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จดหมายข่าวประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  

โครงการการบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ จัดโครงกำรกำร

บรรยำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระบบ CUPT QA วันที่ 5 กุมภำพันธ์      
พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระบบ CUPT QA ซึ่ งระบบดังกล่ำวได้
ด ำเนินงำนในระดับหลักสูตรก ำหนดให้ใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพ โดยใช้เกณฑ์ 
ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) โดยได้รับเกียรติ
จำกท่ำนวิทยำกร รองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ต ำแหน่งผู้ช่วย
อธิกำรบดีฝ่ ำยวิชำกำร สั งกัดมหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ             
เป็นผู้บรรยำยในครั้งนี้ 

 

  

เกร็ดความรู้การประกนั

การศึกษา 

การประกันคุณภาพ

การศึกษา (Educational 

Quality Assurance ) 

หมายถึง การสร้างมาตรฐาน

คุณภาพการบริการจัดการ

ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพ ของผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจ   

ให้ผู้รับบริการทางการศึกษา  

ทั้งท่ีเป็นผู้รับบริการโดยตรง  

ได้แก่  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  

และผู้รับบริการทางอ้อม  

ได้แก่ สถานประกอบการ 

ประชาชน และสังคมโดยรวม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกลุ่มผู้เข้าร่วม

การอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านวิชาการ/ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย         

ธนาพงศธร เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ ครั้งนี้ 

 

ข่าวสารการประกันคุณภาพการศกึษา 

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถามในการประชุม สนช. "นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้คนไทย" 

รัฐสภา - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถามของนายโกศล 
เพ็ชร์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้คนไทย” 



  

3 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้ตั้งกระทู้ถามที่ให้ความห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของไทย ถึงแม้ว่าในระยะนี้รัฐบาลมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจ แต่นายกรัฐมนตรีก็ให้ความส าคัญกับการศึกษา  
มีการกล่าวถึงการศึกษาทุกครั้ง และทุกสัปดาห์ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะมีวาระของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือไม่  ก่อนเลิกประชุม จะมีการกล่าวถึ งการศึกษาทุกครั้ ง  ส าหรับการตอบค าถาม รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการขอตอบในภาพรวมเพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มองเห็นภาพรวม และบริบทของ
การศึกษาไทยว่าจะมีรูปแบบอย่างไร ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย มี 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2.การผลิตและพัฒนาครู  
3.การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
4.การผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
5.ICT เพ่ือการศึกษา  
และ 6.การบริหารจัดการ  
แยกออกได้ 31 ปัญหาย่อย  ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้  
การวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะด าเนินการ จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือให้สามารถด าเนินการต่อไปได้  

โดยนายกรัฐมนตรีให้แนวทางไว้ว่า การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาจะต้องไม่สร้างให้เกิดปัญหาใหม่ เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมีการวาดภาพการเชื่อมโยงของปัญหา เพ่ือให้มองเห็นภาพ
ผลกระทบทั้งหมด แล้วแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด มาจาก
ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากเสียงสะท้อนของสื่อสารมวลชน จากข้อคิดเห็นของนักวิชาการ โดยมีประเด็นที่น ามา
วิเคราะห์ ดังนี้  

• ปัญหาความรู้ภาษาอังกฤษ จากการส ารวจ 63 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คนไทยพูด
ภาษาอังกฤษได้อยู่ในอันดับที่ 48 ของโลก และอันดับ 5 ของอาเซียน อันดับ 1 ประเทศสิงคโปร์ อันดับ 2 ประเทศ
ฟิลิปปินส์ อันดับ 3 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และอันดับ 4 ประเทศมาเลเซีย  

• การจัดอันดับชั่วโมงเรียนที่นักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียน พบว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนหนังสือในห้องเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นอันดับ 2 ของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นอันดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นอันดับ 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอันดับ 8  

• ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เทียบเท่ากับ
นักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศกลุ่มยุโรปของ PISA พบว่าเด็กไทยต่ ากว่ามาตรฐาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด   
ยังมีนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนจุฬาภรณ์ 12 แห่ง จะสูงกว่ามาตรฐาน จุดอ่อนของนักเรียนไทยคือ คิด
วิเคราะห์ไม่เป็น วิธีการสอนแบบให้จ า ให้เข้าใจ แต่ข้อสอบของ PISA เป็นการสอบแบบคิดวิเคราะห์  

