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มสธ.
จัดอบรม
พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานบุคลากรทางการสอนและสนับ สนุนการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ

เ มื่ อ วั น ที่ 1 6 – 18 มี น ำ ค ม 2 5 6 4
มหำวิ ท ยำลัย สุ โ ขทัย ธรรมำธิ ร ำช (มสธ.) โดย
สถำนพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรศึกษำทำงไกล จัด
โครงกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ำร เรื่ อ ง กำรพัฒ นำ
บุคลำกรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและ
กำรสนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู ้ใ นระบบกำรศึ ก ษำ
ทำงไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ ่นที่ 1
ณ ห้องประชุม ใหญ่ อำคำรพิ ท ยพัฒ น์ โดย รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี สังขะตะวรรธน์ กรรมกำร
สภำมหำวิ ท ยำลัย ผู้ท รงคุณ วุฒิ รัก ษำกำรแทน
อธิ ก ำรบดี มสธ. เป็ น ประธำนเปิ ด งำน มี ผู้เ ข้ำ
อบรมประกอบด้ว ยบุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำรและ
สนับสนุนวิชำกำรรวมจำนวน 29 คน ทั้งนี ้ ศ.ดร.
วิจิตร ศรีสอ้ำน นำยกสภำมหำวิทยำลัย และเป็ นผู้
ที่ ได้ ร ั บ กำรรั บ รองม ำตร ฐำน UKPSF จำ ก
Advance HE ส ห ร ำ ชอำ ณ ำ จั ก ร ใ น ร ะ ดั บ
Principal ร่วมเป็ นวิทยำกรบรรยำยพร้อมกล่ำวถึง
ควำมสำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกร มสธ. ตำม
กรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและกำรสับสนุน
กำรเรียนรู ใ้ นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. “The
SMART Principles”

The SMART Principles ( STOU Model
for Academic Recognition of Teaching) เ ป็ น
มำตรฐำนที่ ม หำวิ ท ยำลั ย ได้ร่ ว มมื อ กั บ สถำบั น
Advance Higher Education (Advance HE)
ประเทศสหรำชอำณำจักร ออกแบบมำเพื่อพัฒ นำ
บุ ค ลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย ในด้ำ นกำรสอนและ
สนับสนุนกำรเรียนรู ใ้ นระบบกำรศึกษำทำงไกล โดย
ยึ ด หลั ก กำรของ UKPSF (The United Kingdom
Professional Standards Framework : UKPSF)
จำก Advance Higher Education (Advance HE) ประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่งทั้งมำตรฐำนและสถำบัน
ดังกล่ำวได้รบั ควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับในวงกำรกำรศึกษำรวมถึงองค์กรต่ำงๆในระดับนำนำชำติท่ วั โลกใน
เรื่องมำตรฐำนของครูผสู้ อนและผูส้ นับสนุนกำรศึกษำในรูปแบบกำรศึกษำทำงไกล โดย UKPSF มี 4 ระดับ คือ
Associate , Fellow , Senior , และ Principal ปั จจุบนั มหำวิทยำลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรจนมีผทู้ ่ี
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน UKPSF แล้ว จำนวน 15 คน แบ่งเป็ น ระดับ Principal 1 คน ระดับ Senior 8 คน
และ Fellow 6 คน โดยทุกคนพร้อมด้วยอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยอื่นๆ ที่ผำ่ นกำรรับรอง UKPSF ได้รว่ มเป็ นที่
ปรึกษำและพี่เ ลีย้ ง ให้ค ำแนะน ำแก่ผูเ้ ข้ำ อบรม The SMART Principles รุ ่น ที่ 1 ในครั้งนี ้ สำหรับผูท้ ่ี ผ่ำ น
หลักสูตร The SMART Principles ของมหำวิทยำลัยจะสำมำรถได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนในระดับ Associate
ตำมที่ UKPSF กำหนด ซึง่ จะเป็ นทัง้ ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและกำรพัฒนำบุคลำกรผูส้ อนและผูส้ นับสนุนกำร
เรียนรู ใ้ นรู ปแบบกำรศึกษำทำงไกล ตลอดจนกำรเป็ นที่ยอมรับในคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชทัง้ ในระดับชำติและในระดับนำนำชำติตอ่ ไป

ชี้แ จงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
และกำรควบคุมภำยใน มสธ.
งบปี 64
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่ำนมำ กองแผนงำน
จัด ประชุม ชี ้แ จงกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งและกำร
ควบคุมภำยใน มสธ. ประจำปี งบประมำณ 2564
ณ ห้องประชุม5209 อำคำรสัมมนำ1 เวลำ 09.30
– 12.00 น. โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.เทพศักดิ์
บุณ ยรัต พัน ธุ์ รัก ษำกำรแทนรองอธิ กำรบดี ฝ่ ำย
ยุทธศำสตร์ แผน เป็ นผูบ้ รรยำย

