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àªÔ-ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊÍ¹ à¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ “¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾´éÒ¹¡ÒÃÊÃéÒ§à¤Ã×èÍ§Á×Í
ÇÑ´¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃËÒ¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×Íè §Á×Í” ÇÑ¹¾Ø¸·Õè ñø áÅÐ òõ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõö
คุณภาพการศึกษา นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกสาขาวิชา ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีบ่ ง่ ชี้
ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงานหรือองค์กรทีร่ บั ผิดชอบด้านการศึกษา ซึง่ คุณภาพของการศึกษานัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยหลายส่วน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องมือวัดผล และอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั และจะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้ โดยเฉพาะด้านเครือ่ งมือวัดผลการศึกษา หากขาดคุณภาพ ผลการวัดก็ไม่สามารถ
เชือ่ ถือได้ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา จึงได้จดั โครงการ “¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾´éÒ¹¡ÒÃÊÃéÒ§à¤Ã×Íè §Á×ÍÇÑ´¼Å
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃËÒ¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×Íè §Á×Í” ในÇÑ¹¾Ø¸·Õè ñø áÅÐÇÑ¹¾Ø¸·Õè òõ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõö เพือ่ ให้ อาจารย์ผสู้ อนทุกคน
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการสร้างเครือ่ งมือวัดผลทางการศึกษา และวิธกี ารหาคุณภาพของเครือ่ งมือ อันจะส่งผลให้
ผลที่ได้จากการวัดหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการ
จัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป
ดังนั้น ¨Ö§¢ÍãËéÍÒ¨ÒÃÂì·ÕèÁÕÃÒÂª×èÍµÒÁ¤ÓÊÑè§ ÁÃ¾Ê. ·Õè ùöô/òõõö ·Ø¡·èÒ¹ à¢éÒÃèÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁÏ
ã¹ÇÑ¹´Ñ§¡ÅèÒÇ µÑ§é áµèàÇÅÒ ðø.óð - ñö.óð ¹. ³ ËéÍ§»ÃÐªØÁ ÊÔÃÃÔ ÒªÀÑ¯ ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹ÇÑ§¨Ñ¹·¹ì

ÁÃ¾Ê. ¨Ñ´§Ò¹à·È¹ìÁËÒªÒµÔÁËÒ¡ØÈÅàÇÊÊÑ¹´ÃªÒ´¡ ñó ¡Ñ³±ì ñ,ððð ¾ÃÐ¤Ò¶Ò
àªÔ-ªÇ¹¼ÙéÁÕ¨ÔµÈÃÑ·¸ÒÃèÇÁ·ÓºØ-áÅÐÊ´ÑºÃÑº¿Ñ§Ï ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂì·Õè òø ¡Ñ¹ÂÒÂ¹¹Õé
¼È.´Ã.Ê¡Å à¡Ô´¼Å Ã¡.ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½èÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¾ÔàÈÉ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดโครงการ
à·È¹ìÁËÒªÒµÔÁËÒ¡ØÈÅàÇÊÊÑ¹´ÃªÒ´¡ ñó ¡Ñ³±ì ñ,ððð ¾ÃÐ¤Ò¶Ò ในÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂì·èÕ òø ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõö ³ ËÍ»ÃÐªØÁ
ÈÃÕÇªÔÃâªµÔ ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹·ÐàÅá¡éÇ แสดงธรรมโดย ¾ÃÐ¤ÃÙ¡ÔµµÔ¸ÃÃÁÒÂØµ (âÍÀÒÊ ¡ÔµÚµÔ»³Úâ-) à¨éÒÍÒÇÒÊÇÑ´¡ÅÒ§
¨Ñ§ËÇÑ´ÍØµÃ´Ôµ¶ì และ¾ÃÐ¤ÃÙ»ÅÑ´ÊÔ¹ ÀÙÃÔ·µÚâµ ¼ÙéªèÇÂà¨éÒÍÒÇÒÊÇÑ´ËÁÍ¹äÁé ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØµÃ´Ôµ¶ì ซึ่งโครงการดังกล่าว
จัดขึน้ เพือ่ ให้คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูส้ นใจ ร่วมสืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติให้คงอยูส่ บื ไป อีกทัง้
เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขยายโอกาส
ทางด้านการศึกษาของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ที่ผ่านมา
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนผูบ้ ริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผูม้ ี
จิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญและร่วม โครงการในวันและสถานทีด่ งั กล่าว

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ
“¾Ñ²¹Ò¤ÃÙâ´Â¡ÒÃÊÃéÒ§ÃÐºº¾Õàè ÅÕÂé §” Coaching and Mentoring

เมือ่ ÇÑ¹·Õè ñô ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõö ¼È. ´Ã.¾Ô·¡Ñ Éì ÍÂÙÁè Õ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½Òè ÂÇÔªÒ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙâ´Âãªé¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃéÒ§ÃÐºº¾ÕèàÅÕéÂ§ (Coaching and Mentoring)
³ ËÍ»ÃÐªØÁÈÃÕÇªÔÃâªµÔ ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹·ÐàÅá¡éÇ โดยมี ¼È.´Ã.ÈÔÃÇÔ ÁÔ Å ã¨§ÒÁ ¤³º´Õ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ์ เป็นผูก้ ล่าวรายงาน
โครงการดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการสะท้อนผลเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสนทนากลุม่ ซึง่ ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃì ÁÃ¾Ê.กับÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×¹é ·Õ¡è ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ¾ÔÉ³ØâÅ¡à¢µ ñ,ò,ó, áÅÐÊØâ¢·ÑÂ à¢µ ñ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ด้านการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการร่วมคิด ร่วมทำ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนต่างๆ นำเสนอบทสรุปผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั ความสนใจจากคณะครู ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดกว่า ๔๐๐ คน ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพือ่ การพัฒนาระบบการศึกษาต่อไป

¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÃ¾Ê. ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ “á¹Ð¹Ó¹éÍ§¨Í§ÃÒÂÇÔªÒ”
á¡è¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒªÑ¹é »Õ·èÕ ñ à¾×Íè á¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Í§ÃÒÂÇÔªÒàÃÕÂ¹áÅÐÇÔªÒàÅ×Í¡àÊÃÕ

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¹ÍÁ ËÒ-¨ÃÔ§ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ เปิดเผยว่า
เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ กองบริการการศึกษาได้จดั â¤Ã§¡ÒÃ “á¹Ð¹Ó¹éÍ§¨Í§ÃÒÂÇÔªÒ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.
ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ¹Ò§ÊÒÇ¨Ø±ÒÁÒÈ ªÑ--Ð¾Ôàª¯°ì ËÑÇË¹éÒ§Ò¹¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจ
ในการลงทะเบียนแผนการเรียน, หลักสูตร, การจองรายวิชาเรียน, การเลือกรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้งแนะแนวทางที่ถูกต้อง
ในการตรวจสอบผลการเรียน, การสำเร็จการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์
แก่นกั ศึกษาเป็นอย่างยิง่ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๑ รหัส ๕๖ เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน
à¨éÒ¢Í§ : §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ / ·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ : ¼È.ÇÃÒÀÃ³ì «×Íè »ÃÐ´ÔÉ°ì¡ÅØ
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : ÇÔÂÐ´Ò ÊØàÁ¸à·¾Ò¹Ñ¹·ì / ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : ¹Ô¸ÈÔ »ÃØ§ÈÑ¡´Ô,ì ¨ÔÃªÑ ÂÒ ÊÙ§µÃ§, Í¹ÒÇÔÅ àÃ×Í¹Ç§¤ì

