยงาน/ต�าแหน่งทางวิชาการ
  - บุคลากรแยกตามหน่วยงาน/ระดับการศึกษา
  - บุคลากรแยกตามต�าแหน่งงาน
 1.2 ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
  - ข้อมูลหลักสูตร
  - ข้อมูลอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  - จ�านวนหลักสูตรแบ่งตามระดับการศึกษา
  - จ�านวนหลักสูตรแบ่งตามสาขาวิชา
  - ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะมีอาจารย์เกษียณ
 1.3 ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  - ค้นหาข้อมูลบุคลากรเกษียณอายุ
  - ค้นหาข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ในส่วนของกิจกรรมฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงาน ประชุม ที่ปรึกษา
  - ค้นหาข้อมูลการลาศึกษาต่อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว จะต้องท�าการ Log in จึงจะเข้าใช้งานได้
 โดยในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้จะแบ่งสิทธิในส่วนของการ

เข้าถึงข้อมูลไว้ 5 ระดับ คือ
  - ระดับที่ 1 เจ้าตัวเอง เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง
  - ระดับที่ 2 หัวหน้าฝ่าย เข้าถึงข้อมูลบุคลากรในฝ่ายที่ตัวเอง

รับผิดชอบ

  - ระดบัที่ 3 ประธานกรรมการประจ�า
สาขา/ผู้อ�านวยการส�านัก เข้าถึงข้อมูลบุคลากรในสาขา
วิชา/ส�านักที่ตัวเองรับผิดชอบ

  - ระดับที่ 4 รองอธิการบดี เข้าถึง
ข้อมูลบุคลากรในสาขาวิชา/ส�านักที่ตัวเองรับผิดชอบ

  - ระดับที่ 5 อธิการบดี เข้าถึงข้อมูล
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

 บคุลากรทกุคนสามารถเข้าใช้งานได้ โดย
ใช้ Username และ Password เดียวกันกับที่เข้าใช้ในระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจะใช้ E-mail และ Password ที่ก�าหนดโดยส�านักคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน

ส่วนที่ 3 ส่วนข้อมูลการท�างานของเจ้าหน้าที่ เช่น ออกใบรับรองเงินเดือน ท�า
บตัรประจ�าตวัของบคุลากร ตดิตามในส่วนของการแจ้งปรบัแก้ไขข้อมูลของบคุลากร 

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มีที่มาอย่างไร
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตบัณฑิตทุกระดับใน

หลักสูตรต่างๆ เป็นเวลากว่า 37 ปีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 แสนคน อธิการบดี		
มสธ.	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าข้อมูลศิษย์เก่ามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง
และกระชับความสัมพันธ์และรวมพลังความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย	
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า อีกทั้งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้ อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้ส�านัก
คอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า การลงข้อมูลศิษย์เก่า การ
อัพเดทโปรแกรมตามความต้องการของผู้ที่ใช้ข้อมูล เป็นต้น และส�านักบริการการ
ศึกษาดูแลเกี่ยวกับการบริการปรับเปลี่ยนข้อมูล บริการตอบค�าถาม ติดตาม ให้
ค�าปรึกษาและอื่นๆ กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น โดยในขณะนี้
ได้มีการน�าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน
หน้าหลัก www.stou.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ท�าเนียบศิษย์เก่า มสธ.” 
ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า	มสธ.

นางอรนุช กาญจนประกร นักแนะแนวการศึกษาและ 
อาชีพ ชำานาญการพิเศษ กล่าวว่าประโยชน์ของระบบฐาน
ข้อมูลศิษย์เก่า มสธ. มีดังนี้

- ลดความซ�้าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูป
ของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง เพราะมีผู้ใช้
ข้อมูลชุดนี้หลายคน เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้วจะช่วยให้
ความซ�้าซ้อนของข้อมูลลดน้อยลง

- รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถ  
ตรวจสอบข้อบังคับความถูกต้องของข้อมูลให้ได้ โดยน�ากฎเหล่านั้นมาไว้ที่ฐาน
ข้อมูล ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลที่จะจัดการเรื่องความถูกต้อง
ของข้อมูลให้แทน แต่ถ้าเป็นระบบแฟ้มข้อมูลผู้พฒันาโปรแกรมต้องเขยีนโปรแกรม
เพื่อควบคุมกฎระเบียบต่างๆ

