
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “ทางออก
การบริหารคุณภาพการศึกษา:การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่”  โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณ- 
พิทักษ์ (ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ)  ดร.คมศร วงษ์รักษา  (รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) และดร.สมชาย สังข์สี (กรรมการบริหารบริษัททริปเปิล เอ 
ประกันคุณภาพการศึกษา จ ากัด)  เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 704 อาคาร
พระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

ในการนี้นิสิตดุษฎีบัณฑิต ได้น าเสนอ สภาพปัจจุบันปัญหา และข้อเสนอแนะในการบริหารคุณภาพ
การศึกษา โดยสรุปดังนี้ 

สภาพปัจจุบันของการบริหารผู้ประเมินภายนอกของสมศ. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จากการศึกษาพบว่า
สัดส่วนของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกเพ่ิมขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้จากการประเมิน              
ในระดับชาติกลับมีแนวโน้มที่ลดลง การประเมินที่ผ่านมาของสมศ.ทั้ง 3 รอบ เป้าหมายในการประเมินที่ต่างกัน             
คือ การยืนยันสภาพจริง การรับรองคุณภาพสถานศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา  แต่ปัญหาของ
สถานศึกษาในปัจจุบันคือ สมศ .ให้ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเนื่องจาก          
ผู้ประเมินยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ แม้ว่า สมศ.ได้ใช้วิธีการคัดสรร พัฒนาและประเมินผลผู้ประเมินด้วยวิธีการ              
ที่เป็นระบบ   สมศ. จึงควรปรับปรุงกระบวนการบริหารผู้ประเมินจากการเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด ไปสู่การ
ให้ผู้ประเมินมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อข้อเสนอแนะที่ให้กับสถานศึกษา   พร้อมกันนี้นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารผู้ประเมินแนวใหม่ โดยให้หน่วยประเมินมีส่วนร่วมในการบริหารผู้ประเมินร่วมกับ สมศ. มากขึ้น 
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partner) และผู้ประเมินเป็นผู้ร่วมธุรกิจ (Associate) ที่รับผิดชอบต่อข้อเสนอแนะ
ที่จัดท าเป็นรายงานต่อสถานศึกษา โดยมี สมศ. เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการท างาน และควบคุมคุณภาพ                      

     ฉบับที่ 4/2558 วันจันทร์ที่  26  มกราคม พ.ศ. 2558 

      สมัมนา “ทางออกการบริหารคุณภาพการศึกษา:การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่” 
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ทั้งกระบวนการ  การรักษาระดับคุณภาพของผู้ประเมินให้คงที่ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และลดค่าใช้จ่าย   
การสร้างมาตรฐานจึงเป็นการดึง know-how หรือความรู้สะสมในตัวบุคคล เพ่ือถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้เกิด           
องค์ความรู้ของการประเมินคุณภาพภายนอกของชาติได้ 

ส่วนความเป็นมืออาชีพของผู้ประเมินนิสิตได้เสนอให้มีการพัฒนาผู้ประเมินรุ่นใหม่ ด้วยการจัดให้มีหลักสูตร  
ด้านการประเมินคุณภาพ ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 12 หน่วยกิต            
ขึน้ไป เพ่ือพัฒนาให้เป็นวิชาชีพผู้ประเมิน 

ปัญหามาตรฐานของผู้ประเมินยังเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นิสิตอ้างถึงหลักการของการประกันคุณภาพทั่ว               
ทั้งองค์กรว่าผู้ประเมินควรตระหนักถึงคุณภาพในทุกขั้นตอนการท างาน และติดตาม  การน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ 
รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น วิธีการนี้เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับรายงานข้อเสนอแนะ 
และ สมศ.ควรพิจารณาให้ผลตอบแทน ให้ผู้ประเมินมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดปี เป็นการสร้างแรงจูงใจ     
ให้ผู้ประเมิน 

นอกจากนี้วิทยาที่ให้เกียรติมาร่วมสัมมนาในวันนี้ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา  การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนี้   

ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อ านวยการสมศ. ให้ความเห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
ประกอบไปด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งการประกันคุณภาพภายในเป็น
หัวใจของคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การควบคุม 2.การตรวจสอบ 3. การประเมินคุณภาพ  
โดยการประเมินคุณภาพขั้นตอนสุดท้ายจะสะท้อนถึงความส าเร็จใน 2 ขั้นตอนแรก  ดังนั้นในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการใช้ผู้ประเมินที่มีความหลากหลาย จ าเป็นต้องคัดเลือก จาก ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ ในเรื่อง
การประกันคุณภาพ กฎกระทรวง รวมทั้ง บุคลิกภาพของผู้ประเมิน สรุปได้ว่าผู้ประเมินต้องมีลักษณะ 6 ประการ ที่
เรียกว่า  6 ต้อง ดังต่อไปนี้ 1. ต้องมาดดี  2.ต้องมีความรู้  3. ต้องดูออก  4.ต้องบอกได้  5. ต้องใจดี  6.ต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ 

ดร.สมชาย สังข์สี คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิ้ล  เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จ ากัด กล่าวถึง
เรื่อง คุณภาพเป็นสิ่งทีจะท าให้หน่วยประเมินอยู่ได้  ปัจจุบันหน่วยประเมินท าหน้าที่ 2 ประการคือ งานบุคคล และ
งานวิชาการ   ด้านงานบุคคลหน่วยประเมินได้พัฒนาผู้ประเมินต่อจากสมศ. เนื่องจากผู้ประเมินได้รับการอบรมจาก
สมศ. เพียงไม่ก่ีวันจึงไม่เพียงพอต่อการลงปฏิบัติงานจริง  ทั้งนี้การพูดถึงคุณภาพของผู้ประเมินในมุมลบนั้น ในความ
เป็นจริงมีผู้ประเมินเพียงส่วนน้อยที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้ภาพรวมของผู้ประเมินดูแย่  ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ ความรู้ มี
จ านวนมาก จึงควรจัดเวทีส าหรับการแสดงพลังของผู้ประเมินเหล่านี้  ในฐานะของตัวแทนหน่วยประเมิน เห็นด้วยที่
จะให้หน่วยประเมินเป็น partnership กับสมศ. และกับผู้ประเมินเพ่ือการพัฒนาการประกันคุณภาพส าหรับ
การศึกษาของประเทศไทย 

สุดท้าย ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นว่า การยุบสมศ. ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา  แต่สมศ. ควรปรับปรุงสิ่งที่เป็นให้ดีขึ้น และได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไว้ 4 ประการ คือ 1. 
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองจนได้มาตรฐาน สมศ.จึงประกาศผลรับรอง ซึ่งจะ
จูงใจให้สถานศึกษาพัฒนาตนเองมากกว่าการประกาศไม่รับรองแล้วให้สถานศึกษาปรับปรุงตนเองในภายหลัง 2. 
การเขียนข้อเสนอแนะของผู้ประเมินควรมีความสอดคล้องและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 3. 
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ควรมีการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ 4. ตัวชี้วัดควรเน้นที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์มากกว่าปัจจัยและกระบวนการ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลผลิตและผลลัพธ์ มากกว่าเน้นที่ตัวของ
ผลผลิตและผลลัพธ์แบบโดดๆ 
 
 

 
  “ขอพรปีใหม่อดีตคณบดี” 
 
  
 
 
 
  
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ คณบดี พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ  รองคณบดี   ร่วมรับพรปีใหม่จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร 
มาลากุล ณ อยุธยา  อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์  เนื่องในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2558  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 
2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

  “คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
 
 
 

        

 
 
 
 

ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหน้าส่วนงานที่เป็นคณาจารย์ (กลุ่มคณบดี)   
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 

                                         ภาควิชา/หน่วยงาน 
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   สัมมนาเรื่อง “ส่งเสริม สร้างสรรค์ การสอนภาษาไทยในต่างแดน ในทศวรรษหน้า” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์  ให้ข้อคิด ค าแนะน า เกี่ยวกับการสัมมนาเรื่อง“ส่งเสริมสร้างสรรค์ 
การสอนภาษาไทยในต่างแดน ในทศวรรษหน้า” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารพระม่ิงขวัญการศึกษาไทย 

สืบเนื่องจากวัดไทยลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 39  และจัดการสัมมนา เรื่อง ส่งเสริม สร้างสรรค์ การสอนภาษาไทยในต่างแดน ในทศวรรษ
หน้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย  โดยมีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดสัมมนาครั้งนี้ด้วย   
 

