
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวัสดีครับ ข่าวสารฉบับนี้เริ่มด้วยข่าวอันเป็นสิริมงคล คือมหาวิทยาลัย

มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัย ส านักวิทยบริการและโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ พื่ อ ทู ล เ ก ล้ า ถ ว า ย  ป ริ ญ ญ า ดุ ษ ฎี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ด่               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ สาขาบริการการศึกษา โดยขณะนี้ 
ทุกฝ่ายก าลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนเมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องต่อมาต้องขอชื่นชมสาขาวิชาทุกสาขาวิชาของคณะเรายังเป็นที่ต้องการ
ของนักเรียน กล่าวคือ ยอดนักเรียนผู้สมัครยังคงมีจ านวนมากเช่นเดิมคือ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีผู้สมัคร จ านวน 130 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีผู้สมัคร จ านวน 
194 คน สาขาวิชาพลศึกษามีผู้สมัคร จ านวน 120 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษามีผู้สมัครจ านวน 22 คน มีการสอบคัดเลือกไป
แล้วเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ยอดเยี่ยมจริงๆ  

ฉบบั 1 เมษายน 2558 

พระเทพฯทรงย้้าบัณฑิตศึกษาต้องเน้นวิจัยทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ′อุดมศึกษา′ต้องรู้ลึก-กว้าง วันที่ 25 มีนาคม 
ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี60พรรษา (จามจุรี10)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาจุฬาฯจัดงานเสวนาทาง
วิชาการและนิทรรศการ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปาฐกถาพิเศษ ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเทพฯทรงเป็น
ปราชญ์ที่รอบรู้หลายด้าน ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าการศึกษา ที่ทรงเช่ียวชาญ พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2523 เริ่มจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้ความส้าคัญตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทรงรับสั่ง
ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ เพราะการศึกษาท้าให้คนมีความสามารถสูงขึ้น แม้แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันแต่ต้องให้โอกาส
เท่ากัน และแนวทางดังกล่าวยูเนสโก้ก็ได้น้ามาประกาศเป็นปฏิญญา "การศึกษาเพื่อทุกคน" 

 นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นนักปฏิบัติ ลงมือท้า ขณะเดียวกันก็ศึกษาทฤษฎีมาประกอบกัน ทรงเห็นว่าการวิจัยสามารท้าได้ตั้งแต่เด็กระดับ อนุบาล 
และเมื่อถึงระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีแบบแผนมากขึ้น  ขณะเดียวกันทรงมีแนวพระราโชบายในการพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งสุขภาพอนามัย 
สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะความรู้ในต้าราเท่านั้น ทรงย้้าว่าการศึกษาต้องเชื่อมโยงกับชีวิต โดยมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ พระองค์ทรงป ฏิบัติจริงทุกเรื่อง อีกทั้ง 
การศกึษาต้องเตมิเตม็ตามศกัยภาพแตล่ะบคุคล และเปน็ประโยชนแ์กท่กุคน โดยโรงเรยีนต้องเปน็ศนูยก์ลางการพฒันาชมุชน ส่วนมหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ ดังนั้นครู อาจารย์ ต้องสวมหัวใจการเป็นนักพัฒนาด้วยส้าหรับกรณีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย พระองค์ทรงรับสั่ง ว่า ไม่ใช่เพียง
เรียนรู้ลึก แต่ต้องรู้กว้าง เพื่อเชื่อมโยงวิชาการต่างๆ ได้ และที่ส้าคัญต้องมีจริยธรรม วิชาการ และวิชาชีพ 

  [ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427274297] 

