สกอ.เร่งขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม

www.mua.go.th/pr_web
ohecthailand
@ohec_th

จริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา

๘ มีนาคม ๒๕๖๐ : สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดโครงการสัมมนา พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดีมีคุณธรรม เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แก่บุคลากรและนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง
“อัญเชิญพระราชกระแสให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” โดยมี
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน
พิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี กรุงเทพฯ
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมของไทย
ในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา และความหลากหลายของ
วัฒนธรรม มีสื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล จนทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจอ่อนแอและภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง ขาดวิจารณญาณ
ในการคัดสรรที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ในปัจจุบันสังคมไทยประสบกับปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรม สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดหวังว่าการประชุมในวันนี้จะได้ข้อสรุปจากการระดมสมอง และจะได้เห็น
สิ่งที่เป็นแก่นสารเพื่อมาพัฒนาประเทศ และสร้างคนที่มีความสามารถ พร้อมที่จะเสียสละให้ประเทศชาติได้ในอนาคต

ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “อัญเชิญพระราชกระแสให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง”
โดยได้ นำ � พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน
แต่ละคนเป็นสำ�คัญ ผลการศึกษาอบรม
ในวันนี้จะเป็นเครื่องกำ�หนดอนาคตของ
ชาติในวันข้างหน้า...” ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นสิ ติ และนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๐๓ “...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่า
จะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และใน
ทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จัก
อบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและ
วั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ให้ มี ค วามสำ � นึ ก
รับผิดชอบในหน้าที่ และในฐานะที่จะ
เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่เรียกว่าการสอนนั้น ต่างกับการอบรม การสอนคือการให้ความรู้
แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว
ให้อบรมให้ได้รับความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...” พระราชกระแส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ “ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว แต่ก็ต้องทำ� - ขอให้ถือเป็นหน้าที่และให้หาอาสาสมัคร มาช่วยกัน” และใน
ช่วงท้ายได้ให้โจทย์สำ�หรับอุดมศึกษา ไว้ว่า “อุดมศึกษาจะสร้างคนดีให้แก่ บ้านเมือง” โดยมีหลักการคือ ๑. ผู้บริหารและ
ครูอาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของคนดี ๒. ออกแบบระบบบริหารมหาวิทยาลัย ระบบบริหารวิชาการและระบบพัฒนา
นักศึกษา เพื่อเกิดสิ่งแวดล้อมที่จะเป็น “องค์กรคุณธรรม” และ ๓. เติมคุณธรรมนำ�ความรู้ลงใน “กิจกรรมในหลักสูตร”
ทุกรายวิชาเติมคุณธรรมนำ�กิจกรรมลงใน “กิจกรรมพัฒนานักศึกษา”

บรรณาธิการสวัสดี

   Ohec Newsletter ฉบับนี้ นำ�เสนอสาระเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา และสาระสำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมอุดมศึกษา
      หวังอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระประโยชน์ที่มอบให้....ขอบคุณค่ะ

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ ๑๖
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม -   
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวนทั้งสิ้น ๕๐ คน
นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวตอนหนึ่ง
ว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีภารกิจหลัก
๔ ประการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจะต้องอาศัยผู้บริหารสถาบันที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะ
ความชำ�นาญ มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารสถาบันให้อยู่รอดบนสภาวการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนับเป็นกลไกที่สำ�คัญในการบริหารงานให้
สอดคล้องรองรับกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนสถาบันให้ดำ�เนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์จากการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อให้มี ความเท่าเทียมกับนานาชาติ และรู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันอุดมศึกษา
จึงจำ�เป็นต้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งความรู้ สามารถชี้นำ�สังคมในแนวทางที่ถูกต้อง
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเมื่อประเทศ ซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารสายสนับสนุน
ตลอดจนบุคลากร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อนำ�พาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและพึ่งพาตนเองได้ใน
ระยะยาว “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” นี้ จึงนับเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์
ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวอีกว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมอุดมศึกษาต่อไป.

๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ มิสเตอร์ นีล เอ แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี
ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา
กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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