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        มหาวิทยาลัยเดินหน้าพฒันาบุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากลอย่าง
ต่อเน่ือง ล่าสุดอบรมผูผ้า่นหลักสตูร UKPSF เพือ่เป็นวิทยากร ท่ีปรึกษาและพี่
เล้ียง ในการเตรียมเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
การสอนและสนับสนนุการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. The SMART 
Principles ซ่ึงมหาวิทยาลัยร่วมจัดกับ Advance HE สหราชอาณาจักร 

      มหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนา
บุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากล
อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดอบรมผู้ผ่าน
หลักสูตร UKPSF เพือ่เป็นวิทยากร 
ทีป่รึกษาและพี่เลีย้ง ในการเตรียม
เปิดโครงการหลักสูตรอบรมตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอน
และสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ
ก าร ศึ ก ษ าทาง ไ ก ล  ม ส ธ .  The 
SMART Principles ซึง่มหาวิทยาลัย
ร่วมจัดกับ Advance HE สหราช
อาณาจักร 

         เม่ือวนัท่ี 21 – 22 ม.ค. ท่ีผ่ำนมำ ท่ีหอ้งประชมุ5209 อำคำรสมัมนำ1 ศำสตรำจำรย ์ดร.วิจิตร ศรีสอำ้น นำยก
สภำมหำวิทยำลยั เป็นประธำนกำรประชมุและอบรมดว้ยระบบออนไลน ์เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรเปิดโครงกำร
หลกัสูตรอบรมตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและสนบัสนุนกำรเรียนรูใ้นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. The 
SMART Principles ซึ่งร่วมมือกับสถำบนั Advance HE ของสหรำชอำณำจักร โดยมีอำจำรยท่ี์ไดผ้่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน UKPSF ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 15 คน แบ่งเป็นระดับ Principal 1 คน ระดับ Senior 8 คน และ 
Fellow 6 คน พรอ้มกบัอำจำรยจ์ำกมหำวิทยำลยัอ่ืนๆ อำทิ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสรุนำร ีมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์
และมหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เขำ้รว่มกิจกรรม ทัง้นีก้ำรอบรมมี Professor Jane Roberts ครูตน้แบบในระดบั 



 

โลกและเป็นผูบ้ริหำรระดับสูงของสถำบัน Advance Higher Education (Advance HE) เป็นสถำบันท่ีไดร้ับกำร
ยอมรบัในคุณภำพและมำตรฐำนระดับโลก มหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลกหลำยแห่งตลอดจนหลำยองคก์รระดับ
นำนำชำติใหค้วำมเช่ือมั่นในมำตรฐำน Advance HE เป็นหน่วยงำนอิสระของสหรำชอำณำจกัร ท ำหนำ้ท่ีพฒันำ
กรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรเรียนรูร้ะดบัอดุมศกึษำ (The United Kingdom Professional Standards Framework : 
UKPSF) เพ่ือประเมินและรบัรองหลกัสตูรกำรพฒันำคณุภำพกำรสอนและวิทยฐำนะวิชำชีพกำรสอนของคณำจำรย์
และบคุลำกรสนบัสนนุกำรเรยีนรูใ้นสถำบนัอดุมศกึษำ โดยมำตรฐำนดงักล่ำวแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ Associate 
, Fellow , Senior , และ Principal   

           ส  ำหรบักำรอบรมท่ีจดัขึน้ในครัง้นี ้มีขึน้เพ่ือใหม้หำวิทยำลยัมีควำมพรอ้มมำกท่ีสดุ โดยเฉพำะดำ้นกำรเตรียม
ผูท่ี้ผ่ำนกำรรบัรอง UKPSF แลว้ จำกทัง้ภำยในมหำวิทยำลยัและสถำบนักำรศึกษำอ่ืนๆ มำท ำหนำ้ท่ี เป็นวิทยำกร 
และกำรอ่ำน RAP ตลอดจนเป็นท่ีปรกึษำและพี่เลีย้งในโครงกำรหลกัสตูรอบรมตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอน
และสนบัสนนุกำรเรียนรูใ้นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. The SMART Principles ซึ่งมหำวิทยำลยัรว่มกบัสถำบนั 
Advance HE ของสหรำชอำณำจกัรจดัท ำขึน้ โครงกำรดงักล่ำวจะท ำใหม้หำวิทยำลยัสำมำรถจดัอบรมและรบัรอง
มำตรฐำนในระดับ Associate อันเป็นมำตรฐำนสำกลของสถำบัน Advance HE ท่ีได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติไดโ้ดยมหำวิทยำลัย  ซึ่งจะเป็นกำรพฒันำบุคลำกรผูส้อนและผูส้นับสนุนกำรเรียนรูใ้นระบบกำรศึกษำ
ทำงไกลใหเ้ป็นครูผูส้อนท่ีมีคณุภำพมำกขึน้ตลอดจนเป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกลมำกยิ่งขึน้ 

