
 
  

 

 

จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2559 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

กิจกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ประชุม คณะกร รมกา ร ประกัน คุณภา พ 
ร ะ ด ับ ม ห า ว ิท ย า ล ัย  ค รั ้ ง ที ่  8/2559  ณ  ห ้อ ง
ประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดี วันที่  1๔ 
กันยายน 2559  

 

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม
พิบูลมังสาหาร ส านักงานอธิการบดี วันที่ 13 กันยายน 
2559 

 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศได้จัดสัมมนาแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด า เนินการที่ เป็นเลิศ EdPEx เมื่อวันที่  28 
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงาน

อธิการบดีโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ คณะผู้บริหาร
สถาบัน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ านวน 
130 คน ซึ่ งในการบรรยายครั้ งนี้ ได้รับเกียรติจาก           
ด ร .พรทิพย์  ก าญจนนิ ย ต  จากสถาบั นฟู ล ไบรท์                      
เป็นวิทยากรผู้ ให้ความรู้ทิศทางและแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 

 

ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานศูนย์การ
จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ปี 2558 
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สาระการประกันคุณภาพ  

ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและ
ความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

2.   ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานที่
เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้       
มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้เป็น ที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชน  

3.  ผู้ บริ หาร ได้ ใ ช้ภ าวะผู้ น า และความรู้  
ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
ความโปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

4. กรรมการสถานศึกษาได้ท างานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ และมีส่วน
พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้บริหารและครู สมควรที่ได้รับ
ความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา  

5. หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มี
คุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่ง
เบาภาระในการก ากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของ
สถานศึกษา 

6. ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและ
คนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร 
ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป  

7. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการ
ให้บริการของหน่วยงานในระดับสถานศึกษาการประกัน
คุณภาพจะครอบคลุมถึงการสร้างความมั่นใจโดยการใช้
ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้และการวางแผนป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดตั้งแต่ในข้ันการออกแบบกระบวนการเรียน

กา รสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บม าต ร ฐ าน กา ร เ รี ย น รู้               
ตามหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบ
และทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต             
การจัดท ารายงาน และน าเสนอข้อมูลการประเมินส าหรับ 
การตัดสินใจในระดับต่างๆ และส าหรับการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาในระยะต่อไป 

หลั กการส าคัญของการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรม
และภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มี 
การวางแผนล่วงหน้า และมีการประสานสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจทีสมเหตุสมผลว่าผู้เรียน 
จะมีความรู้ ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ 

เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EDUCATION 
CRITERIA FOR PERFORMANCE 
EXCELLENCE: EDPEX) 

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ เพื่อช่วยให้สถาบัน            
ไม่ว่าจะมีขนาดใด มีหลักสูตรและบริการประเภทใด           
ตอบค าถาม 3 ข้อ คือ  

1) สถาบันด าเนินการได้ดีที่สุดเท่าทีท่ าได้หรือยัง  

2) ท่านทราบได้อย่างไร  

3) มีอะไรที่สถาบันของท่านจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้
อีกหรือไม่และอย่างไร 

ในสถาบันของท่านเกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้
สถาบันของท่าน ไม่ว่าจะมีขนาดใด หรือมีหลักสูตรและ
บริการประเภทใดให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การเรียนรู้         
ของนักศึกษาดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้านและ
เพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั น  โดยท า ให้ แผน 
กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ         
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และผลลัพธ์มีความสอดคล้องกัน การน าเกณฑ์นี้ไปใช้ 
ช่วยให้ท่านสามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้
สถาบันของท่านอยู่ในต าแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด 
เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบ
บริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
ผล ลั พ ธ์  โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ภ า พ โด ย ร วมของส ถา บั น            
เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ            
7 ด้านในการบริหารและด าเนินงานของสถาบัน ได้แก่ 

1. การน าองค์การ 

2. กลยุทธ์  

3. ลูกค้า  

4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

5. บุคลากร  

6. ระบบปฏิบัติการ 

ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหาร 
ผลการด าเนินการที่บูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียว การตอบ
ค าถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้
สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา ปรับปรุง
การสื่อสาร การเพิ่มผลผลิต และความมีประสิทธิผล 
รวมทั้งบรรลุ เป้าประสงค์ เ ชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว 
สถาบันของท่านจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดยการ  

●ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้
เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ  

● ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินการและขีด
ความสามารถของสถาบัน  

●มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน 
และ 

●สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และ
พัฒนาประโยชน์ของเกณฑ์ในระดับประเทศเกณฑ์ EdPEx  
มีบทบาทที่ส าคัญ 3 ด้านในการท าให้ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น  

●เกณฑ์ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของ
สถาบันการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดี
ขึ้น  

●เกณฑ์ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันต่างๆ ใน
ประเทศ  

●เกณฑ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเข้าใจและ
บริหารจัดการผลการด าเนินการของสถาบัน ช้ีแนะ
แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ 

ในระดับโลก 

ถึงแม้เกณฑ์ EdPEx จะเป็นช่ือที่ตั้งขึ้นและรู้จัก
กันเฉพาะในประเทศไทย แต่ที่มาของเกณฑ์ คือ Baldrige 
Education Criteria for Performance Excellence เปน็
ที่ยอมรับและรู้จักในวงการศึกษา และมีสถาบันการศึกษา
หลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ 
ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเอง นอกจากนี้ มีโปรแกรมเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินการหรือความเป็นเลิศทางธุรกิจอยู่ประมาณ 100 
โปรแกรมทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ของ Baldrige หรือ
เกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้นแบบการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

คุณลักษณะของเกณฑ์ EDPEX  

1. มุ่งเน้นผลลัพธ์เกณฑ์ EdPEx  

มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของผู้ เ รียน กระบวนการผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
บุคลากร การน าองค์การและการก ากับดูแล รวมถึง
งบประมาณ การเงินและตลาด การรวมตัววัดเหล่านี้มา
ประกอบกันท าให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของสถาบันมีความ
สมดุ ล  โดยไม่ ละเลยผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยบางกลุ่ ม 
วัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
ส าคัญอย่างไม่เหมาะสม  

2. ไม่ก าหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้ 
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เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้ก าหนดวิธีการว่าสถาบัน
จะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ระบุว่าสถาบัน
จะต้องมีหน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม พัฒนา
คุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สถาบัน
บริหารหน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอมให้
สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกระตุ้นการ
พัฒน า  เ ช่ น  Plan-Do-Study-Act (PDSA) balanced 
scorecard หรือศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วย
ตนเอง (accreditation self-studies)เกณฑ์ไม่ก าหนด
วิธีการไว้ เพราะ  

1.เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มี
ร่วมกัน (common needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติ ท่ีเหมือนๆ 
กัน ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน 
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุน
ให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางที่หลากหลาย  

2.เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ  
เครื่องมือ หรือโครงสร้างของสถาบัน เกณฑ์สนับสนุนให้
สถาบันตอบค าถามด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับให้
เหมาะสมกับสถาบัน และมีความยืดหยุ่น กระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าว
กระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการสร้างนวัตกรรม การ
เลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบ และโครงสร้างของสถาบัน 
จึงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดและประเภทของสถาบัน
ความสัมพันธ์ระดับองค์การ และระดับการพัฒนา รวมทั้ง
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรและห่วง
โซ่อุปทาน (ดูรายละเอียดในหมวด 6) ปัจจัยเหล่านี้มี
ความแตกต่างกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความต้องการ
และกลยุทธ์ของสถาบัน 

3. มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบนัการศึกษา 

เกณฑ์ EdPEx ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยตระหนักถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ 
บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่างๆ เกณฑ์นี้มองว่า
ผู้เรียนเป็นลูกค้าที่ส าคัญ แต่ในขณะเดียวกันสถาบันอาจมี
ลูกค้ากลุ่มอื่น (เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิจัย) 
ด้วย แนวคิดความเป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้  มี

องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1)กลยุทธ์การประเมินที่ได้
ผ่านการกลั่นกรองและใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ 2)การ
ปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งช้ีหลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลลัพธ์ตามพันธ
กิจอื่น 3) ความเป็นผู้น าที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลการ
ด าเนินการและการปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับสถาบัน/
องค์การที่ด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือค่า
เทียบเคียงที่เหมาะสมเกณฑ์ EdPEx เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฯ (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) และระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ล้วนสร้างขึ้นมาโดยอาศัยกรอบค าถาม 7 
หมวดเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์การทุกประเภท การใช้กรอบเดียวกันใน
ทุกภาคส่วน จะสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ในการ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาอาจพิจารณา ข้อก าหนดของเกณฑ์ 
แตกต่างจากหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ EdPEx จึงแปลง
ภาษาที่ ใ ช้และแนวคิดหลักของภาคธุรกิจและการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศให้เป็นแนวคิดหลักที่มีความส าคัญ
เทียบเทียมกันเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา  

4. สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ 

เพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
ทั้งสถาบันเกณฑ์ EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทาง
เดียวกันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการและ
กลยุทธ์ของสถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกนั 
ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการ
ด าเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็นกรอบ
ที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไป ในทิศทางเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่องโดยลดความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวิธีปฏิบัติโดย
ละเอียดลดการรวมศูนย์การตัดสินใจ หรือลดกระบวนการ
จัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่านี้จึงเป็นทั้ง
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เครื่องมือในการสื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดผลการ
ด าเนินการที่สถาบันต้องการไปสู่ การปฏิบัติอย่างคงเส้น
คงวา ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันนี้ ท าให้มั่นใจ
ว่าสถาบันมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นที่รับรู้ทั่วทั้ง
องค์การ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัว การ
สร้างนวัตกรรม และการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างที่บูรณาการกัน
ระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิด โครงร่างองค์กร ค าถาม
ของเกณฑ์ และแนวทางการให้คะแนน รวมทั้งการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ เหตุปั จจั ยและผล และการเ ช่ือมโยงข้ าม
กระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ ซึ่งความ
เชื่อมโยงนี้จ าเป็นต้องมีความเป็นพลวัตร ตามกลยุทธ์และ
เป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลา เมื่อใช้เกณฑ์นี้ ข้อมูล
ป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิด
วงจรแห่งการพัฒนาท่ีเน้นการปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ   

1. การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ 
และตัววัด ท่ีมีประสิทธิผล (แนวทาง) 

2. การน าแนวทางไปปฏิบัติอย่างอย่างคงเส้นคง
วา (การน าไปสู่การปฏิบัติ) 

3. การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บ
และแบ่งปันความรู้ รวมทั้งการหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม (การเรียนรู้)  

4. การปรับแผนบนพ้ืนฐานของสิ่งที่พบจากการ
ประเมินและผลการด าเนินการของสถาบัน การท าให้
กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 
ประสานกลมกลืนกัน รวมทั้ งการ เลือกตั ววัดของ
กระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ)  

5. ส นั บส นุนก า ร ต ร วจ ปร ะ เ มิ นที่ เ น้ น
เป้าประสงค์ 

เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วย
ระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้เกณฑ์
เพื่อประเมินตนเอง ช่วยให้สถาบันเห็นภาพคร่าวๆ ของจุด
แข็งและโอกาสพัฒนาจากการตอบค าถามตามข้อก าหนด
ต่างๆ 17 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลการด าเนินการ ตามระดับ

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ์ของ
การด าเนินการ (แนวทางการให้คะแนน) ด้วยเหตุนี้การ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงน าไปสู่การปรับปรุง
ผลการด าเนินการอย่างจริงจังในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผล
การด าเนินการตามวิธีการอื่นๆ และสามารถปรับใช้ได้กับ
กลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลาย
ประเภทดูเรื่อง “วิธีใช้เกณฑ์เล่มนี้” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่า
เกณฑ์ EdPEx สามารถช่วยให้ท่านน าสถาบัน ปรับปรุงผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ มี ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น อ ย่ า ง ไ ร 
นอกเหนือจากนี้ การเข้าสู่เส้นทาง EdPEx หมายถึงท่าน
ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในความเพียรพยายามท าให้ประเทศ
ไทยมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกสถาบันจึงน่าที่จะใช้ประโยชน์จากเกณฑ์นี้ เพื่อ
มอบสิ่งที่ดีกว่าส าหรับทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น อาจารย์ 
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึง
ประเทศชาติ 

