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อธิกำรบดใีหสั้มภำษณ ์“มสธ.กับ สถำนกำรณ ์COVID” ผ่ำน 3 รำยกำร ทำงช่อง 9  
ทัง้นีเ้ตรียมพลิกบทบำทบริกำรกำรศึกษำทำงไกลใหม่ “จัดสอบออนไลนค์ร้ังแรก”  

                ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สืบคา้ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมออกรายการทาง
สถานีโทรทศันเ์อ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9 (Modernine TV) 
เม่ือวันท่ี 8 พ.ค. ท่ีผ่านมา โดยให้สัมภาษณ์ในรายการ
โทรทศัน ์(สด) ถึง 2 รายการ คือ รายการ “บา่ยนีมี้ค  าตอบ” 
ช่วงเวลา 13.10 – 13.30 น. และรายการ “รวมใจคนไทยสู้
ภยัCOVID-19” ชว่งเวลา 18.00 – 18.30 น. และบนัทกึเทป
อีก 1 รายการ คือ รายการ “คุกข่าวเล่าประเด็น” ซึ่ง
ออกอากาศในวนัศกุรท่ี์ 15 พ.ค. 63 เริ่มเวลา18.00 น. ทัง้นี ้
ได้ตอบข้อประเด็นซักถามต่างๆ ถึงการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั ตลอดจนการใหก้ารช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 
ในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งเรื่องการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ถือวา่ไดร้บัผลกระทบ
ไม่มากจากเหตกุารณค์รัง้นี ้ดว้ยการท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเปิดและใชร้ะบบการศกึษาทางไกลในการใหบ้ริการการศึกษาแก่ผูเ้รียนมา
ตัง้แตม่หาวิทยาลยัก่อตัง้ขึน้ และมีการพฒันาระบบการเรียนการสอนทางไกลนัน้เรื่อยมาจนถึงปัจจบุนั รวมเป็นระยะเวลากว่า 41 ปี 
ท าใหม้หาวิทยาลยัลดอุปสรรคการบริการการศกึษาในเหตกุารณค์รัง้นีไ้ดเ้ป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในส่วนท่ีมีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน   โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตอ้งมีการพบปะ เผชิญหนา้ มหาวิทยาลยัไดมี้การงด หรือเล่ือนกิจกรรม หรือปรบัเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล หรือว่าการสอบ ทีมีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีรอเขา้ท ากิจกรรมในการสอบซ่อมภาค1/62 ซึ่งรวมไปถึงผูเ้รียนใน
โครงการสมัฤทธิบตัรรุ่น 109 ท่ีจะตอ้งเขา้สอบในครัง้นีด้ว้ยเช่นกัน  ตลอดยงัมีนกัศึกษาปริญญาตรีท่ีเลือกแผนการศึกษา ก2 ของ
ภาคการศึกษา 2/62 ก็จะตอ้งท าการสอบกลางภาคดว้ย  ทัง้นีห้ลงัจากมหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาถึงศกัยภาพและความพรอ้มดา้น
ต่างๆแล้ว จึงก าหนดจัดการวัดและประเมินผล หรือว่าการสอบใน 2 ครัง้นี ้ให้เป็นการสอบแบบออนไลน ์ซึ่งจะเป็นครัง้แรกท่ี
มหาวิทยาลยัจะจดัขึน้ โดยก าหนดการสอบออนไลนจ์ะมีขึน้ในวนัท่ี 11  , 12 ก.ค. 63 ส าหรบัการสอบซ่อมภาค 1/62 ท่ีรวมไปถึง
ผูเ้รียนในโครงการสมัฤทธิบตัรรุน่ 109  และวนัท่ี 26 ก.ค. 63 ส าหรบัการสอบกลางภาค ของนกัศกึษาปรญิาตรี ภาค 2 / 62  
 