  ข่าวเด่น  
ซ้อมสอบออนไลน์เสมือนจริง กรรมกำรคุมสอบพร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยง
ช่วยเหลือดูแลเตม็ที ่เพือ่ใหวั้นสอบจริงนักศึกษำฉลุยกับระบบทุกขัน้ตอน  

      

              เ ม่ือวัน ท่ี  23 และ 24 ม.ค.  ท่ีผ่ำนมำ 
มหำวิทยำลยัไดจ้ดักำรซอ้มสอบออนไลนเ์สมือนจริง 
ของกำรสอบภำคกำรศกึษำท่ี 1/63 (สอบปลำยภำค) 
ณ หอ้งพระปกเกลำ้ อำคำรอเนกนิทศัน ์เพ่ือใหผู้เ้ขำ้
สอบมีควำมรู ้มีทกัษะควำมช ำนำญเพิ่มขึน้ ตลอดจน
กำรปรบัปรุงแก้ไขในส่วนต่ำงๆ เพ่ือใหก้ำรสอบจริง
ในวนัท่ี 30 และ 31 ม.ค. 64 เป็นไปดว้ยควำมรำบรื่น
และเรียบรอ้ย  ทัง้นีมี้นกัศกึษำเขำ้ซอ้มสอบออนไลน์
ตลอด 2 วนั แบง่เป็นวนัละ 2 คำบ คำบละประมำณ 
2,500 คน ส่วนกรรมกำรผูค้มุสอบครัง้นีมี้ประมำณ 
230 คน ทุกคนจะดูผู้เข้ำสอบคนละ 50 คน โดย
นอกจำกกำรควบคุมกำรสอบแลว้ ในกำรซอ้มสอบ
เสมือนจริงครั้งนี ้ กรรมกำรควบคุมกำรสอบและ  

เจำ้หนำ้ท่ีดำ้นเทคนิค รวมถึงเจำ้หนำ้ท่ีใหข้อ้มูล ยงั
รว่มท ำหนำ้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง ท่ีปรกึษำคอยชว่ยเหลือและ
แนะน ำนกัศึกษำ จนเกือบทุกคนท่ีติดปัญหำในกำร
ทดสอบเกิดควำมรู้ ควำมสำมำรถและเกิดทักษะ
มำกขึ ้น  จนท ำ ให้กำรซ้อมสอบออนไลน์เ กิด
ควำมส ำเรจ็และเป็นก ำลงัใจอยำ่งดียิ่งท่ีพรอ้มจะเขำ้
รบักำรสอบออนไลนจ์ริงในวนัท่ี 30 และ 31 ม.ค. ท่ี

จะมำถึงนี ้ดำ้นระบบกำรซอ้มสอบออนไลนเ์สมือนจรงิ ตลอด2วนัเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย  

                  กำรสอบภำคกำรศกึษำท่ี 1/63 (สอบปลำยภำค) ปกติเม่ือรวมผูท่ี้ตอ้งเขำ้สอบทัง้หมดจำกทกุหลกัสตูรของ มสธ. แลว้ 
จะมีจ ำนวนมำกกวำ่ 74,000 คน  แตด่ว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด 19  ท ำใหม้หำวิทยำลยัจดัสอบเฉพำะกำรสอบ 



 

