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จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา 
ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558  ในวัน
อังคารที่ 13 ธันวาคม 2559  เวลา 09.45 น. โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอธิการบดี           
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             ในวโรกาสนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล จ านวน 3 ราย 
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ รวมจ านวนทั้งสิ้น 
2,560 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2,403 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 157 คน จากนั้นตัวแทนบัณฑิตน าบัณฑิตกล่าว กล่าวค าปฏิญาณ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท      
และทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี 
ในเวลา 12.30 น. 

             ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล จ านวน 3 ราย ดังนี้ ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 
2559 ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน และประเภท
นิติบุคคล องค์กร ได้แก่ บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด ซึ่ งเข้ารับ
พระราชทานในงานพิธีครั้งนี้ 

             นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อบัณฑิต และชาวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งถ้านับตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษามาแล้วทุกระดับจ านวนทั้งสิ้น 29 ,344 ราย ปัจจุบัน 

ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต  

  

“กันเกรา ช่อที่ 25” 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม 

บนพื้นฐานความพอเพียง” 

 

 



 

 

 

 

 

 

จด
หม

าย
ข่า
วป
ระ
กัน
คุณ

ภา
พก

าร
ศึก
ษา

 

 

2 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 แห่งการก่อตั้ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์            
ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท - เอก จ านวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งสิ้น 15,000 คน บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนจ านวน 1 ,500 คน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติมาแล้ว 25 รุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมภาคภูมิใจในบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในทุกรุ่น และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558  นับเป็น 
บัณฑิตรุ่นแรกใน รัชสมัยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 

ข่าวระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนนงานท่ีเปนนเ นิศ EdPEx 

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 
คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว 
ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดย
ใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล  
จึงได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่สามารถน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มี
คุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เกณฑ์ Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2558-2561 ฉบั บนี้ เ ป็ น  เ กณ ฑ์ ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการท างานขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 
2013-2014 และ Baldrige Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใ ห้
เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเพื่อก้าว  
สู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ ดังนั้นเกณฑ์ฉบับนี้จะใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 เพื่อให้
สถาบันใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษา คือ หน่วยงานที่ใช้เกณฑ์นี้อาจ
หมายรวมถึงมหาวิทยาลัยวิทยาเขต คณะวิชา ส่วนงานและหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา สามารถใช้
กรอบค าถามในเกณฑ์นี้เพื่อประเมินตนเอง และ ค้นหาโอกาสในการพัฒนาวางแผนเพื่อการปรับปรุง
ระบบการด าเนินงานและท าให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ โดยไม่ขึ้นกับขนาด ลักษณะ
ของสถาบัน ระดับพัฒนา หรือคะแนนจากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเมื่อสถาบัน
พัฒนาจนมีความพร้อมตามเกณฑ์ของ สกอ. ก็สามารถขอให้ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ. เข้าตรวจประเมิน
เพื่อยืนยันระดับการพัฒนาขององค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ต่อไป 
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EdPEx       
เป็นเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะน าให้สถาบันอุดมศึกษาน าเกณฑ์นี้มาใช้

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดย EdPEx เป็นกรอบ     
การด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
อย่างก้าวกระโดด  ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 4 ข้อ คือ 

มุ่งเน้นผลลัพธ์  ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้า บุคลากร การน าองค์การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการเงินและตลาด 

ไม่ก าหนดวิธีการ แต่มุ่งเน้นที่ข้อก าหนดที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ การสื่อสาร การแบ่งปัน
ข้อมูล ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ ก่อให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติ
ที่หลากหลาย 

บูรณาการสาระส าคัญทางการศึกษา สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร 

EdPEx มีข้อก าหนด 7 หมวด ประกอบด้วย  
หมวดที่ 1 การน าองค์การ  
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า  
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ  
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

(อ้างอิง: ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพ
พิมพ์, 2552.) 

ข่าวการศึกษา 
นวัตกรรม 4.0 บทบาทความสามารถในการวนจัยของมหาวนทยาิัยไทย : มน่งสรรพ์   
ขาวสอาด 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม” อันมีเป้าหมายท้าทายส าคัญคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ           
เพื่อยกระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นได้ รัฐบาล
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพของประเทศ 
10 กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการต่อยอด         
5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร เนื่องจากเป็น
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อุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะได้รับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อยกระดับสู่นานาชาติมากยิ่งขึ้น กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 
หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และ
การแพทย์ครบวงจร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้วางแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
จะต้องไม่เกินล าดับที่ 30 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 1.5 ของ 
GDP เพิ่มสัดส่วนการลงทุน R&D เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30 และให้มีบุคลากร R&D 25:10,000 คน 
ภายในปี พ.ศ.2564 เมื่อแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 สิ้นสุดลงคาดว่ารายได้ต่อหัว (GNI) จะเท่ากับ 
301,198 บาท 