ต่อดว้ยเรือ่ง เฮ ๆ ทหาร-ตา้รวจ-คร-ูขา้ราชการ สภา สนช. ฉลยุ ผา่นกฎหมาย ขึน้เงนิเดอืนแลว้ 
นพ.เฉลมิชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าววา่  “ การเพ่ิมเงินเดือน
ดังกล่าว ขา้ราชการชั้นผู้น้อยต้ังแต่ระดับช้านาญการ ช้านาญงาน หรือระดับ 7 ลงมาจะได้รับการปรับเพ่ิมขึน้ใน
อัตรา 4% ของอัตราเงินเดือนปัจจบุัน  ส่วนข้าราชการระดับสงู  จะได้รับประโยชน์ในส่วนของการเปิดขั้นสูงของ
เงินเดือนเพ่ิมขึน้อีก 10% ท้าให้คนที่เคยเงนิเดือนตันจะได้เงินเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผูท้ี่จะเกษียณอายุราชการ  เมื่อ
ได้รับอัตราเงินเดือนใหม่  จะท้าให้ได้รับบ้าเหนจ็บ้านาญ เพิ่มขึ้นตามฐานเงนิเดือนใหม่ด้วย”   ทั้งนีม้ีผลมีผล 
ย้อนหลงัต้ังแต่เดือนธันวาคม 2557 
[ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426744575] 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427274297
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426744575


 ส่วนเรื่องที่พวกเรายังกังวลอยู่ก็คือเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้นขณะนี้ได้มอบหมายให้อ.ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับสาขาวิชา โดยจะมีการ
ประชุมร่วมกันในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 และจะประชุมติดตามต่อไปทุก ๆ 
เดือนจนถึงเดือนสิงหาคม  (ที่จะตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา) 

 ส าหรับความคืบหน้าของการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ประกาศสอบราคา  และได้ผู้ รับเหมาเรียบร้อยแล้วคงจะเริ่ม  
ด าเนินการเร็ว ๆ นี้  

มีโครงการความร่วมมืออีกโครงการกับมูลนิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา 
(IRES) สสส. คุรุสภา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 10 แห่ง ทั่ วประเทศ      
ช่ือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน เป็นการวิจัยโดย
สร้างหลักสูตรน าร่อง คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ใช้
รูปแบบหลักสูตรที่ถูกพัฒนามาจากประเทศฟิลแลนด์ เพื่อน ามาใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรน าร่องจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรมาจากสมรรถนะ
วิชาชีพครูและจะมีการเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1/2558 

 

สุดท้ายขอจบข่าวด้วยการกล่าวสุขสันต์วันเกิด  (Happy birthday) 
กับอาจารย์และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด  ในเดือนนี้ได้แก่ อ.ดร.ชวน  ภารังกูล     
อ.วัฒนพงษ ์อ่อนนุม่ และ นางสาวอนงค ์มูลสวัสดิ์  ขอให้ทุกท่าน จงมีความสุขกาย 
สุขใจ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับ 

 

 

 

รองคณบดีแจ้งข่าว 
รองคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและประกนัคณุภาพการศกึษา 

ขอแจ้ง ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ว่า
ด้ วย เ รื่ อ ง หลั ก เ กณฑ์ และแนวปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บการประกันคุณภาพภาย ใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีสาระส าคัญการปะ
เมินระดับหลักสูตร(สาขาวิชา) และคณะควรรู้ ก็คือ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร  (มคอ.7)  เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท า 

รายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่
จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วย  

สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับหลักสูตร(สาขาวิชา) จะต้องศึกษารายละเอียดของ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีให้เข้าใจโดยอ่านหลายๆครั้งแล้วจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานตามตัวบ่งช้ีให้เรียบร้อยเพื่อให้การ
ประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างดี ขออวยพรให้ผ่านการประเมินได้คะแนน 3.51 ขึ้นไปทุก
สาขาวิชาขอให้โชคดี 

ผศ.ดร.กิตตคิม คาวรีตัน ์

รองฝา่ยวชิาการและบณัฑติศกึษาศูนยพ์ฒันาวชิาชพีครู 

ในวันที่ 7-10 เมษายน 2558 นี้ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ขึ้น ณ ห้องประชุม 417 โดยการจัดครั้งนี้มผีู้เขา้
อบรมจ านวน 72 คน แยกเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 64 คน และ
วิทยฐานะเช่ียวชาญจ านวน 8 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บมาฝาก !! 