 
ระดมสรรพก ำลัง เตรียม
ควำมพร้อม มสธ.จัดสอบ
ออนไลน์คร้ังแรก 11 , 12 
ก.ค. 63 
   
         จากเหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 
2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลใหต้ารางกิจกรรม
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมี
ความจ าเป็นตอ้งงด เล่ือน หรือปรบัเปล่ียน
รูปแบบการจดักิจกรรม ในหลายกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปล่ียนได้
ในทันที แต่บางกิจกรรมต้องเล่ือนเพ่ือ
เตรียมความพรอ้มก่อนด าเนินการจดั โดย
ขณะนีร้ะยะเวลาดงักล่าวไดล้่วงเลยมาแลว้กว่า 2 เดือน แตม่าตรการการเฝา้ระวงั ยบัยัง้การแพรร่ะบาดยงัไม่มีท่ีท่าว่าจะจบลงใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ในขณะเดียวกันจากเวลาท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งสูญเสียไป ถึงตอนนีมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ
กิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามปฏิทินในแต่ละภาคการศึกษาและไม่ใหเ้กิดผลเสียกระทบแก่ผู้เรียน โดย
กิจกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในขณะนีข้องมหาวิทยาลยั คือ การจดัการวดัและประเมินผล หรือวา่การสอบของนกัศกึษาหลกัสตูรปริญญา
ตรีในการสอบซ่อมภาค 1/62 ซึ่งจะรวมไปถึงผูเ้รียนในโครงการสมัฤทธิบตัรรุ่น 109 ท่ีจะตอ้งเขา้สอบในครัง้นีเ้ช่นกนั  แตเ่ดิมการ
สอบครัง้นีก้  าหนดไวใ้นวนัท่ี 2 , 3 พ.ค. 2563  มีจ  านวนผูล้งทะเบียนเขา้สอบแลว้กว่า 30,000 คน  นอกจากนีย้งัตอ้งมีการจดัสอบ
กลางภาคใหแ้ก่นกัศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ภาคการศกึษา 2 / 62 ท่ีเลือกแผนการศกึษา ก2. ซึ่งแตเ่ดิมก าหนดสอบไวเ้ม่ือ
วนัท่ี 31 พ.ค. 63 ท่ีก าลงัจะมาถึง จากสถานการณด์งักล่าวหลงัจากมหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาอย่างรอบดา้น ทัง้สถานการณก์าร
แพรร่ะบาดในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนศกัยภาพท่ีมหาวิทยาลยัมี มหาวิทยาลยัจงึไดต้ดัสินใจใชร้ะบบการสอบออนไลนม์าใช้
ในการสอบซ่อมภาค 1 / 62 โดยมีก าหนดสอบ วนัท่ี 11 และ 12 ก.ค. 2563 ซึ่งการสอบครัง้นีถื้อไดว้่าจะเป็นการสอบออนไลนค์รัง้
แรกท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้  ส่วนการสอบกลางภาคของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี ภาค2/62 ท่ีเลือกแผน ก2 ก็จะใชใ้นรูปแบบ
การสอบออนไลนเ์ชน่กนั มีก าหนดการสอบในวนัท่ี 26 ก.ค. 2563   
          
         เพ่ือใหก้ารสอบออนไลนค์รัง้แรกในวนัสอบของการสอบซ่อมภาค 1/62 ท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 11 และ 12 ก.ค. 2563 เป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย  มีประสิทธิภาพ  และยงัคงไวด้ว้ยคณุภาพ มาตรฐานของการศกึษา  มหาวิทยาไดจ้ดัท าระบบ พรอ้มประชาสมัพนัธ ์



 
ถึงผู้เรียนท่ีจะต้องเข้าสอบ  ให้เข้าใจถึง 
ระบบการสอบออนไลน์  โปรแกรม  
อปุกรณเ์ครื่องมือท่ีใชเ้พ่ือการศกึษาทั่วไป 
อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรท์ั้งแบบตั้งโต๊ะ 
หรือแบบพกพา แท๊บเล๊ต  Smart Phone 
ระบบภาพและเสียงผ่านทางอินเทอรเ์น็ต  
และยัง เ ปิดให้ผู้ ท่ี จ ะต้องสอบได้น า
อปุกรณเ์ครื่องมือของตนเขา้ทดสอบระบบ
การสอบออนไลน  ์ตัง้แต่วันท่ี 15 พ.ค. ท่ี
ผ่านมา ตลอดทุกวนั จนถึงวนัท่ี 24 พ.ค. 
63 โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากส านกัคอมพิวเตอร ์
และหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ คอยช่วยเหลือ 
ใหค้  าปรึกษาถึงขัน้ตอนต่างๆ ท่ีนกัศึกษา
ติดขดั ทัง้นีใ้นระหว่างวนัท่ี 1 – 5 ก.ค. 63 
ยงัจะมีการทดสอบระบบครัง้ใหญ่เป็นการ
ทดสอบเสมือนจริงก่อนการสอบออนไลน์

