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มหาวิ ทยาลั ยเดิ นหน้าพัฒนาบุคลากรทางการสอนสู่ระดั บสากลอย่ าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดอบรมผูผ
้ า่ นหลักสูตร UKPSF เพือ่ เป็ นวิทยากร ที่ปรึกษาและพี่
เลี้ยง ในการเตรียมเปิ ดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิ ชาชี พ
การสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึ กษาทางไกล มสธ. The SMART
Principles ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมจัดกับ Advance HE สหราชอาณาจักร

มหาวิ ท ยาลั ย เดิ น หน้ า พั ฒ นา
บุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากล
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ล่ าสุ ดอบรมผู้ ผ่ า น
หลักสูตร UKPSF เพือ่ เป็ นวิทยากร
ทีป่ รึกษาและพี่เลีย้ ง ในการเตรียม
เปิ ดโครงการหลั ก สู ตรอบรมตาม
กรอบมาตรฐานวิ ช าชี พ การสอน
และสนั บสนุ นการเรียนรู้ ในระบบ
การศึ ก ษาทางไกล มสธ. The
SMART Principles ซึง่ มหาวิทยาลัย
ร่ ว มจั ด กั บ Advance HE สหราช
อาณาจักร
เมื่อวันที่ 21 – 22 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ ที่หอ้ งประชุม5209 อำคำรสัมมนำ1 ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน นำยก
สภำมหำวิทยำลัย เป็ นประธำนกำรประชุมและอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิ ดโครงกำร
หลักสูตรอบรมตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและสนับสนุนกำรเรียนรู ใ้ นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. The
SMART Principles ซึ่งร่วมมือกับสถำบัน Advance HE ของสหรำชอำณำจักร โดยมีอำจำรย์ท่ีได้ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน UKPSF ของมหำวิ ทยำลัย จ ำนวน 15 คน แบ่ ง เป็ น ระดับ Principal 1 คน ระดับ Senior 8 คน และ
Fellow 6 คน พร้อมกับอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ อำทิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ำร่วมกิจกรรม ทัง้ นีก้ ำรอบรมมี Professor Jane Roberts ครูตน้ แบบในระดับ

โลกและเป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูง ของสถำบัน Advance Higher Education (Advance HE) เป็ นสถำบันที่ ได้ร ับ กำร
ยอมรับในคุณภำพและมำตรฐำนระดับโลก มหำวิทยำลัยชั้นนำของโลกหลำยแห่งตลอดจนหลำยองค์กรระดับ
นำนำชำติให้ควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำน Advance HE เป็ นหน่วยงำนอิสระของสหรำชอำณำจักร ทำหน้ำที่พฒ
ั นำ
กรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรเรียนรู ร้ ะดับอุดมศึกษำ (The United Kingdom Professional Standards Framework :
UKPSF) เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพกำรสอนและวิทยฐำนะวิชำชีพกำรสอนของคณำจำรย์
และบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนรูใ้ นสถำบันอุดมศึกษำ โดยมำตรฐำนดังกล่ำวแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ Associate
, Fellow , Senior , และ Principal
สำหรับกำรอบรมที่จดั ขึน้ ในครัง้ นี ้ มีขนึ ้ เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมมำกที่สดุ โดยเฉพำะด้ำนกำรเตรียม
ผูท้ ่ีผ่ำนกำรรับรอง UKPSF แล้ว จำกทัง้ ภำยในมหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ มำทำหน้ำที่ เป็ นวิทยำกร
