
1. เปนศูนยจัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาและสงเสริมให

สถานศึกษาพรอมรับการประเมินภายนอก

2. เปนศูนยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

3. เปนศูนยที่สนับสนุนใหสถานศึกษาทุกระดับมีการใชผลประเมินภายนอกในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถานศึกษา

4. รายงานสถานการณความเคลื่อนไหวและการขับเคลื่อนงานดานในการ

ประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

5. เปนแหลงเรียนรูและใหคําปรึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษา

จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ   ศูนยเครือขาย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ฉบับที่ 1  ประจําไตรมาสที่  1 ปงบประมาณ  2555

   เสริมสรางความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทองถิ่น

พันธกิจ

วิสัยทัศน

 

สวัสดีปใหม 2555

เวียนบรรจบครบศักราชขึ้นปใหม

ขออวยชัยทานอวยพรอักษรศรี

ขอทุกทานพบพานแตสิ่งดี

มีชีวีสุขสดใสชีพชื่นบาน

ใหสุขภาพสมบูรณทั้งกายจิต

ใหปลอดภัยแคลวคลาดโรคา และวารี

งานรุงเรื่องเงินรุงโรจนชัชวาล

สนุกสนานอภิรมยสมใจปอง 

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน   ดวงวิเศษ   ที่ปรึกษาศูนยเครือขายฯสมศ.

2.   ผูชวยศาสตราจารยวิชัย   บุญชูดวง    ที่ปรึกษาศูนยเครือขายฯสมศ.

3.   ผูชวยศาสตราจารยเปรมใจ   เอื้ออังกูร    ประธานศูนยเครือขายฯสมศ.

4.   ผูชวยศาสตราจารยพรรณี   ไชยโย   กรรมการบริหาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                   

5.   ผูชวยศาสตราจารยยุพดี   ธรรมชาติ  กรรมการบริหาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.   รองศาสตราจารยประดิษฐ   มีสุข  กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา

7.   ผูอํานวยการ ดร.เผก   สิทธิพันธ   กรรมการบริหารระดับอาชีวศึกษา

8.   ผูชวยศาสตราจารยจําเปน   สังขมุสิกานนท    กรรมการประจําศูนยเครือขายฯสมศ.

คณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายฯ สมศ. มรภ.สงขลา

เจาหนาที่ศูนยเครือขายฯ สมศ. สงขลา

บทบรรณาธิการ

จุลสารศูนยเครือขาย สมศ. 1          

      นางสาวสุปราณี  ไพรพฤกษ  เลขานุการ                                                                                                                                  

สวสัดปีใหมคะ ฉบับนีก็้เปนจุลสารฉบับที่ 1 ประจาํไตรมาสที ่1      

ปงบประมาณ 2555 ฉลองศกัราชใหมของศูนยเครอืขายฯ นะคะ  

จลุสารฉบบันีป้ระธาน และกรรมการบริหารศนูยเครอืขายฯ             

ไดเขยีนบทความขาวสารเกีย่วกับสถานศึกษาทกุระดบั         
           

สามารถนาํไปประยกุตใชกับสถานศึกษาของตนเองได          
      

และขอใหสถานศกึษาทุกระดบั ดาํเนนิการพฒันาคณุภาพ             

ของสถานศกึษาดวยความมุงมัน่ตัง้ใจ ไมทอแทกบัปญหา             

และอปุสรรค ตัง้อยูบนความไมประมาท  เชือ่ไดวาความสาํเรจ็ 
      

ดานประกนัคณุภาพการศึกษาคงอยูไมไกลเกนิเอือ้ม                 

ศนูยเครอืขายฯ ขอเปนกาํลงัใจ และเอาใจชวยใหสถานศึกษา  
       

ทุกแหงประสบความสาํเรจ็ สดุทายนีข้อใหทุกทานโชคด ีมคีวาม
สขุ 

สขุภาพแขง็แรงตลอดปใหม และปตอ ๆ ไปนะคะ               

แลวเจอกนัใหมฉบบัหนาคะ สวสัดคีะ



จุดมุงหมายของการเรียนรูทุกกลุมสาระ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในศ

เนื้อหาแตละกลุมสาระแลว ผูเรียนจะตองสามารถนําความรูที่เลาเรียนไปใชในการดําเนินชีวิตจริงได หรือ ลงมือปฏิบัติจริงได ดังนั้นสาร

ฉบับนี้ใครขอเสนอแนวคิดสั้นๆที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ใหแกผูเกี่ยวของดาน

การศึกษาทราบ

การประเมินตามสภาพจริง   เปนรูปแบบหนึ่งของการประเมินที่ดําเนินการโดยใหผูเรียนทํางานหรือแกปญหาที่จําลองจาก

สภาพความเปนจริงหรือที่คลายคลึงกับปญหาที่เมื่อตองการทํางาน ในอนาคตจะตองเผชิญจริงๆ ใหสําเร็จ ความสําเร็จแสดงถึง

ความสามารถของการประยุกตใชทักษะและความรูที่พวกเขารับรู

การประเมินแบบดั้งเดิม เชน ขอสอบเลือกตอบ หรือ เติมคําในชองวาง หรือ เลือกถูกผิด หรือจับคู ผูเรียนจะตองเลือก

คําตอบหรือจดจําความรูเพื่อใชในการสอบ ซึ่งขอสอบแบบนี้อาจเปนขอสอบที่มีมาตรฐาน (ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับ

สากล) หรือเปนขอสอบที่ผูสอนคิดขึ้นเอง

ไมวาการประเมินแบบดั้งเดิม หรือ การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)ก็มีจุดประสงคเหมือนกัน ก็คือ

ตองการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ หากแตการประเมินสองแบบนี้ก็มีจุดเนนที่แตกตางกัน กลาวคือ การประเมินแบบดั้งเดิมเปน

การประเมินความรูพื้นฐานกลาวคือครูจะมีหนาที่รับภาระในการสอนความรูและทักษะใหกับผูเรียนแลวก็มีการทดสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถของผูเรียน ซึ่งแตกตางจาก การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือจะประเมินความสามารถในการ

ทํางานตามสภาพจริงใหสําเร็จ ดังนั้นครูจะตองมีภาระหนาที่ ที่จะชวยใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในการเผชิญหนากับปญหาที่ผูเรียน

จะตองพบหลังจากที่พวกเขาจบการศึกษา การประเมินตามสภาพจริงก็คือการจําลองสถานการณตามสภาพจริง แลวใหผูเรียนใช

ความสามารถในการแกปญหานั้น ในขั้นแรกผูสอนจะเปนผูกําหนดปญหาที่จะใหนักเรียนทําใหสําเร็จ เพื่อพิสูจนวาพวกเขาเปนผูที่มี

ความเชี่ยวชาญในดานนี้ แลวหลักสูตรการเรียนการสอนก็จะพัฒนาเพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหานั้นๆ ได ซึ่งรวมถึงการใหความรู 

และพัฒนาทักษะใหกับผูเรียนเชนกัน เปรียบเสมือนเปนการวางแผนยอนกลับ เชน สมมุติวาเปนคนสอนเลนกอลฟ ก็สอนวาทําอยางไร

ถึงจะเลนไดดี แตแทนที่จะออกขอสอบมาเปนตัวเลือกวาเลนอยางไร ก็ทดสอบผูเรียน โดยการปฏิบัติจริง นี่อาจจะเปนตัวอยางของ

กีฬา ความรูทางวิชาการ เชนคุณครูสอนวิชา คณิตศาสตร ไมใชแคใหผูเรียนมีความรูตามที่ครูสอน แตการประเมินตามสภาพจริง คือ

ใหเผชิญกับโจทยที่จําลองจากสภาพจริงที่ตองใชทักษะ วิชา คณิตศาสตร มาแกปญหา

ในความเปนจริงผูสอนก็ไมจําเปนที่จะตองเลือกใชการประเมินแบบใดแบบหนึ่งเพียงอยางเดียว อาจรวมวิธีการประเมินทั้ง

