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มสธ. จัดอบรม พฒันา
คุณภาพมาตรฐานบุคลากรทางการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ        

 
            เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 6  –  18 มี น ำ คม  2 5 6 4 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (มสธ.) โดย 
สถำนพฒันำบุคลำกรเพื่อกำรศึกษำทำงไกล จดั
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำ
บคุลำกรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและ
กำรสนับสนุนกำรเรียนรู ้ในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นท่ี1 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรพิทยพัฒน์ โดย รอง
ศำสตรำจำรย ์ดร.ปรำณี สงัขะตะวรรธน ์กรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษำกำรแทน
อธิกำรบดี มสธ. เป็นประธำนเปิดงำน มีผู้เข้ำ
อบรมประกอบด้วยบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สนับสนุนวิชำกำรรวมจ ำนวน 29 คน ทั้งนี ้ศ.ดร.
วิจิตร ศรสีอำ้น นำยกสภำมหำวิทยำลยั และเป็นผู้
ท่ี ไ ด้รับกำร รับ รองมำตรฐำน  UKPSF จำก 
Advance HE  สห ร ำชอำณำจัก ร  ใน ร ะดับ 
Principal รว่มเป็นวิทยำกรบรรยำยพรอ้มกล่ำวถงึ
ควำมส ำคญัของกำรพฒันำบุคลำกร มสธ. ตำม
กรอบมำตรฐำนวิชำชีพกำรสอนและกำรสบัสนุน
กำรเรียนรูใ้นระบบกำรศึกษำทำงไกล มสธ. “The 
SMART Principles”  

 



        
            The SMART Principles ( STOU Model 
for Academic Recognition of Teaching)  เ ป็ น
มำตรฐำนท่ีมหำวิทยำลัยได้ร่วมมือกับสถำบัน 

Advance Higher Education (Advance HE) 
ประเทศสหรำชอำณำจักร ออกแบบมำเพื่อพัฒนำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรสอนและ
สนบัสนุนกำรเรียนรูใ้นระบบกำรศึกษำทำงไกล โดย
ยึดหลักกำรของ UKPSF (The United Kingdom 
Professional Standards Framework : UKPSF) 
จำก Advance Higher Education (Advance HE) ประเทศสหรำชอำณำจักร ซึ่งทั้งมำตรฐำนและสถำบัน
ดงักล่ำวไดร้บัควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรบัในวงกำรกำรศกึษำรวมถึงองคก์รต่ำงๆในระดบันำนำชำติทั่วโลกใน
เรื่องมำตรฐำนของครูผูส้อนและผูส้นบัสนนุกำรศกึษำในรูปแบบกำรศกึษำทำงไกล โดย UKPSF มี 4 ระดบั คือ 
Associate , Fellow , Senior , และ Principal ปัจจบุนัมหำวิทยำลยัไดส้่งเสรมิและสนบัสนนุบคุลำกรจนมีผูท่ี้
ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน UKPSF แลว้ จ ำนวน 15 คน แบ่งเป็น ระดบั Principal 1 คน ระดบั Senior 8 คน 
และ Fellow 6 คน โดยทกุคนพรอ้มดว้ยอำจำรยจ์ำกมหำวิทยำลยัอื่นๆ ท่ีผำ่นกำรรบัรอง UKPSF ไดร้ว่มเป็นท่ี
ปรึกษำและพี่เลีย้ง ให้ค  ำแนะน ำแก่ผูเ้ขำ้อบรม  The SMART Principles รุ่นท่ี1 ในครั้งนี ้ ส  ำหรับผูท่ี้ผ่ำน
หลกัสตูร The SMART Principles ของมหำวิทยำลยัจะสำมำรถไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนในระดบั Associate 
ตำมท่ี UKPSF ก ำหนด ซึง่จะเป็นทัง้ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพและกำรพฒันำบคุลำกรผูส้อนและผูส้นบัสนนุกำร
เรียนรูใ้นรูปแบบกำรศึกษำทำงไกล ตลอดจนกำรเป็นท่ียอมรบัในคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำชทัง้ในระดบัชำติและในระดบันำนำชำตติอ่ไป               
 