ออนไลนเ์ท่ำนั้น  และแยกวันเวลำกำรสอบของระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำออกจำกกัน  ในระดับ
ปริญญำตรี มีผู้เ ข้ำสอบทั้งนักศึกษำและผู้เ รียนใน
โครงกำรสัมฤทธิบตัร จ ำนวนประมำณ 68,000 คน ใน
จ ำนวนนีมี้ผูเ้ลือกเขำ้สอบดว้ยระบบออนไลนป์ระมำณ 
17,000 คน เฉล่ียตอ่คำบสอบ คำบละกวำ่ 8,000 คน ซึ่ง
นับเป็นกำรสอบท่ีมีจ ำนวนผู้เข้ำสอบมำกท่ีสุด เท่ำท่ี
มหำวิทยำลยัเคยจดัสอบออนไลนม์ำ ในส่วนท่ีเหลือกว่ำ 
50,000 คน มหำวิทยำลัยจะจัดสอบในภำคสนำมให้
ภำยหลงั เม่ือเหตกุำรณแ์พร่ระบำดสงบลง  ส ำหรบักำร
สอบออนไลนค์รัง้นีม้หำวิทยำลยัมีควำมเช่ือมั่นในระบบ
เป็นอย่ำงดี ดว้ยนับเป็นครัง้ท่ี7 ท่ีมหำวิทยำลัยจัดสอบ
ออนไลน ์โดยทกุครัง้ท่ีผำ่นมำมีกำรพฒันำระบบ อปุกรณ์
ทำงเทคนิค ทกัษะควำมช ำนำญของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบตัิงำนควบคมุกำรสอบ ตลอดจนกำรท ำควำมเขำ้ใจแก่ผูเ้ขำ้สอบ
มำอย่ำงต่อเน่ือง จึงมั่นใจไดว้่ำกำรสอบออนไลนค์รัง้นีจ้ะเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและมีคณุภำพมำตรฐำน ถึงแมจ้  ำนวนผูเ้ขำ้
สอบจะมีจ ำนวนมำกก็ตำม   

มสธ. ยังต้ังการ์ดสงูยก2 สู้โควิด 
ล่ำสุดมอบเจลแอลกอฮอล์จ ำนวนหน่ึงแก่บริษัทไทยรวมสิน ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที ่จ.สมุทรสำคร  
ส่วนที ่ม. ยังเดินหน้าฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ตำมห้องต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง  

          

          เม่ือวำนนี ้(26 ม.ค. 64) ท่ี
หอ้งท ำงำนรองอธิกำรบดี อำคำร
บรหิำร ชัน้5 รองศำสตรำจำรย ์ดร.
ทวีวัฒน ์วัฒนกุลเจริญ รกัษำกำร
แทนรองอธิกำรบดี ฝ่ำยทรพัยำกร
บุคคลและบรหิำรทั่วไป เป็นผูแ้ทน
มหำวิทยำลยัมอบเจลแอลกอฮอล์
จ  ำนวนหนึ่งใหแ้ก่บรษัิทไทยรวมสิน
พฒันำอตุสำหกรรมจ ำกดั ซึง่ตัง้อยู่ 
ณ อ.เมือง จ.สมทุรสำคร เพ่ือใชใ้น
กำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรค
โ ค วิ ด 1 9  ด้ ว ย พื ้ น ท่ี จั ง ห วั ด
สมุทรสำครนับเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำร
ระบำดอย่ำงรุนแรง จนเวลำนีเ้จล

แอลกอฮอลเ์ริ่มหำไดย้ำกมำกขึน้ ทำงบรษัิทซึ่งมีกำรส่งเสรมิสนบัสนนุใหค้นงำนและเจำ้หนำ้ท่ีจ ำนวนมำกศกึษำกบั 
มสธ. โดยระบบกำรศึกษำทำงไกล จึงไดข้อควำมอนุเครำะหม์ำยงัมหำวิทยำลยั และเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือรวมทัง้
มหำวิทยำลยัมีควำมตัง้ใจอย่ำงยิ่งท่ีจะรว่มสนบัสนนุใหโ้รคโควิด19 หยดุกำรแพรร่ะบำด มหำวิทยำลยัจงึไดใ้หค้วำม
ช่วยเหลือดงักล่ำว โดยมอบเจลแอลกอฮลใ์หแ้ก่คณะผูบ้รหิำรดำ้นบรกิำรกำรศกึษำ มสธ. น ำไปมอบใหแ้ก่บรษัิทไทย
รวมสินพฒันำอตุสำหกรรมจ ำกดัต่อไป  

           นอกจำกนั้นก่อนหนำ้นี ้มหำวิทยำลัยยงัไดม้อบน ำ้ด่ืมและใหก้ ำลงัใจผูบ้ริหำร เจำ้หนำ้ท่ี และหน่วยงำนท่ี
ปฏิบตัิงำนในกำรควบคมุกำรแพรร่ะบำดโรคโควิด19 มำอย่ำงต่อเน่ือง ดงันี ้  
วนัท่ี 20 ม.ค. 64 มอบน ำ้ด่ืมขนำด 600 ML จ ำนวน 1,200 ขวด แก่สถำบนัโรคทรวงอก  
วนัท่ี 14 ม.ค. 64 มอบน ำ้ด่ืมขนำด 600 ML จ ำนวน 1,200 ขวด แก่โรงพยำบำลพระนั่งเกลำ้   