• จ านวนครูที่ไม่ครบชั้น ทั้งประเทศมีจ านวน 26,607 คน คิดเป็น 22 % การไม่ครบชั้นมีหลายสาเหตุ 1) 
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 120 คน มีจ านวน 10,000 โรงเรียน นักเรียนไม่ถึง 20 คน มีจ านวนกว่า 1,000 
โรงเรียน และมีบางโรงเรียนที่ไม่ถึง 20 คน แต่ท าการเรียนการสอนครบทุกชั้น เช่น ป.1 มี 2 คน ป. 2 มี 3 คน ท าให้
ไม่สามารถจัดครูครบชั้นได้ บางโรงเรียนครูคนเดียวต้องสอนครบทุกชั้น กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขปัญหาโดยจัดกลุ่ม
โรงเรียน หรือใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
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• จ านวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) ท าการประเมิน พบว่าไม่ผ่านการประเมินประมาณ 7,000 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก     
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับ สมศ.เกี่ยวกับแบบประเมินว่าอาจจะต้องจ าแนกแบบประเมินว่าแต่ละกลุ่มจะ
ประเมินอย่างไร เพ่ือให้โรงเรียนเหล่านั้นมีก าลังใจในการพัฒนา อาจจะแบ่งเป็น Division 1 Division 2 และ Division 
3 เพ่ือให้มีการไต่ระดับการพัฒนาของโรงเรียน  

• การจัดอันดับของ World Economic Forum เปรียบเทียบ 3 ปี พบว่าปี 2012 และ 2013 ประเทศไทย
อยู่ในอัน 8 ต่ ากว่ากัมพูชา ปี 2014 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 และประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว อยู่ในอันดับ 5 
การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินด้านเศรษฐกิจ วิธีการส ารวจจะด าเนินการโดยสอบถามผู้ประกอบการว่าพอใจ
หรือไม่กับบัณฑิตที่เรียนจบมา ตรงกับความต้องการหรือไม่ ซึ่งแต่ละประเทศมี Scale เศรษฐกิจไม่เหมือนกัน เช่น 
ประเทศลาวมี Scale เศรษฐกิจแคบมากก็พอใจที่บัณฑิตจบมาแล้วตรงกับความต้องการ แต่เมื่อเปรียบเทียบประเทศ
ไทยแล้ว Scale ใหญ่กว่ามาก และมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะนั้นความต้องการของผู้ประกอบการเอกชน      
มีความต้องการสูงกว่าหลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่อันดับล่าง แต่การประเมินดังกล่าวสามารถสะท้อนให้
เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีบัณฑิตตกงานอยู่ประมาณ 23 %  

• ครูบางส่วนใช้เวลากับกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอน 84 วัน ใน 200 วันที่เปิดเรียน แต่หลังจากที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือ
เอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) มีการปรับให้ครูกลับสู่ห้องเรียนให้มากที่สุด 2 ปีที่ผ่านมาลดไปแล้ว 19 วัน เหลือ 65 วัน    
ซึ่งใน 84 วันที่ครูอยู่นอกชั้นเรียน เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับการประเมิน 43 วัน (ประเมินโรงเรียน ประเมินครู ประเมิน
นักเรียน) และส่วนที่เหลือเป็นกิจกรรมนอกสถานศึกษา เช่น เป็นงานพิธี เป็นกรรมการต่าง ๆ  

• หนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการมีแหล่งเงินกู้จากส่วนราชการ 4 แห่งและหนี้นอกระบบ 1 แห่ง ปัจจุบันครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งหมดกว่า 880,000 คน (เป็นครูประมาณ 400,000 คน)    
แต่เป็นหนี้ 1,300,770 บัญชี หมายความว่า 1 คน เป็นหนี้มากกว่า 1 บัญชี ปล่อยให้กู้ง่าย วงเงินกู้หลายล้านบาท     
ผู้ค้ าประกัน 5 คนบ้าง 1 คนบ้าง ท าให้ครูเป็นหนี้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก  