ข่าวการศึกษา 

ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อุดมศึกษาต้องช่วย
สร้าง 

 เมื่อเร็วๆ นี้ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมหาวิทยาลัย 
61 แห่ง จัดงานเสวนาเรื่อง “รวมพลังอุดมศึกษาไทย 
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 
โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเสวนาตอนหนึ่งว่า 
ประเทศไทยเราติดกับดักความเหลื่อมล้ าและการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางมานาน เพราะไม่มีการผลักดัน   
ที่ดี ถนัดซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้และรับจ้างผลิต จนมาถึง
ทางตันที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ถ้าไม่สร้างเองก็
แบ่งปันไม่ได้ ด้วยแนวโน้มรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการศึกษา
และอุตสาหกรรมผลงานวิจัยต้องเป็นแบบพร้อมใช้ได้จริง
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และขยายสู่นานาชาติได้  อุดมศึกษาไทยมีอาจารย์  
บุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้สูง นักศึกษาก็พร้อมวิจัย 
ถ้าเราประสานร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วมพัฒนาช้ินงานที่
ตอบโจทย์ความต้องการได้ก็เช่ือว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ 
อ อ ก ม า แ ข่ ง ขั น บ น เ ว ที โ ล ก ไ ด้  แ ล ะ เ กื้ อ ห นุ น
ภาคอุตสาหกรรมเกิดมุมมองไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
บริการได้ 

 “อุดมศึกษาและภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วม
จริงจังเพื่อก้าวให้ทันโลก อุดมศึกษาต้องเป็นผู้น าการสร้าง
คน ต้องเปลี่ยน ตื่นตัว ประเทศจะขับเคลื่อนได้โครงสร้าง
ต้องเปลี่ยนหมด หมดเวลาแล้วที่อุดมศึกษาจะแข่งขันกัน 
เราต้องจับมือกันและพัฒนาประเทศไทยให้นวัตกรรมก้าว
ไปไกล” รศ.ดร.คมสัน กล่าว 

 ที่มา: หนังสือพิมพส์ยามรัฐ ฉบับวนัจันทร์ที่ 26 
กันยายน 2559  

ร้อง ศธ. ถูกเลิกจ้างไม่ เป็นธรรม 

 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่ม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(มรท.) 12 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบกรณีการไม่ต่อสัญญาเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ 
รมว.ศธ.รับเรื่องแทน นายเสนีย์ เจริญสุข ตัวแทนอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ มรท.กล่าวว่า ตนและอาจารย์เจ้าหน้าที่ 
มรท. 12 คน ได้รับผลกระทบกรณีที่อธิการบดี มรท.แจ้ง
ไม่ต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2560 โดยไม่ระบุเหตุผล
และมีผลวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ 
มรท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 งานบุคคล (กบม.) ใน 
มรท.เป็นผู้พิจารณาก่อนทั้งที่ก่อนหน้าได้เรียกประชุมเพื่อ
เตรียมรับประเมินต่อสัญญา แต่อยู่ๆก็ให้ซองขาว 

นายเสนีย์กล่าวด้วยว่า  ยั ง ไม่มี โอกาสพบ
อธิการบดีหรือได้รับค าช้ีแจงใดๆ ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม การไม่ต่อสัญญาจ้างไม่เพียงส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน ยังกระทบต่อมาตรฐานหลักสูตร 
จากนี้จะไปยื่นหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 
กันยายน 2559 

โปรดรอติดตามข่าวสาร/กิจกรรม และความรู้
ด้านการประกันคุณภาพฯ ในฉบับต่อไปด้วยนะคะ 

ข้อมูลติดต่อผู้จัดท า  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
เลขท่ี 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 

 

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร 045-353036-7 
โทรสาร 045-353036 
e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 