  โครงการค่ายอยากเป็นครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์)  เป็นประธานในพิธีเปิดโดยกล่าวว่า 

โครงการค่ายอยากเป็นครู “ผลึกแก้วความเป็นครู สะท้อนสู่เส้นทางฝัน” นี้ จะเป็นการร่วมมือกันเติมความฝันให้
เป็นจริง  ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะต้องเริ่มมาจากการปฏิรูปครู การปฏิรูป
การสอน  ซึ่งปัจจุบันพบว่านิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ เริ่มมีคุณภาพสูงขึ้นตามล าดับ มีคะแนนสอบเข้าที่
สูงขึ้น  ในอนาคตเชื่อได้ว่าเราก็จะได้ผู้ที่มีความรักและศรัทธาวิชาชีพครูอย่างแท้จริง ก็จะท าให้การศึกษาสามารถ
พัฒนาและปฏิรูปไปในทิศทางที่ต้องการได้  ถึงแม้ว่า การศึกษาในโลกจะสามารถค้นหาความรู้ในด้วยตนเอง               
แต่ความส าคัญของครูก็ยังคงอยู่เพราะจะเป็นผู้ช่วยแนะน าเรื่องจรรยาบรรณ  คุณธรรม ให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะครู
กับผู้เรียนสามารถหาความรู้ร่วมกันได้ 
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โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา “อยากเป็นครู”   เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านครุศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์   จัดโดย ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 ในชื่อตอนว่า 
“ผลึกแก้วความเป็นครู สะท้อนสู่เส้นทางฝัน”   เป็นกิจกรรมเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการ มี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมากขึ้น  ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง มีความเสียสละและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อทางด้านครุศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์ 
ตลอดจนสามารถวางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน จากจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น 838 คน  โดย

แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการตามภาคต่าง ดังนี้  ภาคเหนือ จ านวน 11 คน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 คน  ภาค
ตะวันออก 14 คน  ภาคกลาง 21 คน  กรุงเทพและปริมณฑล 29 คน   ภาคตะวันตก 7 คน และภาคใต้ 22 คน  
โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคม 2558   
 
 
 
 
 



 6 

   ประชุมชี้แจงด้านงบประมาณฯ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (นางรัตติกร  เอษมานนท์)  ประชุมชี้แจงปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและ

พัสดุ ปีงบประมาณ 2558  ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภา  การประชุมดังกล่าวจัด  เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2558  เวลา 09.00-12.00 น.             
ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 2-3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย   
 
 
 
 

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม   Thailand  Research Symposium 2015 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น 
ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 
2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมมีการ
น าเสนอผลงานทั้งภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในกลุ่ม 5 
เรื่อง ดังนี้ 

1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 
3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว 
4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์ 

                                                 ข่าวทั่วไป 
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 คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานดังกล่าว  สามารถส่งผลงาน
ได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research 
Symposium) ภายในวันที่ 9 มกราคม -27 กุมภาพันธ์ 2558  

 

    ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 10 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ให้กับ 
ผู้ที่ท าการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าว 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.bangkokeducation.in.th หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา โทร. 0 2437 6631 -5 ต่อ 3465,3427 โทรสาร 0 2437 2696 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 

 

   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 
 วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ
ปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ส่วนบัณฑิตศึกษา 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก Department of Criminal Justice and Health Services Administration, 
Midwestern State University, Department of Political Science, Magadh University, National 
University of Loas และ Faculty of Social Science and Community Development, Mean Chey 
University จัดประชุมวิชาการรัฐกิจระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1st International Conference on Government) 
ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  

คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปประสงค์จะส่งผลงานเข้า
ร่วมประชุมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.facebook/ICG.RSU และส่งผลงาน
วิชาการ/วิจัยได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทางอีเมล์ icg.rsu@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญติดตามชมรายการ คณบดีพบประชาคมครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 
ได้ทาง Youtube Channel คณะครุศาสตร์ 

 
                                              

                             อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 
 

 

http://www.researchexpo.nrct.go.th/
http://www.bangkokeducation.in.th/
http://www.facebook/ICG.RSU
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