• การผลิตแบบเรียน ในแต่ละวิชามีการผลิตสื่อแบบเรียนหลายส านักพิมพ์ ซึ่งครูจะสามารถเลือกใช้
ส านักพิมพ์ใดก็ได้ และส่งผลต่อการออกข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 
เพราะ สทศ.จะต้องน าสื่อของแต่ละวิชา ของทุกส านักพิมพ์มาออกข้อสอบ ในขณะที่ครูแต่ละโรงเรียนเลือกใช้บาง
ส านักพิมพ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยมีแนวคิดจะให้ใช้แบบเรียนเฉพาะของกรมวิชาการ แต่มีความเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้องร้องจากส านักพิมพ์เอกชน เนื่องจากผิดรัฐธรรมนูญ จึงต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยวิเคราะห์
หลักสูตรเพ่ือปรับปรุง สิ่งไหนที่นักเรียนต้องรู้ และสิ่งไหนที่นักเรียนควรรู้ ทุกส านักพิมพ์และครูจะต้องท าความเข้าใจ
ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องรู้จะต้องมีในแบบเรียน  

• นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ไขปัญหา  จะต้องมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือ
ความสุขของคนไทย ก่อนที่จะท าความสุขให้คนไทย กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดูแลแก้ไขปัญหาให้คนเหล่านี้ก่อน 
คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 10,434,148 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. , ปวส.) จ านวน 977,649 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,994,922 คน และครู อาจารย์ 
จ านวน 624,758 คน  
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• แผนระยะยาว หรือกรอบแนวคิดการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตามกรอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มี

ด าริว่า กระทรวงศึกษาธิการจะต้องผลิต New Generation ที่เก่ง ดี (มีคุณธรรม จริยธรรม) และมีวินัย ภายใน 20 ปี 
วิธีการด าเนินงานจะต้องมีอย่างน้อย 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหลักในการด าเนิ นการ                  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดท ายุทธศาสตร์การปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
ให้ชัดเจน เพ่ือให้คนในกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร 
จากปัญหาดังที่ได้กล่าว แบ่งได้ 6 กลุ่มปัญหา และ 31 ปัญหาย่อย กระทรวงศึกษาธิการ น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
เร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ 6 เรื่อง ดังนี้  

1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือลดภาระเด็กเครียด เด็กเรียนเยอะ เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน/
ผลสัมฤทธิ์ต่ า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และกระบวนการเรียนรู้  

2) การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมครูเก่ง (ครูบางส่วนไม่เก่ง) จัดครูให้ครบชั้น (ครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรง
เอก) ภาระงานเยอะ และครูขาดขวัญก าลังใจ  

3) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยปรับปรุงการประเมินครู ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และการประเมินสถานศึกษา  

4) การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อแก้ปัญหา
ขาดก าลังแรงงานสายวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่
ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และงานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้งานได้จริง  
อนึ่ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ซึ่งหน่วยงานเอกชนเข้าร่วม 31 
บริษัท เพื่อร่วมมือกันผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการ  

5) ICT เพ่ือการศึกษา ได้เตรียมการเพ่ือพัฒนาและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล และระบบ
การจัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการมีไม่เพียงพอ โรงเรียนเกือบ 
8,000 แห่ง ยังเข้าไม่ถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 ระบบฐานข้อมูลไม่ทันสมัย ขาดการบูรณาการ มีการทับซ้อน
ทั้งระบบและเนื้อหา กระทรวงศึกษาธิการหวังว่าคงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้  

6) การบริหารจัดการ เพ่ือแก้ปัญหาระบบงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องต่อการด าเนินงาน การก ากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ การกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการก ากับดูแลระบบที่
เป็นอยู่ขององค์กรหลักทั้ง 5 แห่ง ยังไปไม่ถึงส่วนภูมิภาค  

วิธีการคิด โดยการยึดหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยน าปัญหามาสู่การเรียนรู้ น าปัญหามา
เป็นตัวตั้ง แล้วหาสาเหตุ น าไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหา ท าวิธีการเดียวกันทั้ง 6 ปัญหาหลัก ซึ่งในการปฏิบัติได้
ด าเนินการเสร็จแล้วบางส่วน มี Outcome แล้ว มี 3 ระยะ คือ โครงการที่มี Outcome แล้ว หรือด าเนินการแล้วและ
มีผลสัมฤทธิ์แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และโครงการที่ก าลังผลักดันให้เกิดข้ึน ซึ่งบุคลากรทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการจะต้องรู้ และเข้าใจแผนนี้ เพื่อให้รู้หน้าที่ของตนเองว่าจะต้องท าอะไร โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคอยก ากับติดตาม  
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(ที่มา ข่าวส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ : 

http://www.kroobannok.com/article-77940-นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้คน
ไทย.html)  