และกำรอ่ำน RAP ตลอดจนเป็ นที่ปรึกษำและพี่เลีย้ งในโครงกำรหลักสูตรอบรมตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอน
และสนับสนุนกำรเรียนรู ใ้ นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. The SMART Principles ซึ่งมหำวิทยำลัยร่วมกับสถำบัน
Advance HE ของสหรำชอำณำจักรจัดทำขึน้ โครงกำรดังกล่ำวจะทำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถจัดอบรมและรับรอง
มำตรฐำนในระดับ Associate อัน เป็ น มำตรฐำนสำกลของสถำบัน Advance HE ที่ ไ ด้ร ับ กำรยอมรับ ในระดับ
นำนำชำติได้โดยมหำวิทยำลัย ซึ่งจะเป็ นกำรพัฒนำบุคลำกรผูส้ อนและผูส้ นับสนุนกำรเรียนรู ใ้ นระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลให้เป็ นครูผสู้ อนที่มีคณ
ุ ภำพมำกขึน้ ตลอดจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกลมำกยิ่งขึน้

ข่าวเด่น
ซ้ อ มสอบออนไลน์เ สมื อ นจริ ง กรรมกำรคุ ม สอบพร้ อ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ร่ ว มเป็ นพี่เ ลี้ย ง
ช่วยเหลือดูแลเต็มที่ เพือ่ ให้วันสอบจริงนักศึกษำฉลุยกับระบบทุกขัน้ ตอน
เมื่ อ วั น ที่ 23 และ 24 ม.ค. ที่ ผ่ ำ นมำ
มหำวิทยำลัยได้จดั กำรซ้อมสอบออนไลน์เสมือนจริง
ของกำรสอบภำคกำรศึกษำที่ 1/63 (สอบปลำยภำค)
ณ ห้องพระปกเกล้ำ อำคำรอเนกนิทศั น์ เพื่อให้ผเู้ ข้ำ
สอบมีควำมรู ้ มีทกั ษะควำมชำนำญเพิ่มขึน้ ตลอดจน
กำรปรับปรุ งแก้ไขในส่วนต่ำงๆ เพื่อให้กำรสอบจริง
ในวันที่ 30 และ 31 ม.ค. 64 เป็ นไปด้วยควำมรำบรื่น
และเรียบร้อย ทัง้ นีม้ ีนกั ศึกษำเข้ำซ้อมสอบออนไลน์
ตลอด 2 วัน แบ่งเป็ นวันละ 2 คำบ คำบละประมำณ
2,500 คน ส่วนกรรมกำรผูค้ มุ สอบครัง้ นีม้ ีประมำณ
230 คน ทุก คนจะดูผู้เ ข้ำ สอบคนละ 50 คน โดย
นอกจำกกำรควบคุมกำรสอบแล้ว ในกำรซ้อมสอบ
เสมื อ นจริ ง ครั้ง นี ้ กรรมกำรควบคุม กำรสอบและ
เจ้ำหน้ำที่ดำ้ นเทคนิค รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ให้ขอ้ มูล ยัง
ร่วมทำหน้ำที่เป็ นพี่เลีย้ ง ที่ปรึกษำคอยช่วยเหลือและ
แนะนำนักศึกษำ จนเกือบทุกคนที่ติดปั ญหำในกำร
ทดสอบเกิ ด ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและเกิ ด ทักษะ
มำกขึ ้น จนท ำให้ ก ำรซ้ อ มสอบออนไลน์ เ กิ ด
ควำมสำเร็จและเป็ นกำลังใจอย่ำงดีย่งิ ที่พร้อมจะเข้ำ
รับกำรสอบออนไลน์จริงในวันที่ 30 และ 31 ม.ค. ที่
จะมำถึงนี ้ ด้ำนระบบกำรซ้อมสอบออนไลน์เสมือนจริง ตลอด2วันเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย
กำรสอบภำคกำรศึกษำที่ 1/63 (สอบปลำยภำค) ปกติเมื่อรวมผูท้ ่ีตอ้ งเข้ำสอบทัง้ หมดจำกทุกหลักสูตรของ มสธ. แล้ว
จะมีจำนวนมำกกว่ำ 74,000 คน แต่ดว้ ยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ทำให้มหำวิทยำลัยจัดสอบเฉพำะกำรสอบ

ออนไลน์เ ท่ำนั้น และแยกวันเวลำกำรสอบของระดับ
ปริ ญ ญำตรี แ ละบัณ ฑิ ต ศึก ษำออกจำกกัน ในระดับ
ปริ ญ ญำตรี มี ผู้ เ ข้ ำ สอบทั้ ง นั ก ศึ ก ษำและผู้ เ รี ย นใน
โครงกำรสัมฤทธิ บตั ร จำนวนประมำณ 68,000 คน ใน
จำนวนนีม้ ีผูเ้ ลือกเข้ำสอบด้วยระบบออนไลน์ประมำณ
17,000 คน เฉลี่ยต่อคำบสอบ คำบละกว่ำ 8,000 คน ซึ่ง
นับ เป็ น กำรสอบที่ มี จ ำนวนผู้เ ข้ำ สอบมำกที่ สุด เท่ำ ที่
มหำวิทยำลัยเคยจัดสอบออนไลน์มำ ในส่วนที่เหลือกว่ำ
50,000 คน มหำวิทยำลัยจะจัดสอบในภำคสนำมให้
ภำยหลัง เมื่อเหตุกำรณ์แพร่ระบำดสงบลง สำหรับกำร
