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จดหมายขา่วประกนัคณุภาพการศกึษา 

ฉบบัที ่6 เดอืน มถินุายน พ.ศ.2559 

 

  

ส านกังานประกนัคณุภาพการศกึษาและสารสนเทศ 
   
โทร 045-353036 
โทรสาร 045-353036 

มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี 
เลขที ่85 ถ.สถลมารค์ ต.เมอืงศรไีค 

อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธานี 

http://www.ubu.ac.th/web/quality 
e-mail: quality@ubu.ac.th 
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ภาพข่าว/กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ระดับ

มหำวิทยำลัย ครั้งที่5/2559 โดยในกำรประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทรำบ คือ สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พ.ศ.2558 , สรุปมติวำระคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เรื่อง แนวทำงกำรประกัน
คุณภำพภำยในระดับส ำนัก (หน่วยงำนสนับสนุน) ปีงบประมำณ พ.ศ.๒559 และกลยุทธ์มหำวิทยำลัย ที่ 5.7 พัฒนำ
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่ระดับมำตรฐำนสำกล โดยใช้หลักกำรบริหำร เพื่อควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) และพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ใน (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในระดับหลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี 20-22 มิถุนำยน 2559 ณ สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว อำคำร
เทพรัตนสิริปภำ (โรงแรมยูเพลส) โดยกลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัย/คณะ 
คณำจำรย์และบุคลำกรที่รับผิดชอบด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ทั้งจำกภำยในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีและมหำวิทยำลัยเครือข่ำย โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนำพงศธร เป็นวิทยำกรหลักในกำรอบรมฯ ครั้งน้ี 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ จัดประชุมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2558 ซึ่งมีเนื้อหำในกำรประชุม เรื่อง กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล-ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online + 3D ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2558, คู่มือ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2558 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับกำร
ประกันคุณภำพ ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 
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ข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา 

สกศ. เร่งท าโมเดลสมัชชาการศึกษา  

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โฆษกส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) 
เปิดเผยว่ำ เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กมล รอดคล้ำย เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ได้ลงนำมค ำสั่ง สกศ. ที่ 55/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือและสมัชชำกำรศึกษำระดับชำติ สกศ. โดยมี ดร.จุไรรัตน์ แสง
บุญน ำ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ (กอศ.) เป็นที่ปรึกษำโดยกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ มีเป้ำหมำยเพื่อจัดท ำและรวบรวม
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ สนับสนุนและส่งเสริมควำม
เข้มแข็งกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยควำมร่วมมือและสมัชชำกำรศึกษำท้ัง 77 จังหวัดที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ 
 รองเลขำธิกำร สกศ.กล่ำวต่อไปว่ำ สกศ.จะปรับปรุงฐำนข้อมูลเครือข่ำยฯ ที่ยังกระจัดกระจำยให้เป็น
หมวดหมู่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันมำกที่สุด เพื่อสร้ำงโมเดลตั้งต้นกำรขับเคลื่อนสมัชชำกำรศึกษำทั้ง 77 จังหวัด 
รวมถึงสร้ำงโปรแกรมเช่ือมโยงฐำนข้อมูลกำรประสำนงำนด้วย โดยจะได้รวบรวม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญ ครูภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ ในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับภำรกิจ ของ สกศ. เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร่วมสร้ำงกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำในพ้ืนท่ีกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
 “แนวทำงกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือและสมัชชำกำรศึกษำ จะเน้นกำรระดมควำมร่วมมือจำกทุกภำค
ส่วน เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ไม่ยึดติดรูปแบบระบบรำชกำรเป็นกำรระดมพลังควำมคิดจำก
ภำยนอกสู่ภำยใน โดยจะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญหลำกหลำยสำขำอำชีพมำช่วยขับเคลื่อนงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ดร.สมศักดิ์ กล่ำว 
 
ที่มา: หนังสือพิมพเ์ดลินิวส์  ฉบับวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2559 หน้า 26 
 