- มีความเป็นอิสระของข้อมูล เนื่องจากมีแนวคิดที่ว่าท�าอย่างไรให้โปรแกรม
เป็นอสิระจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมลู ในปัจจบุนันี้ถ้าไม่ใช้ระบบฐานข้อมลู
การแก้ไขโครงสร้างข้อมูลจะกระทบถึงโปรแกรมด้วย

-  มคีวามปลอดภยัของข้อมลูสงู ถ้าหากทกุคนสามารถเรยีกดแูละเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้ และข้อมูล
บางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้บริหาร หาก
ไม่มกีารจดัการด้านความปลอดภยัของข้อมูล ฐานข้อมูลกจ็ะไม่สามารถใช้เกบ็ข้อมูล
บางส่วนได้ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้ 

- มีรหัสผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password)
- ในระบบฐานข้อมูล (DBA) สามารถใช้วิว (view) เพื่อประโยชน์ในการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างวิวที่เสมือนเป็นตาราง
ของผู้ใช้จริงๆ

- ระบบฐานข้อมูลจะไม่ยอมให้โปรแกรมใดๆ เข้าถึงข้อมูลในระดับกายภาพ 
(physical) โดยไม่ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล

- มีการเข้ารหัสและถอดรหัส (encryption/decryption) เพื่อปกปิดข้อมูล
แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น มีการเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่าน

- ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง มีการควบคุมการใช้ข้อมูล
ในฐานข้อมูลจากศูนย์กลาง ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับการท�างานของผู้ใช้
หลายคนได้ กล่าวคือระบบฐานข้อมูลจะต้องควบคุมล�าดับการท�างานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง

- ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฐาน
ข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นศูนย์กลางในเรื่องการรณรงค์ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในทุกระดับชั้น

- ใช้เป็นศนูย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรูต่้างๆ ระหว่างบณัฑติกบันกัศกึษา
- ใช้เป็นแหล่งระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราชที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดี
- ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจข้อมูลต่างๆ (แบบสอบถาม) ใช้ในการ

พัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ท�าให้เกิดความรักและความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กับศิษย์เก่าทุกรุ่น
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า	มสธ.	มีลักษณะอย่างไร

นางสาวศศิธร สายประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำานาญการ สำานักคอมพิวเตอร์ และนายวัชเรศ ขันธิโชต ิ
ตำาแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร์ กล่าวว่าโครงการจดัท�าฐาน
ข้อมูลศิษย์เก่า มสธ. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดย   
ส�านักคอมพิวเตอร์และได้มีการทดสอบและให้ความรู้แก่     
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้งาน จากนั้นจัดส่ง
ข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูลส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�า
ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ศิษย์เก่ายินยอมให้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ และในอนาคตจะมีการจัดท�าฐาน
ข้อมูลศิษย์เก่าทุกรุ่น จากนั้นในปีการศึกษา 2559 จะม ี  
การจัดท�าสารสัมพันธ์ศิษย์เก่าจัดส่งให้กับบัณฑิต เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ มสธ. ซึ่งอยู่ในความ    
รับผิดชอบของฝ่ายกิจการนักศึกษา ส�านักบริการการศึกษา 
ซึ่งส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มสธ. มีดังนี้ 

1. รหัสประจ�าตัวนักศึกษา 2. ชื่อ-นามสกุล 3. เพศ 4. ปีที่ส�าเร็จการศึกษา 
5. ปริญญาที่ได้รับ 6. รุ่นที่ส�าเร็จการศึกษา 7. รางวัลเกียรติยศ 8. ภาพถ่าย

จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโน 
โลยีสารสนเทศธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. คุณกุลเทพ    
จิรลักข์ กล่าวว่า หลังจากได้เข้าใช้ท�าเนียบศิษย์เก่าจากเว็บไซต์ของ มสธ. แล้ว 
นอกจากจะได้ข้อมูลของเพื่อนๆ และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย
แล้ว ยังรู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณาจารย์รวมทั้งเพื่อนศิษย์เก่าด้วยกัน 
และยินดีที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ส�าหรับวิธีการใช้งานของระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มสธ. สามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานท�าเนียบศิษย์เก่า มสธ. ที่ www.stou.ac.th และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส�านักบริการการ

ศึกษา 0 2504 7638-9, 0 2504 7697