สอบออนไลน์ครัง้ นีม้ หำวิทยำลัยมีควำมเชื่อมั่นในระบบ
เป็ นอย่ำงดี ด้วยนับเป็ นครัง้ ที่7 ที่มหำวิทยำลัยจัดสอบ
ออนไลน์ โดยทุกครัง้ ที่ผำ่ นมำมีกำรพัฒนำระบบ อุปกรณ์
ทำงเทคนิค ทักษะควำมชำนำญของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนควบคุมกำรสอบ ตลอดจนกำรทำควำมเข้ำใจแก่ผเู้ ข้ำสอบ
มำอย่ำงต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่ำกำรสอบออนไลน์ครัง้ นีจ้ ะเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีคณ
ุ ภำพมำตรฐำน ถึงแม้จำนวนผูเ้ ข้ำ
สอบจะมีจำนวนมำกก็ตำม

มสธ. ยั งตั้งการ์ดสูงยก2 สู้โควิด
ล่ำสุดมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งแก่บริษัทไทยรวมสิน ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ จ.สมุทรสำคร
ส่วนที่ ม. ยังเดินหน้ าฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ตำมห้องต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
เมื่ อวำนนี ้ (26 ม.ค. 64) ที่
ห้องทำงำนรองอธิ กำรบดี อำคำร
บริหำร ชัน้ 5 รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รักษำกำร
แทนรองอธิ กำรบดี ฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคลและบริหำรทั่วไป เป็ นผูแ้ ทน
มหำวิทยำลัยมอบเจลแอลกอฮอล์
จำนวนหนึ่งให้แก่บริษัทไทยรวมสิน
พัฒนำอุตสำหกรรมจำกัด ซึง่ ตัง้ อยู่
ณ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร เพื่อใช้ใน
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
โ ค วิ ด 1 9 ด้ ว ย พื ้ น ที่ จั ง ห วั ด
สมุ ท รสำครนั บ เป็ นพื ้น ที่ ท่ี มี ก ำร
ระบำดอย่ำงรุ นแรง จนเวลำนีเ้ จล
แอลกอฮอล์เริ่มหำได้ยำกมำกขึน้ ทำงบริษัทซึ่งมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้คนงำนและเจ้ำหน้ำที่จำนวนมำกศึกษำกับ
มสธ. โดยระบบกำรศึกษำทำงไกล จึงได้ขอควำมอนุเครำะห์มำยังมหำวิทยำลัย และเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือรวมทัง้
มหำวิทยำลัยมีควำมตัง้ ใจอย่ำงยิ่งที่จะร่วมสนับสนุนให้โรคโควิด19 หยุดกำรแพร่ระบำด มหำวิทยำลัยจึงได้ให้ควำม
ช่วยเหลือดังกล่ำว โดยมอบเจลแอลกอฮล์ให้แก่คณะผูบ้ ริหำรด้ำนบริกำรกำรศึกษำ มสธ. นำไปมอบให้แก่บริษัทไทย
รวมสินพัฒนำอุตสำหกรรมจำกัดต่อไป
นอกจำกนั้นก่อนหน้ำนี ้ มหำวิทยำลัยยังได้มอบนำ้ ดื่มและให้กำลังใจผูบ้ ริหำร เจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนที่
ปฏิบตั ิงำนในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคโควิด19 มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
วันที่ 20 ม.ค. 64 มอบนำ้ ดื่มขนำด 600 ML จำนวน 1,200 ขวด แก่สถำบันโรคทรวงอก
วันที่ 14 ม.ค. 64 มอบนำ้ ดื่มขนำด 600 ML จำนวน 1,200 ขวด แก่โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ

วันที่ 13 ม.ค. 64 มอบนำ้ ดื่มขนำด 600 ML จำนวน 1,200 ขวด
แก่โรงพยำบำลสนำมธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์
รังสิต
วันที่ 8 ม.ค. 2564 มอบนำ้ ดื่มขนำด 600 ML จำนวน 500 ขวด
แก่ศูนย์ปฏิบตั ิกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข กรณี โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี และมอบนำ้ ดื่ม
ขนำด 600 ML อีกจำนวน 500 ขวดแก่สถำบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง เขตบำงเขน กทม.