การศึกษาบนความเสมอภาค โจทย์ใหญ่ การศึกษาไทย 

 เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงที่ผ่ำนมำ เมื่อผูต้รวจรำชกำรแผ่นดินจัดท ำข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำนโยบำย
กำรศึกษำ ปัญหำโครงสร้ำงกำรศกึษำ ระบบกำรจดักำรศึกษำ รวมถึงปัญหำคุณภำพผู้เรียนโดยเสนอให้จัด
กำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยถึงช้ัน ป.6 (จำกเดิมถึงช้ัน ม.3) จัดกำรศึกษำโดยแยกสำยสำมญั และสำย
อำชีวะตั้งแต่ช้ัน ม.1 รวมทั้ง เสนอแนวคิดให้เด็กท่ีจบช้ัน ป.6 แตไ่ด้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้ำเรียนช้ัน ม.1 
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมดหำกไม่มีเงินก็ให้กู้ยืมจำกกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) โดยให้เหตุผลว่ำ
ต้องกำรให้เด็กตั้งใจเรียน เมื่อข้อเสนอของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดินออกไป ก็ปรำกฏกระแสคัดค้ำนตำมมำอย่ำง
รุนแรง โดยเฉพำะในเรื่องข้อเสนอไม่ให้เด็ก ป.6 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเองเมื่อเรียนต่อช้ัน ม.
1 
 กระแสคดัค้ำนพุ่งไปยังผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดินในท ำนองต ำหนติิเตียนควำมคิดดังกล่ำว และส ำทับกลบัว่ำ 
เป็นถึงระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้ำนเมือง แต่มีควำมคิดแบบนี้ออกมำได้อย่ำงไร?  
 จะว่ำไปแล้ว ข้อเสนอของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดินกม็ีเหตผุลรองรับในมุมมองของตัวเอง เนื่องจำกไม่ต้องกำร
ให้งบประมำณแผ่นดินสญูเปล่ำ จงึอยำกให้เด็กขยันและตั้งใจเรยีน เพื่อจะได้มสีิทธิได้รับกำรสนับสนุนด้ำน
งบประมำณจำกภำครัฐต่อไป 