มสธ. ร่ วมเป็ นหนึ่งในโครงการสานสั มพันธ์ มวลชนกองทัพไทย ประจาปี 2564
สร้ างความสามัคคี ส่งเสริมความดีเพือ่ ชาติบ้านเมืองและสังคมไทย
เมื่ อ วัน ที่ 16 – 19 มี น ำคม ที่ ผ่ำ นมำ
กองบัญชำกำรกองทัพไทย โดยกรมกิจกำรพล
เรื อ นทหำร จัด โครงกำรสำนสัม พัน ธ์ม วลชน
กองทัพไทย ประจำปี 2564 ครัง้ ที่1 ในจังหวัดทำง
ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่ นครรำชสี ม ำ
อุด รธำนี หนองคำย และบึง กำฬ โดยมี พ.อ.
ชยพณั ฐ วิ ริ รั ต น์ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก
ปฏิบตั ิกำรกิจกำรพลเรือน กรมกิจกำรพลเรือน
เป็ นหั ว หน้ ำ คณะและน ำมวลชนที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรจำนวน 80 คน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจำก
หน่ ว ยง ำนและอง ค์ ก รต่ ำ งๆ จำกภ ำครั ฐ
ภำคเอกชน รัฐ วิ ส ำหกิ จ ตลอดจนมูล นิ ธิ แ ละ
หน่วยงำนต่ำงๆในภำคประชำสังคม ในโอกำสนี ้
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชได้ส่งผูแ้ ทนเข้ำ
ร่ว มโครงกำรพร้อ มมอบเงิ น จ ำนวน 6,000 บำท เพื่ อ
สนับ สนุ น ในกิ จ กำรด ำเนิ น งำนของสถำนสงเครำะห์
เด็กหญิงอุดรธำนี 3,000 บำท และโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนเสรีไทย อำเภอเซกำ จังหวัดบึงกำฬ 3,000
บำท พร้อมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้มอบเงินและสิ่งของใน
โครงกำรฯ ครัง้ นี ้
โครงกำรดังกล่ำว กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ได้จดั ขึน้ ตลอดระยะหลำยปี ท่ีผ่ำนมำ โดยมี
กำหนดปี ละ 2 ครัง้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองแก่ทุกภำคส่วนที่เข้ำร่วมโครงกำร ทัง้
ภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ และภำคประชำสังคม ตลอดจนสร้ำงจิตสำนึกรั กในแผ่นดิน อันมี 3 สถำบันหลักของชำติคือ ชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ ในโอกำสเดียวกันผูร้ ่วมโครงกำรยังได้รับรู ถ้ ึงภำระหน้ำที่ของทหำรที่ทำเพื่อประเทศชำติบำ้ นเมื อง ซึ่ง
นอกเหนือจำกกำรปกป้องอธิปไตยของชำติ ป้องกันอริรำชศัตรู จำกภำยนอกประเทศ ทัง้ ด้ำนกำรทหำร ยำเสพติด สิ่งผิดกฎหมำย
ต่ำงๆ แล้ว ยังมีกำรรักษำควำมสงบและควำมมั่นคงภำยในประเทศ กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตและช่วยเหลือประชำชนคนไทย
เมื่อยำมเกิดภัยพิบตั ิ กำรร่วมพิทกั ษ์รกั ษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสืบสำนแนวพระรำชดำริของพระมหำกษัตริยแ์ ละ
พระบรมวงศำนุวงศ์ โดยน้อมนำมำปฏิบตั ิใช้ พร้อมถ่ำยทอดจนก่อเกิดเป็ นประโยชน์แก่ประชำชนให้ได้มีชีวิตควำมเป็ นอยู่อย่ำงมี
ควำมสุขและยั่งยืน ทัง้ ยังเป็ นกำรสร้ำงจิตสำนึกรักและหวงแหนในแผ่นดินด้วยประวัติศำสตร์ในแต่ละพืน้ ที่ อันเป็ นบริเวณที่ตงั้ ของ
ทหำร ในขณะเดียวกันโครงกำรสำนสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ยังมีส่วนให้ผรู้ ว่ มโครงกำรได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม
ตลอดจนสร้ำงขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อมุง่ มั่นในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่และทำตนให้เป็ นประโยชน์แก่ชำติบำ้ นเมืองและแผ่นดิน
สืบไป

ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ
ขออภัยในควำมไม่สะดวก
งดใช้ ห้องพยาบาลที่อาคารพิทยพัฒน์ ชั่วคราว โดยระหว่ำงวันนี ้ – วันที่ 2 เม.ย. 64 ใช้บริกำรห้องพยำบำลได้ท่ี
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ 2 สอบถำมเพิ่มเติมโทร 6905
สหกรณ์รำ้ นค้ำ มสธ. จำกัด งดการจัดตลาดนัดในพืน้ ที่ของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดโรคโควิด19 และ
ทันทีท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดคลี่คลำยจะเริ่มจัดตลำดนัดใหม่อีกครัง้ สอบถำมเพิ่มเติมได้ท่ี สหกรณ์รำ้ นค้ำ มสธ.
จำกัด โทร 0 2504 7187-8
สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช หยุดให้ บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ 10 – 15 เม.ย. 64 จึงขออภัยในควำมไม่สะดวก
มำ ณ โอกำสนี ้ สอบถำมเพิ่มเติมได้ท่ีสโมสรสุโขทัยธรรมำธิรำช โทร 0 2504 7790 – 1