จะมีขึน้ เพ่ือใหก้ารสอบเป็นไปโดยเรียบรอ้ย สมบรูณ ์และยงัคงไวซ้ึ่งมาตรฐานทางการศกึษา  
     
         อยา่งไรก็ตามส าหรบัการสอบออนไลนค์รัง้นี ้ยงัมีผูเ้รียนบางกลุ่มหรือบางคนท่ี
ยงัมีขอ้ติดขดัในการใชร้ะบบ อาทิ ผูเ้รียนท่ีเป็นผูต้อ้งขงั  ผูพ้ิการ  ตลอดจนอีกหลาย
คนท่ีมีขอ้จ ากัด  มหาวิทยาลยัจึงไดท้  าหนงัสือแบบสอบถามแจง้ถึงผูเ้รียนท่ีจะสอบ
ในครัง้นีทุ้กคน โดยถ้าคนไหนมีข้อจ ากัด ข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีไม่สามารถเข้าสอบ
ออนไลน์ได้ ก็ให้แจ้งส่งกลับมาท่ีมหาวิทยาลัยก่อนวันท่ี 25 พ.ค. 2563 เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะไดจ้ัดท าแนวทางและการสอบท่ีเหมาะสมแก่ผู้เรียนกลุ่มนีต้่อไป  
การสอบออนไลน์ครั้งนี้นับว่าเป็นการพลิกบทบาทบทใหม่ที่ส าคัญอีกครั้ง
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการให้บริการการศึกษาที่จะน าไปสู่ความสะดวกแก่ผู้เรียน
ได้มากย่ิงขึน้ อันเป็นไปตามเจตจ านงค์ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็น  Smart University “มหาวิทยาลัยสะดวก
เรียน”  ถึงแม้การจัดสอบออนไลน์ครัง้นีจ้ะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเป็นเร่ืองทีย่ากย่ิง แต่เร่ืองทีย่ากกว่าแบบแทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย มหาวิทยาลัยแห่งนีก้็ได้ท าจนส าเร็จมาแล้ว นั้นคือ การก่อตัง้มหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษา
ทางไกลแห่งแรกของไทยและในภูมิภาคอาเซียน เมื่อกว่า 41 ปี ทีแ่ล้ว ทีชื่่อ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นัน้เอง 
 

 
หลักสูตรปริญญำตร ี11 สำขำวิชำ   
ภาคตน้ปีการศกึษา 2563 ช่วงที่1 เริม่วนันี ้– 
20 มิ.ย. 63 ลดค่าธรรมเนียมแรก
เข้าฟรี 800 บ. ซือ้ระเบียบการสมคัรได้
ที่ ศูนยบ์ริการร่วมแบบครบวงจร หรือ ศูนย์
หนงัสือ มสธ. ณ ท่ีท าการ มสธ. อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี , ศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ. 10 แหง่ ทั่วประเทศ หรอืสั่งซือ้ใบสมคัร
ออนไลน์ ได้ที่  ศูนย์หนังสือ มสธ.   “Face 

Book ID STOUBOOK หรือ Line ID @stoubook”  หรือ แอบพลิเคชั่น เซเว่นอิเลฟเว่น , เว็บไซต ์SHopat24.com  โดยพิมพค์ าคน้ว่า ระเบียบการ
สมัครนักศึกษาใหม่ มสธ. หรือ Dowload ใบสมัคร   สมัครเรียนออนไลน์ และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th  โทรศัพทส์อบถาม
เพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 
 
หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 111  Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือกหลกัสตูรโครงการ
สมัฤทธิบตัร สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. 0 2504 7788 
หลักสูตรปริญญำโท 12 สำขำวิชำ  ดาวโหลดใบสมัคร และ สมัครออนไลน ์ไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือกหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา > 
สาขาวิชาที่สนใจเรียน   โทรศพัทส์อบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายทะเบียนและวดัผลบณัฑิตศึกษา ส านกั
บณัฑิตศกึษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4 
หลักสูตรปริญญำเอก ปีการศึกษา 2563 วนันี ้– 15 พ.ค . 63 Dowload ใบสมคัรและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ www.STOU.ac.th เลือก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา > เลือกสาขาวิชาสนใจ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center มสธ. โทร 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
บณัฑิตศกึษา ส านกับณัฑิตศกึษา มสธ. โทร 0 2504 7560 – 4 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


โครงกำร 42 ปี มสธ. รวมใจต้ำนภัยไวรัสโควิด – 19 ได้ยอดเงิน
บริจำค 142,000 บ. มอบให้โรงพยำบำลรัฐกว่ำ 10 แห่ง ทั่วประเทศ 

      

                ตามท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น าโดยรองศาสตราจารย ์ดร.จุฬารัตน ์ธรรมประทีป รักษาการแทนรอง
อธิการบดี ฝ่ายการศกึษาและสนบัสนนุการเรียนรู้ ไดจ้ดัโครงการ “42 ปี มสธ. รวมใจตา้นภยัไวรสัโควิด – 19” เปิดรบับริจาคเงิน
เพ่ือน าไปมอบให้แก่โรงพยาบาลของรัฐท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัส COVID-19  ซึ่งหลังจากปิดรับบริจาคเม่ือประมาณ
กลางเดือน เม.ย. ท่ีผ่านมา มียอดเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรทัธารวมทัง้สิน้ 142,000 บาท ทัง้นีม้หาวิทยาลยัไดน้  าเงินทัง้หมดแบ่ง
ออกเป็นจ านวนละ 10,000 บาท  มอบใหแ้ก่โรงพบาลของรฐัในสว่นภมูิภาคจ านวน 10 แห่ง โดยมีผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยาพฒันา 
มสธ.  ท่ีประจ าอยู่ในส่วนภูมิภาคทัง้ 10 ศนูย ์ เป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยั เป็นผูม้อบ และเงินบริจาคอีกจ านวน 42,000 บาท รอง
ศาสตราจารย ์ดร.จุฬารตัน ์ธรรมประทีป รกัษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู้ พรอ้มดว้ยคณะ
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัไดม้อบใหแ้ก่โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้ จงัหวดันนทบรุี 

          มหาวิทยาลัยตัง้ตู้ปันสุขส าหรับบริจาคอาหารและเครื่องใช้จ  าเป็นแก่ผู้ได้ความ
เดือดรอ้นจากเหตกุารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19  จ  านวน 2 แหง่ คือ 1.บรเิวณลาน
อเนกประสงคช์ัน้1 อาคารวิชาการ3 และ 2.บรเิวณชัน้1 อาคารบรกิาร1 (หนา้หอ้งศนูยบ์รกิาร
ร่วมแบบครบวงจร) โดยผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้น ขาดแคลนอาหารและสิ่งของจ าเป็นตา่งๆ 
สามารถมาเลือกรับสิ่งของบริจาคได้ท่ีตู้ปันสุขทั้ง 2 จุด  ทั้งนีข้อให้เป็นผู้ท่ีได้รับความ
เดือดรอ้นจริงๆ เท่านัน้ และขอใหเ้ลือกน าไปเฉพาะแคพ่อท่ีจะใช ้แตพ่อดีและพอเพียง เพ่ือ

เผ่ือแผ่ใหก็้ผูเ้ดือดรอ้นคนอ่ืนๆ ต่อไป ส าหรบัผูใ้ดท่ีตอ้งการจะบริจาคอาหารและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้น ก็
สามารถน าสิ่งของตา่งๆไปบรจิาค จดัวางไวใ้นตูปั้นสขุทัง้ 2 แหง่ ไดเ้ชน่กนั 