ส านักงานประกัน

คณุภาพการศกึษา

และสารสนเทศ จะมี

การจัดประชมุชีแ้จง

แนวทางการ

ด าเนนิงานIQAผา่น

ระบบCHE QA +3D 

ระดับหลกัสตูร ณ 

หอ้งปฏบิัตกิาร

คอมพวิเตอร ์ส านัก

คอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย 
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 ภำพของเด็กท่ีวันๆ เอำแต่เทีย่ว เอำแต่เล่นเกม น่ำจะอยู่ในควำมคดิของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดินจึงไม่
ต้องกำรให้เด็กท่ีไม่รักเรียนได้รบักำรสนับสนุนเงินงบประมำณจำกรฐัเพื่อเรียนต่อ 
 อย่ำงไรก็ตำมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองอย่ำงรอบด้ำนพอสมควร เพรำะกำรศึกษำในระดับขั้นพ้ืนฐำนนั้น
เป็นสิ่งที่ส ำคญัต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต พูดง่ำยๆ คือ หำกเดก็ไทยไมม่ีโอกำสได้เรยีนอย่ำงน้อยในขั้นพื้นฐำน 
อนำคตประเทศไทยถึงจุด “วิกฤต” แน่นอน 
 ดังนั้น โจทย์แรก คือ รัฐจะสนับสนุนให้เด็กไทยไดร้ับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจนถึงระดับใด? เพรำะข้อเสนอ
ของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดินที่ให้จัดกำรศึกษำภำคบังคับจนถึง ป.6 ลดลงจำกเดิมที่ถึง ม.3 ก็เป็นประเด็นที่ถูกท้วงติง
อยู่พอสมควร เพรำะจะว่ำไปแล้ว รัฐบำลควรสนับสนุนและจัดกำรศกึษำภำคบังคับในระดับที่สูงท่ีสุดเท่ำท่ีพอเป็นไป
ได้นั้นหมำยควำมว่ำ อย่ำงน้อยจดักำรศึกษำภำคบังคับถึงช้ัน ม.3 หรือถ้ำจะให้ดีกว่ำนั้น คือ จัดกำรศกึษำภำคบังคับ
จนถึง ม.6 ก็จะดเีลยทเีดียว 
 ต้องยอมรับว่ำ ปัญหำกำรศึกษำไทย ส่วนหนึ่งเกิดจำกเด็กจ ำนวนไมน่้อยที่ต้องเลิกเรยีนกลำงคัน ด้วย
ปัญหำส่วนตัว เช่น ต้องลำออกจำกโรงเรียนไปช่วยพ่อแม่ท ำงำนหำเงินเลี้ยงชีพ บำงคนมีปัญหำเรื่องยำเสพตดิ ท้อง
ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ซึ่งหลำยๆปญัหำเหล่ำนี้ มผีลโดยตรงต่อระบบกำรศึกษำไทย และปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้ ก็มีผลต่อ
กำรเรยีนของเด็กด้วยเช่นกัน 
 ข้อเสนอที่ให้เด็ก ป.6 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 ต้องออกเงินเรียนเองหากต้องการเรียนต่อชั้น ม.1 จึง
เป็นข้อเสนอที่ไปตัดเส้นทางการเรียนต่อของเด็กอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านเศรษฐกจิ พ่อแม่ไม่
สามารถส่งเรียนได้ ก็จ าใจต้องออกจากระบบการศึกษา เพราะเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 
 สิ่งที่คนในวงกำรกำรศึกษำต้องร่วมคิด คือ เกรดเฉลีย่สำมำรถสะท้อนอนำคตในวันข้ำงหน้ำของเด็กได้
หรือไม่? ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน อำจจะลืมไปว่ำในระบบกำรศึกษำไทย กำรเรยีนเพื่อให้ไดเ้กรดเฉลีย่สูงๆ ก็เป็นเทคนิคท่ี
สำมำรถท ำได้ ยิ่งหำกมีเงินทองมำกเพียงพอที่จะไปเรยีนพิเศษกับครนูอกเวลำเรยีนหรือไปเรียนตำมสถำบันติว
ทัง้หลำย เด็กกลุ่มนี้ย่อมมีเกรดเฉลี่ยดีกว่ำเด็กท่ีไม่มีเงินเรียนพิเศษ 
 ดังนั้น กำรวัดเด็กโดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์พิจำรณำอำจจะดูไม่เปน็ธรรมกับเด็กอีกจ ำนวนมำกท่ีไมม่ีก ำลัง
มำกพอที่จะไปเรียนเพิม่เตมิ หรือติวเสริม ยิ่งเป็นเด็กบำงคน นอกจำกจะเรยีนแล้วยังต้องช่วยพ่อแม่ท ำงำน กำรจะ
เรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงๆ ยิ่งเป็นไปได้ยำก เพรำะต้องรับผดิชอบท้ังเรื่องงำนและเรื่องเรียน กำรเรียนเพื่อประคับประ
ครองตัวให้จบตำมเกณฑ์วัดผลของระบบกำรศึกษำ ก็เป็นเรื่องที่นักหนำสำหสัมำกพออยู่แล้ว 
 นั่นจึงสรุปได้ว่ำ ข้อเสนอของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดิน ยังเป็นกำรมองแบบ “ก ำปั้นทุบดิน” เกินไป เพรำะ
หำกมองปัญหำด้ำนกำรศึกษำไทยแล้ว ต้องมองเชิงโครงสร้ำงเพรำะ “เนื้อแท้” ของปัญหำกำรศึกษำ คือ เรื่องช่วงว่ำง
ทำงกำรศึกษำในระบบท่ีมีมำกจนเกินไป 
 เด็กท่ีมีพ่อแม่ผู้ปกครองมีฐำนะ กม็ีโอกำสด้ำนกำรศึกษำมำกกว่ำเดก็ท่ีมีพ่อแม่ผู้ปกครองฐำนะไมสู่้ดีนกั โดย
เด็กท่ีมีเงินก็มีโอกำสไปเรยีนพิเศษ เรียนติว บำงคนสำมำรถไปเรียนต่อต่ำงประเทศ ขณะที่เด็กยำกจนบำงคน กำรจะ
มีหนังสือหรือแบบเรียนดีๆ สักเลม่ยังเป็นเรื่องยำก 
 เด็กท่ีมีหน้ำที่เรียนอย่ำงเดียว รับผดิชอบแต่เรื่องเรยีนอย่ำงเดยีว ย่อมไดเ้ปรียบเด็กท่ีเรียนไปด้วยและต้อง
ท ำงำนไปด้วย ควำมแตกต่ำงตรงนี้ คือ จุดที่เกรดเฉลี่ยไมส่ำมำรถวัดได้ว่ำ ในอนำคตเด็กคนไหนจะประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิตมำกกว่ำกัน กำรที่กำรศึกษำไทยมีปัญหำเชิงโครงสร้ำงท ำให้กำรจะแก้ไขปญัหำกำรศึกษำไทย ต้อง
ไปแก้ไขปญัหำในเชิงโครงสร้ำงมำกกว่ำจะมำเฉพำะเจำะจงกับปัญหำยิบย่อย เช่น กำรโฟกสัว่ำ หำกเดก็เรียนไม่ดี ก็
ตัดสิทธิเด็ก แต่ควรไปดตู้นตอหรือรำกเหง้ำของปัญหำ และแก้ไขตั้งแต่ต้นทำง 
 เด็กมีฐำนะดี กับเด็กฐำนะยำกจน มีโอกำสเขำ้ถึงกำรศึกษำไม่เท่ำกัน เด็กในเมืองกับเด็กในชนบท ถ่ิน
ทุรกันดำร ย่อมมีโอกำสด้ำนกำรศกึษำแตกต่ำงกัน น่ีคือ “แก่น” ของปัญหำที่รัฐจะต้องเข้ำไปแกไ้ขมำกกว่ำมำแก้ที่
ปลำยเหตุ เพรำทุกปญัหำกำรศึกษำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีที่มำจำกตน้ตอเชิงโครงสร้ำง ดังนั้น โจทย์กำรศึกษำไทยใน
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วันน้ี คือ จะท ำอย่ำงไร ? ให้เด็กทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำไทยอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมมำกกว่ำจะมำนั่งคิด
ประหยดังบประมำณภำครัฐในเรื่องกำรศึกษำ น่ันเป็นเพราะ “การศึกษา ก็คือ การลงทุนเพ่ืออนาคตของ
ชาติ” น่ันเอง 
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