
  

 

 

สวัสดีครับ 

 จดหมายข่าวฉบับนี้ขอเริ่มด้วยการแจ้งให้กับอาจารย์   
ท่ีเป็นลูกศิษย์ของท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ 
ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมกับท่านท่ีได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น 
ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ในสาขาวิชาประถมศึกษา 
สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี   
21 ธันวาคม 2553  

 เรื่องต่อมาต้องขอขอบคุณรองคณบดี ผศ.ดร.กิตติคม 
คาวีรัตน์ ท่ีมีวิสัยทัศน์ท าศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 
(SMART CENTER) ข้างอาคาร 4 ของเรา สวยงามและ
รม่รื่นมาก 

 ขอขอบคุณและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ขณะนี้คณะ
เราได้มีโครงการใหม่ท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้วเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ท้ังภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ คื อ ร อ ง ค ณ บ ดี             
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ รายละเอียดทุกท่าน
สอบถามได้ ท่ีรองคณบดีได้ โดยตรงหรือท่ีประธานสาขาวิชา    
ทุกท่านหวังว่าโครงการนี้จะท าให้ต าแหน่งทางวิชาการของพวกเรา
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับ 

 ท่ีผ่านมาเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 คณะจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีวาระส าคัญคือ การ
ปรับปรุ งหลักสูตร ผลการประชุมก็ผ่ านไปได้ด้ วยดี ได้ รับ
ข้อเสนอแนะอันจะมีประโยชน์ต่อการท าหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง  
ในนามคณะครุศาสตร์ต้องขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทุกท่าน และท่ีส าคัญคือสาขาวิชาท้ังหมดท่ีขยันตั้งใจท าหลักสูตร 

 

 

ได้ทันตามก าหนด  ส าหรับขั้นตอนต่อไปก็ต้องน าเข้าเสนอในการ
ประชุมสภาวิชาการซึ่งในการนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ควบคุม 
ดูแล ให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีจาก ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 
ตัวแทนกรรมการสภาวิชาการเข้าใจว่าเมื่อเข้าสภาวิชาการแล้วทุก
หลักสูตรของคณะเราก็คงผ่านแบบสบาย ๆ คณะต้องขอขอบคุณ 
ผศ.อรุณี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ท่ีได้ทุ่มเทเอาใจใส่ให้ข้อเสนอแนะ
ด้วยดีมาโดยตลอด 

 คณะมีงานส าคัญอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นการร่วมมือกับ สทศ. 
คื อ ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ส อบ  V-NET ร ะ ดั บ อ า ชี ว ศึ ก ษ า  
ผู้รับผิดชอบคนส าคัญคือ อ.สมภัสสร  บัวรอด โดยจัดสอบ 
เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 24-25 มกราคม 2558 
ผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับค าชมจากผู้บริหารของอาชีวศึกษา  คณะ
ต้องกล่าวค าชื่นชม และขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

สุด ท้ ายขอจบข่ า วด้ วยการกล่ า วสุ ขสั นต์ วั น เ กิ ด  
(Happy birthday)  กับอาจารย์และบุคคลากรท่ีมีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนน้ีได้แก่ อ.ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ อ.เกรียงวุธ นีละคุปต์  
อ.สุธิดา  ชูเกียรติ อ.สารัส ดีงาม อ.จรินทร์  งามแม้น และ
นางสาวทัศนีย์  จันทร ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกาย สุขใจ   
มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปครับ 

 

 

 

 

 

 

ฉบบั 1 กมุภาพนัธ ์2558 



รองคณบดีแจ้งข่าว 
รองคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษาและประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
ปฏทินิปฏบิตังิานการประกนัคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 

ประจ าปงีบประมาณ 2558 
วนั เดอืน ป ี กจิกรรม 

9 – 10 ตุลาคม 2557 ประชุมถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2557 

15 มกราคม 2558 ประชุมวิพากษ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
30 มกราคม 2558 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา คณะ 

และมหาวิทยาลยั 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมวิพากษ์การจัดท าแผนส านักศิลปะและวฒันธรรม  
26 – 27 กุมภาพันธ์ 

2558 
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ส านัก/กอง 

16 – 17 มีนาคม 2558  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเขยีนรายงานการประเมิน
ตนเอง 

พฤษภาคม 2558 จัดการอบรมการใชร้ะบบ CHE QA  ONLINE ในระดับ
สาขา คณะ  ส านัก 

15 - 17 มิถุนายน 
2558 

ประชุมการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขา คณะ  
ส านัก 

1 - 14 สิ่งหาคม 2558 สาขาวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 
2557 และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด  

 17 – 31 สิงหาคม 
2558 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2557  

สิงหาคม 2558 คณะส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา
ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้ส านักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา  

กันยายน 2558 คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง จัดท า
รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2557 

กันยายน 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/
บัณฑิตวิทยาลยั/ส านัก/สถาบัน/กอง ประจ าปีการศึกษา 
2557 พร้อมกรอกผลการด าเนินงานผ่านระบบ            
CHE QA ONLINE 

ตุลาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลยัประจ าปีการศึกษา 2557 

ตุลาคม 2558 ประชุมวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลยั  ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตุลาคม 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยผู้ทรงคุณวฒุภิายนอก 

พฤศจิกายน 2558 สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดท าแผนปี
การศึกษา 2558 

พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลยัและหน่วยงานกรอกผลการด าเนินงานผ่านระบบ 
CHE QA ONLINE 

 
 
 
 
 

ปฏิทนิปฏบิตังิานตามค ารบัรองของ ก.พ.ร. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

วนั เดอืน ป ี กจิกรรม 
มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและค าชี้แจงการ

ปฏิบัติงาน  ตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานภายในจัดท าค ารับรองและค าชี้แจงตอ่มหาวิทยาลยัฯ 

ผศ.ดร.กิตตคิม คาวรีตัน ์
 

ครุสุภาจบัมอื สสส. พัฒนาระบบครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 มการาคม 2558  ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ในงานครูดีศรีแผ่นดิน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คุรุสภา ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา( IRES) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.)10 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.มหาสารคาม มรภ.
เ ชียงใหม่ มรภ . เ ชีย งราย มรภ . เลย  มรภ .นครราชสีมา มรภ .อุบลราชธานี         
มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.หมูบ่า้นจอมบึง มรภ.สุราษฎร์ธานี และ มรภ.ภูเก็ต เพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐานซึ่ง พล.ร.อ.ณรงค์ 
กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อทดลองพัฒนาการผลิตครู ซึ่งถือเป็นก้าว
ส าคัญในการได้ครูพันธุ์ใหม่ ที่สอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาลและ ศธ. เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตครูในภาพรวมของประเทศ 

(http://www.dailynews.co.th/Content/education/29440
3/คุรุสภาจับมือ สสส.พัฒนาระบบผลิตครู) 

http://www.dailynews.co.th/Content/education/294403/คุรุสภาจับมือ%20สสส
http://www.dailynews.co.th/Content/education/294403/คุรุสภาจับมือ%20สสส