ชี้แจงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน มสธ. 
งบปี64 
               เม่ือวนัท่ี 29 มี.ค. ท่ีผ่ำนมำ กองแผนงำน
จัดประชุมชี้แจงกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยใน มสธ. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ณ หอ้งประชุม5209 อำคำรสมัมนำ1 เวลำ 09.30 
– 12.00 น. โดยมี รองศำสตรำจำรย ์ดร.เทพศกัดิ์ 
บุณยรัตพันธุ์ รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี ฝ่ำย
ยทุธศำสตร ์แผน เป็นผูบ้รรยำย 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มสธ. ร่วมเป็นหน่ึงในโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจ าปี2564 
สร้างความสามัคคี ส่งเสริมความดีเพือ่ชาติบ้านเมืองและสังคมไทย 
              เม่ือวันท่ี 16 – 19 มีนำคม ท่ีผ่ำนมำ 
กองบญัชำกำรกองทัพไทย โดยกรมกิจกำรพล
เรือนทหำร จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์มวลชน
กองทพัไทย ประจ ำปี2564 ครัง้ท่ี1 ในจงัหวดัทำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ นครรำชสีมำ 
อุดรธำนี หนองคำย และบึงกำฬ โดยมี พ.อ.
ชยพณัฐ  วิ ริ รัตน์ รองผู้อ  ำนวยกำรส ำนัก
ปฏิบตัิกำรกิจกำรพลเรือน กรมกิจกำรพลเรือน 
เ ป็นหัวหน้ำคณะและน ำมวลชนท่ี เข้ำร่ วม
โครงกำรจ ำนวน 80 คน  ประกอบดว้ยผูแ้ทนจำก
หน่ วยงำนและองค์ก รต่ ำ งๆ  จำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ ตลอดจนมูลนิธิและ
หน่วยงำนตำ่งๆในภำคประชำสงัคม ในโอกำสนี้
มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำชไดส้่งผูแ้ทนเขำ้
ร่วมโครงกำรพร้อมมอบเงินจ ำนวน 6,000 บำท เพ่ือ
สนับสนุนในกิจกำรด ำเนินงำนของสถำนสงเครำะห์
เดก็หญิงอดุรธำนี 3,000 บำท และโรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบำ้นเสรีไทย อ ำเภอเซกำ จงัหวดับงึกำฬ 3,000 
บำท พรอ้มกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีไดม้อบเงินและสิ่งของใน
โครงกำรฯ ครัง้นี ้  

                   โครงกำรดงักล่ำว  กรมกิจกำรพลเรือนทหำร กองบญัชำกำรกองทพัไทย ไดจ้ดัขึน้ตลอดระยะหลำยปีท่ีผ่ำนมำ โดยมี
ก ำหนดปีละ 2 ครัง้ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสมัพนัธ ์และเสริมสรำ้งควำมสำมคัคีปรองดองแก่ทุกภำคส่วนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ทัง้
ภำครฐั ภำคเอกชน รฐัวิสำหกิจ และภำคประชำสงัคม ตลอดจนสรำ้งจิตส ำนึกรักในแผ่นดิน อนัมี 3 สถำบนัหลกัของชำติคือ ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ในโอกำสเดียวกันผูร้่วมโครงกำรยังไดร้ับรูถ้ึงภำระหน้ำท่ีของทหำรท่ีท ำเพ่ือประเทศชำติบำ้นเมือง ซึ่ง
นอกเหนือจำกกำรปกป้องอธิปไตยของชำติ ป้องกันอริรำชศตัรูจำกภำยนอกประเทศ ทัง้ดำ้นกำรทหำร ยำเสพติด  สิ่งผิดกฎหมำย
ตำ่งๆ แลว้ ยงัมีกำรรกัษำควำมสงบและควำมมั่นคงภำยในประเทศ กำรส่งเสริมพฒันำคณุภำพชีวิตและช่วยเหลือประชำชนคนไทย
เม่ือยำมเกิดภยัพิบตัิ กำรรว่มพิทกัษร์กัษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม กำรสืบสำนแนวพระรำชด ำริของพระมหำกษัตริยแ์ละ
พระบรมวงศำนุวงศ ์โดยน้อมน ำมำปฏิบตัิใช ้พรอ้มถ่ำยทอดจนก่อเกิดเป็นประโยชนแ์ก่ประชำชนใหไ้ดมี้ชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงมี
ควำมสขุและยั่งยืน ทัง้ยงัเป็นกำรสรำ้งจิตส ำนึกรกัและหวงแหนในแผ่นดินดว้ยประวตัิศำสตรใ์นแต่ละพืน้ท่ี อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของ
ทหำร ในขณะเดียวกนัโครงกำรสำนสมัพนัธม์วลชนกองทพัไทย ยงัมีส่วนใหผู้ร้ว่มโครงกำรไดบ้  ำเพ็ญประโยชนเ์พ่ือชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนสรำ้งขวญัและก ำลงัใจซึ่งกนัและกนั เพ่ือมุง่มั่นในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีและท ำตนใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ชำติบำ้นเมืองและแผ่นดิน
สืบไป 

  ข่าวน่ารู้ กิจกรรมน่าสนใจ  
ขออภยัในควำมไม่สะดวก  
งดใช้ห้องพยาบาลที่อาคารพิทยพัฒน์ช่ัวคราว โดยระหว่ำงวันนี ้– วันท่ี 2 เม.ย. 64 ใชบ้ริกำรหอ้งพยำบำลไดท่ี้ 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้2 สอบถำมเพิ่มเติมโทร 6905 

สหกรณร์ำ้นคำ้ มสธ. จ ำกดั งดการจัดตลาดนัดในพืน้ท่ีของมหำวิทยำลยั เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดโรคโควิด19 และ
ทนัทีท่ีสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดคล่ีคลำยจะเริ่มจดัตลำดนดัใหม่อีกครัง้  สอบถำมเพิ่มเติมไดท่ี้ สหกรณร์ำ้นคำ้ มสธ.
จ ำกดั โทร 0 2504 7187-8 

สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช หยุดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ 10 – 15 เม.ย. 64 จึงขออภยัในควำมไม่สะดวก
มำ ณ โอกำสนี ้สอบถำมเพิ่มเติมไดท่ี้สโมสรสโุขทยัธรรมำธิรำช โทร 0 2504 7790 – 1 