สมศ.แนะบัณฑิตเสริมทักษะ7ด้าน 
นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยถึงเสวนาในหัวข้อ คุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิด "ก้าวข้ามขีดจ ากัด...สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ" 
ว่า ขณะนี้สังคมรอบตัวของผู้เรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่ปรากฏว่าวิธีการสอนของผู้สอน
กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ อีกทั้งบริบทการสอนก็ไม่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับชีวิตได้จริง ท าให้บัณฑิตขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้สอนควรเน้นการเรียนรู้จากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยผู้สอนคอยช่วยแนะน า    
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้บัณฑิตแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้    
พร้อมส่งเสริมทักษะ 7 ด้าน เพ่ือเป็นบัณฑิตในศตวรรษนี้ ได้แก่ 

1.ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
2.ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณกระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  
3.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
5.ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม (หรืออนุบาล) ไปจนถึงชั้นม.6 และ

มหาวิทยาลัย  
6.ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม  
และ 7.ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม หมายถึงการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม     

การพัฒนา และคงรักษาความเป็นทีมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
(ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-
77936-สมศ.แนะบัณฑิตเสริมทักษะ7ด้าน.html)  

“สมคิด”เผยแนวโน้มตั้งกระทรวงอุดมศึกษาไปในทางบวก รมว.ศึกษาธิการ       

ชี้ก าลังพิจารณากฎหมาย เล็งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือน ก่อนรัฐบาล

หมดวาระ 
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เข้าพบ       

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และได้สอบถามความคืบหน้าการแยกส านักงานคณะกรรมการ           

http://www.kroobannok.com/article-77940-นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย.html
http://www.kroobannok.com/article-77940-นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทย.html
http://www.kroobannok.com/article-77936-สมศ.แนะบัณฑิตเสริมทักษะ7ด้าน.html
http://www.kroobannok.com/article-77936-สมศ.แนะบัณฑิตเสริมทักษะ7ด้าน.html
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การอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ     

แจ้งว่ารัฐบาล และ รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา 

ที่เป็นการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มทางบวกว่าจะมีการตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้น แต่จะด าเนิน การหลังที่

ปรับแก้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแล้วเสร็จก่อน และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 เดือนก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะ

หมดวาระลง อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คงต้องรอดูต่อไปว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย(ทปอ.)ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะการตั้งกระทรวงถือเป็นเรื่องใหญ่ ด้าน น.ส.อาภรณ์ แก่น

วงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดท าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่จะมี

การเพ่ิมอ านาจให้ สกอ.ว่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้นัดประชุมหารือกับผู้บริหาร สกอ. เพ่ือ

พิจารณา ร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงข้อกังวลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องการให้อ านาจกับ สกอ. มากเกินไป 

จากนั้นจะเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาหารือ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อไป อย่างไรก็ตามตนขอ

ยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของการจัดท าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษานั้น ไม่ได้ต้องการให้ สกอ.มีอ านาจมาก แต่เป็นการให้ 

สกอ.       มีอ านาจที่จะเข้าไปดูแลมหาวิทยาลัยที่กระท าความผิด กระทบต่อคุณภาพด้านการศึกษา และสาธารณะ 

ซึ่ง สกอ. ไม่ได้ต้องการมีอ านาจอะไรมากมายอยู่แล้ว 

(ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/article-

77920-แย้มรัฐบาลนี้ตั้งแน่กระทรวงอุดมศึกษา.html) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ จะจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษำ) ระหว่ำงวันที่ 7-8 มีนำคม 2559 ณ สถำนปฏิบัติกำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว อำคำรเทพรัตนสิริปภำ (โรงแรมยูเพลส) โดยกลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัย/คณะ ประธำนหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลำกร    
สำยสนับสนุนที่รับผิดชอบด้ำนวิชำกำร/ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เราจะน าเสนอภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ ในฉบับต่อไป โปรดรอติดตามด้วยนะคะ 

 

http://www.kroobannok.com/article-77920-แย้มรัฐบาลนี้ตั้งแน่กระทรวงอุดมศึกษา.html
http://www.kroobannok.com/article-77920-แย้มรัฐบาลนี้ตั้งแน่กระทรวงอุดมศึกษา.html