 
วนัท่ี 13 ม.ค. 64 มอบน ำ้ด่ืมขนำด 600 ML จ ำนวน 1,200 ขวด 
แก่โรงพยำบำลสนำมธรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ศนูย์
รงัสิต   
วันท่ี 8 ม.ค. 2564 มอบน ำ้ด่ืมขนำด 600 ML จ ำนวน 500 ขวด 
แก่ศูนยป์ฏิบตัิกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข กรณีโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) จงัหวดันนทบุรี และมอบน ำ้ด่ืม
ขนำด 600 ML อีกจ ำนวน 500 ขวดแก่สถำบนัปอ้งกนัควบคมุโรค
เขตเมือง เขตบำงเขน กทม.   
 
             ในส่วนของมหำวิทยำลัยเองยังมีกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด19 อย่ำงจริงจังและต่อเน่ือง ล่ำสุดในช่วง
ตลอดสปัดำหท่ี์ผ่ำนมำ มหำวิทยำลยัเขำ้ฉีดพ่นย่ำฆ่ำเชือ้โรคทัง้ท่ี
มหำวิทยำลยัผสมเองและจำกบรษัิทเอกชนท่ีมีมำตรฐำนดำ้นกำร
ฉีดพ่นยำฆ่ำเชื ้อโรค ตำมห้องปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ตลอดจนหอ้งพัก ห้องประชุม และพืน้ท่ีใชส้อยส่วนรวมในส่วน
ต่ำงๆของมหำวิทยำลยั อำทิ ศนูยไ์ปรษณีย ์ ส  ำนกับรกิำรกำรศึกษำ  กองทรพัยำกรบคุคล หอ้งประชมุผูบ้รหิำร กำร
เขำ้ขดัลำ้งเช็ดถดูว้ยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรคท่ีหอ้งพระปกเกลำ้และหอ้งสโุขทยั อำคำรอเนกนิทศัน ์เพ่ือเตรียมใชใ้นกำรสอบ

ออนไลน์  และก่อนหน้ำนั้นในช่วงหลัง
เสร็จสิ ้นงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร เม่ือประมำณปลำยเดือน ธ.ค. ท่ี
ผ่ำนมำ ทีมเจ้ำหน้ำท่ีของกองอำคำร
สถำนท่ีและกองทรัพยำกรบุคคลยังได้
เขำ้ฉีดพน่ยำฆ่ำเชือ้โรค ตำมอำคำรต่ำงๆ 
ของมหำวิทยำลัยทั้งหมด โดยไดเ้ขำ้ท ำ
กำรฉีดพ่นยำฆ่ำเชื ้อไล่เรียงมำตั้งแต่  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ  อำคำร
สุโขสโมสร  บริเวณลำนอำคำร
บรหิำร  ลำนหนำ้หอ้งศนูยบ์รกิำร
ร่วมแบบครบวงจร   ลำนใต้
อำคำรวิชำกำร3 โถงภำยในและ
ภำยนอกอำคำรพิ ทยพัฒน์   
อำคำรสัมมนำ 1 และ 2 โถงชั้น
ล่ำงทั้งหมดในอำคำรตรีศรและ
อำคำรบริภัณฑ์ รวมถึงภำยใน
หอ้ง STOU Call center  ซึง่รวม
ไปถึงหอ้งประชุมและหอ้งพกัทุก
ห้องภำยในอำคำรเฉลิมพระ
เกียรติฯ และอำคำรสมัมนำ 1 , 2 
นอกจำกนีย้งัมีตำรำงกำรฉีดพ่น
ยำฆ่ำเชือ้โรคท่ีห้องศูนย์บริกำร
ร่วมแบบครบวงจร ห้องอำหำร
ปำรชิำตและหอ้งอำหำรอำคำรสุ

โขสโมสร ตลอดจนโถงชัน้ล่ำงของอำคำรบรหิำร อำคำรบรกิำร1และ2 และอำคำรวิชำกำร 1, 2 , และ 3 ในวนัท่ี 30 
และ 31 ม.ค. 64 ดว้ย 
 