ในส่วนของมหำวิทยำลัยเองยังมี กำรเฝ้ำระวังกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด19 อย่ำงจริงจังและต่อเนื่ อง ล่ำสุด ในช่วง
ตลอดสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยเข้ำฉีดพ่นย่ำฆ่ำเชือ้ โรคทัง้ ที่
มหำวิทยำลัยผสมเองและจำกบริษัทเอกชนที่มีมำตรฐำนด้ำนกำร
ฉี ด พ่ น ยำฆ่ ำ เชื ้อ โรค ตำมห้อ งปฏิ บัติ ง ำนของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
ตลอดจนห้องพัก ห้องประชุม และพืน้ ที่ ใช้สอยส่วนรวมในส่วน
ต่ำงๆของมหำวิทยำลัย อำทิ ศูนย์ไปรษณีย ์ สำนักบริกำรกำรศึกษำ กองทรัพยำกรบุคคล ห้องประชุมผูบ้ ริหำร กำร
เข้ำขัดล้ำงเช็ดถูดว้ ยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ โรคที่หอ้ งพระปกเกล้ำและห้องสุโขทัย อำคำรอเนกนิทศั น์ เพื่อเตรียมใช้ในกำรสอบ
ออนไลน์ และก่ อ นหน้ำ นั้นในช่ว งหลัง
เสร็ จ สิ ้น งำนพิ ธี พ ระรำชทำนปริ ญ ญำ
บัต ร เมื่ อ ประมำณปลำยเดื อ น ธ.ค. ที่
ผ่ ำ นมำ ที ม เจ้ำ หน้ำ ที่ ข องกองอำคำร
สถำนที่ แ ละกองทรัพยำกรบุค คลยัง ได้
เข้ำฉีดพ่นยำฆ่ำเชือ้ โรค ตำมอำคำรต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย ทั้งหมด โดยได้เข้ำทำ
กำรฉี ด พ่ น ยำฆ่ ำ เชื ้อ ไล่ เ รี ย งมำตั้ ง แต่
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำร
สุโขสโมสร บริเ วณลำนอำคำร
บริหำร ลำนหน้ำห้องศูนย์บริกำร
ร่ ว มแบบครบวงจร ลำนใต้
อำคำรวิชำกำร3 โถงภำยในและ
ภ ำ ย น อ ก อ ำ ค ำร พิ ท ยพั ฒ น์
อำคำรสัมมนำ 1 และ 2 โถงชั้น
ล่ำงทั้งหมดในอำคำรตรีศ รและ
อำคำรบริภัณ ฑ์ รวมถึ ง ภำยใน
ห้อง STOU Call center ซึง่ รวม
ไปถึงห้องประชุมและห้องพักทุก
ห้ อ งภำยในอำคำรเฉลิ ม พระ
เกียรติฯ และอำคำรสัมมนำ 1 , 2
นอกจำกนีย้ งั มี ตำรำงกำรฉี ดพ่น
ยำฆ่ำเชื อ้ โรคที่ ห ้องศูนย์บ ริก ำร
ร่ว มแบบครบวงจร ห้อ งอำหำร
ปำริชำตและห้องอำหำรอำคำรสุ
โขสโมสร ตลอดจนโถงชัน้ ล่ำงของอำคำรบริหำร อำคำรบริกำร1และ2 และอำคำรวิชำกำร 1, 2 , และ 3 ในวันที่ 30
และ 31 ม.ค. 64 ด้วย