ส าหรับสถานภาพนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน ด้าน Reuters ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูลทางการเงินและรายงานข่าวต่างๆ ของประเทศอังกฤษ ภายใต้บริษัทแม่ Thomson Reuters ได้
ประกาศผลการจัดอันดับ (75 อันดับ) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่เป็นเลิศในเรื่องนวัตกรรม
หรือการคิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยี ปี 2016 เมื่อต้นเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยอาศัยเกณฑ์
บทความวิชาการ (Academic paper) ซึ่งบ่งชี้การด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บ
สิทธิบัตร Patent filings ซึ่งแสดงความสนใจของสถาบันในการป้องกันและการน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
พบว่าประเทศไทยไม่มีมหาวิทยาลัยใดอยู่ใน 75 อันดับ ในขณะที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ติดอันดับ 11 
และมหาวิทยาลัยมาเลเซียติดอันดับ 73 และ 75 สาเหตุที่มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดอันดับ ส่วนหนึ่งเพราะ
มหาวิทยาลัยอาจไม่เห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนให้งบประมาณสนับสนุนไปจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่าง
ประเทศ 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นความจ าเป็นที่จะประเมินผลของงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และจุดอ่อนจุดแข็ง ของกลยุทธ์
การวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย 

การติดตามผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยพบว่า R&D เป็นฐานส าคัญของการพัฒนาการ
เกษตรของไทย โดยงานวิจัยด้านเกษตรและแปรรูปเกษตร สร้างผลตอบแทนในระดับสูง และมีประโยชน์
ในการสร้าง Start-up SMEs ในระดับท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น โครงการผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บอุบล ซึ่งมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน   มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บอุบลให้สะดวกต่อการบริโภค สามารถเก็บรักษาได้นาน และ
มีวิธีการปรุงสุกที่ไม่ซับซ้อน แต่เส้นที่ได้ยังมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเส้นกวยจั๊บสด โดยใช้สารประกอบ
ประเภทไฮโดรคอลลอยด์ในการปรับปรุงลักษณะเส้นกวยจั๊บ รวมทั้งยังศึกษากระบวนการผลิตเส้น
กวยจั๊บให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป จนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดสินค้าอาหาร
กึ่งส าเร็จรูป 
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โครงการนี้เริ่มท าการวิจัยในช่วงต้นปี พ.ศ.2555 และส าเร็จในปีเดียวกัน แม้ใช้เวลาเพียง 1 ปี 
แต่ผลการวิจัยได้รับการยอมรับและสามารถน าไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เห็นไ ด้จากรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับ รวมทั้งสามารถขายอนุสิทธิบัตรให้ผู้ประกอบการจ านวน 3 ราย ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการสามารถผลิตกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปออกจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และได้รับความ
สนใจจากกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบอาหารประเภทกวยจั๊บญวนเป็นอย่างมาก 

การประเมินผลความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) ซึ่งคุณณัฐพล อนันต์ธนสาร นักวิจัยของสถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ ได้ศึกษาโดยก าหนดระยะเวลาที่ใช้ประเมินผลประโยชน์ 15 ปี ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 
7 และก าหนดให้ พ.ศ.2558 เป็นปีฐานในการค านวณ ผลการประเมินความคุ้มค่า พบว่ามูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) เท่ากับ 14.28 ล้านบาท ได้ผลตอบแทนเท่ากับ 36.31 บาทต่อการลงทุน 1 บาท โดย
ภาพรวมจึงสามารถสรุปได้ว่า โครงการผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นก๋วยจั๊บอุบลมี
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจมาก มหาวิทยาลัยไทยยังมีศักยภาพที่จะเกื้อหนุน SMEsไทย และเป็นตัวอย่างที่
ดีของการท างานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า
งานวิจัยที่ดีไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีวิจัยที่ซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีราคาแพง แต่สามารถพัฒนาให้น ามาใช้ได้
จริงเหมือนดังเช่นโครงการนี้ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มตชิน ฉบับวนัศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 

ศธ.ต้ังคณะยกระดับคุณภาพการสอน-การประเมนน 
ผลพวง PISA ไทยตามหลังเวียดนาม-สงิคโปร์ สพฐ./สทศ./สสวท. ตั้งคณะกรรมการยกระดับ

คุณภาพการสอน-ประเมินคุณภาพ ให้สอดคล้องกัน "หมอธีระเกียรติ" ยันไม่ใช่แก้ที่ตัวข้อสอบหรือโทษ
หลักสูตร 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 
ที่มีความห่วงใยโครงการประเมนิผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ของเด็กไทยที่มีคะแนนต่ ากว่า
ประเทศเวียดนาม และสงิคโปร์ และอยากให้ ศธ.เร่งด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ซึ่งขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตั้งคณะท างานร่วมศึกษาเพื่อยกระดับคณุภาพการ
เรียนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยน าคะแนน PISA มาเปน็ส่วนหนึ่ง
ในการปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน 

"การเรียนการสอนของโรงเรียนจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะการประเมินหลังจากนี้
จะต้องวัดจากการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นโดยรูปแบบการประเมินจะเน้นวัดความรู้ความสามารถของเด็ก
ว่าอยู่ในระดับไหน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และการแก้ไขปัญหาคะแนน PISA ต่ า ไม่ใช่แก้ที่ตัว
ข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โดยไปดูว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นทีห่างไกล โรงเรียนขยายโอกาส เหล่านี้ว่ามีครู และสื่อการเรียน เพียงพอ
หรือไม่" 
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นพ.ธีระเกียรติ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ผลคะแนน PISA ที่ออกมานั้นได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังมี
ความเหลื่อมล้ าอยู่ เพราะเด็กที่ท าคะแนนได้สูง จะมาจากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้นเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว เช่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมือนกับโรงเรียน
อ่ืนๆทั่วประเทศ ดังนั้น คงจะโทษว่าหลักสูตรไม่มีคุณภาพคงไม่ได้ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบบัวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม 2559 

3 รมต.ศึกษา รับสนองฯ ร.10 ปิูกฝังให้เด็กโตไปกับความไม่โกง 
พร้อมด าเนินการตาม 6 ยุทธศาสตร์ชาติ "หมอธีระเกียรติ" แบ่งงาน 2 รัฐมนตรีช่วย ยันสาน

ต่อนโนบายที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ ท าไว้ให้เกิดความต่อเนื่อง 
วันที่  20 ธ.ค.59 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.

ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เดินทางเข้ารับ
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ศธ. ให้การต้อนรับ 

โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ทิศทางนโยบายของ ศธ. จะยึดตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีรับสั่งว่า ให้สืบสาน
พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด   
ทั้งในเร่ืองของครูและการปฏิรูปการศึกษา  

ส่วนการแบ่งงาน จะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อคือ 1.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง          
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 4.การลดความเหลื่อล้ า 5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบราชการ 

โดยมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 1 และก ากับดูแล ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ม.ล.ปนัดดา ดูแลยุทธศาสตร์ที่ 5, 6 ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการดูนโยบายภาพรวมการท างานของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และก ากับดูแล ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ.) 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา หรือไอทีดี 

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนตนจะดูแลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์
ที่ 2, 3, 4 เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมถึงจะก ากับดูแล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานปลัด ศธ. และองค์กรใน
ก ากับ ศธ.ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ตนจะสานต่อนโยบายเดิมที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ท าไว้ให้
เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งร่วมถึงการแก้ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในสกสค. และคุรุสภา ทั้งนี้ ช่วง 2 วันที่ตนเข้า
มารับต าแหน่งก็มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่าง ๆ เข้ามาแล้วแต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริง ในยุคที่ตนเป็น รมว.
ศึกษาธิการ จะไม่ปล่อยให้มีปัญหาการทุจริตเกิด จะไม่ปล่อยให้มีการแอบอ้างชื่อตน และ รมช.
ศึกษาธิการ ทั้ง 2 คนไปใช้ในการทุจริตอย่างเด็ดขาด  แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความรู้แก่เด็ก สอนเด็ก
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ให้มีทัศคติแบบที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงตรัสว่า โกงรับไม่ได้ ปลูกฝังให้เด็กโตไปกับความไม่โกง ไม่ใช่
แค่โตไปไม่โกง  

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้ท างานเป็น รมช.ศึกษาธิการ มาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มรัฐบาล 
ขอให้ข้าราชการทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมารับราชการ สนองพระมหา
กรุณาธิคุณที่ ศธ. ตั้งใจจะน าประสบการณ์การท างาน ทั้งงานในด้านการบริหารในช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดและงานการเมืองในช่วงที่รับต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี มาใช้ในการบูรณาการ
งานที่ ศธ.ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารงานในส่วนภูมิภาคของ กศจ. ซึ่งถือเป็นยาวิเศษ ที่จะ
ช่วยพัฒนาการศึกษา โดยน านโยบายจาก ส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่ ดูแลให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ทั้ง
คุณธรรม การเดินตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องความ
พอเพียงและความวิริยะอุตสาหะ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบบัวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม 2559 

โปรดรอติดตามข่าวสาร/กิจกรรม และความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ ในฉบับต่อไป
ด้วยนะคะ 

ข้อมูลติดต่อผู้จดัท ำ 

 

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

 

 

 

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