สองแบบเขากันไวดวยกัน อยางเชน ในการสอบใบขับขี่ ก็มีทั้งการสอบขอเขียนและการสอบปฏิบัติ ในชีวิตจริงถาผูโดยสารตองเลือกผู

ขับขี่ ผูโดยสารอาจจะเลือกคนที่ขับเกงแตสอบขอเขียนไมผาน เพราะแสดงวาบุคคลผูนี้มีความสามารถในการขับรถ แตอยางไรก็ตาม

ผูโดยสารยอมปรารถนาที่จะไดผูขับขี่ที่ผานทั้งสองอยาง เพราะนอกจากเขามีความสามารถในการขับรถแลว การสอบแบบเลือกตอบ

ยังแสดงวาเขามีความรูในกฎจราจรและสามารถที่จะขับขี่อยางปลอดภัยดวย ที่จะสรางความมั่นใจใหยิ่งขึ้น

การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

โดย ผูชวยศาสตราจารยเปรมใจ   เอื้ออังกูร
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คณะกรรมการสถานศกึษา

คณะบุคคลหนึ่งที่สําคัญตอคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นตามมาตรา 40 ในพระราชบัญญัติ การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 คือ คณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อพิจารณาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการสถานศึกษาที่กําหนด ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

กรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 จะเห็นวากรรมการชุดนี้ มีหนาที่สําคัญมากตอการสงเสริม ผลักดัน คุณภาพ

สถานศึกษา เชน

 กําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา

 ใหความเห็นชอบ 

- แผนปฏิบัติการประจําป

- การจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

- รายงานผลการดําเนินงานประจําป

 กํากับติดตาม การดําเนินงานตามแผน

 สงเสริมสนับสนุนการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ

 สงเสริม การพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิเศษใหไดรับการศึกษาเต็มศักยภาพ

 ระดมทรัพยากร

 สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ไดกําหนดตัวบงชี้ที่7 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ขอที่ 3 ดังนั้นสถานศึกษาจะตองพิจารณาบุคคลที่จะดําเนินงานนี้ใหเหมาะสม

โดย ผูชวยศาสตราจารย พรรณี  ไชยโย 
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คณะกรรมการสถานศึกษา

การคัดกรองนักเรียน        

โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพดี   ธรรมชาติ 

การคัดกรองนักเรียนเปนขั้นตอนหนึ่งในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาวิเคราะหจากขอมูล

นักเรียน ที่ศึกษาไวเปนรายบุคคล โดยยึดเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลัก  ซึ่งแบงออกเปน 2 

กลุมใหญ คือ กลุมปกติ และกลุมเสี่ยง/มีปญหา ประโยชนจากการคัดกรองนักเรียน ชวยใหครูที่ปรึกษาสามารถ

นําไปวางแผนหรือจัดกิจกรรมเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับความแตกตางของ

นักเรียน เชน นักเรียนกลุมปกติ ครูควรหาวิธีการที่เนน สงเสริมนักเรียนใหไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สวน

นักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา ครูควรหาทางปองกันหรือชวยเหลือแกไขปญหาใหตรงประเด็น และรวดเร็วทันการ

กอนที่จะสายเกินแกไข  

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อคัดกรองนักเรียนโรงเรียนควรจัดประชุมครูเพื่อรวมกันพิจารณาเกณฑการจัด

กลุมนักเรียนและกําหนดเกณฑใหเปนรูปธรรมซึ่งอาจระบุเปนความถี่หรือความรุนแรงของพฤติกรรม จึงจะทํา

ใหการคัดกรองนักเรียนมีมาตรฐานเดียวกัน  และเปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียน  ขอพึงระวังที่ครูที่ปรึกษา

จําเปนตองตระหนักอยางยิ่ง คือ การเก็บผลการคัดกรองตองเปนความลับ ไมควรใหนักเรียนรับรูวา ใครถูกจัด

อยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหาบาง เพื่อปองกันการลอเลียนจากเพื่อนๆ หรือหลบเลี่ยงจากการใหการดูแลชวยเหลือ 

และสิ่งที่จําเปนในการประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือนักเรียน คือ การสื่อสารใหผูปกครองรับรูวา 

ปญหาหรือพฤติกรรมบุตรหลานของทานเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดได แตสามารถแกไขไดหากมีการรวมมือกัน

ชวยเหลืออยางจริงจัง 
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การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพนับเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของ

สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดกลไกและเครื่องมือตางๆ ในการ

กํากับ ดูแล รักษามาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามยังคงพบวาคุณภาพการศึกษาในบางกรณีก็ยังมี

ปญหา โดยเฉพาะกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมตอสังคมเปน

อยางมาก ดวยปรากฏวามีสถาบันอุดมศึกษามากกวา 80 แหง จัดการศึกษานอกที่ตั้งรวมจํานวน

มากกวา 500 ศูนยกระจายทุกภาคและซ้ําซอนในจังหวัดหนึ่งๆ จํานวนมาก ยังไมมีการตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการการศึกษา ทําใหสังคมขาดความเชื่อถือในคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพการจัด

การศึกษาโดยรวม สกอ. จึงดําเนินโครงการ การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิการจัดการศึกษานอก

ที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ 2554 จํานวน 76 สถาบัน 76 ศูนย ชวงเดือนกุมภาพันธถึง

เดือนกรกฎาคม 2554 (ไมรวมสถาบันที่นํารอง 9 แหง) ซึ่งสวนใหญจะเปนวันเสาร – อาทิตย ผูตรวจ

เยี่ยมประกอบดวยกรรมการสภาสถาบัน ผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบาย (กกอ.และอนุกรรมการหลัก      

6 ดาน) ผูทรงคุณวุฒิจากระบบประกันคุณภาพ และฝายเลขานุการ โดยผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการตรวจ

เยี่ยมศูนยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบใหครบทุกศูนย ประเด็น

การตรวจเยี่ยมมี 7 ประเด็น ไดแก ประเด็นการเปดดําเนินการหลักสูตร ประเด็นอาจารย ประเด็นดาน

สถานที่ ประเด็นดานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ประเด็นดานการจัดบริการนักศึกษา ประเด็นดาน

นักศึกษา และประเด็นการติดตอประสานงานระหวางศูนยกับสถานที่ตั้งหลัก ผูตรวจเยี่ยมรายงานผล

การตรวจเยี่ยมรายศูนยโดยใชแบบ สมอ.ตย.01 และ สมอ.ตย.02 จากนั้น สกอ. จะนําเสนอรายงานผล

การตรวจเยี่ยมใหคณะกรรมการดานการติดตามและประเมินพิจารณา เสนอผลการตรวจเยี่ยม    

กกอ.แจงผลการตรวจเยี่ยมใหกรรมการสภาและอธิการบดีทราบรวมทั้งสรุปผลการตรวจเยี่ยม

เผยแพรตอสาธารณะ

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณเขารวมประชุม 3 คน ไดแก ศาสตราจารย.ดร.สุรินทร เศรษฐ

มานิต (ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย) รองศาสตรจารย ประดิษฐ  มีสุข และผูชวยศาสตรจารย     

ดร.สมภพ อินทสุวรรณ (ผูทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายใน) สําหรับผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ข อ ง ส ก อ . ใ น  เ ค รื อ ข า ย ภ า ค ใ ต  มี  5  ค น  ไ ด แ ก                         

รองศาสตรจารย  ประดิษฐ   มีสุ ข  รองศาสตรจารยผดุ ง  ดวงมาลา ผู ชวยศาสตรจารย                     

ดร. สมภพ อินทรสุวรรณ  รองศาสตรจารยดร.กาน จันทรพรหมา  และผูชวยศาสตรจารย ดร.สุนทร 

พูนเอียด กําหนดการประเมินศูนยจัดการศึกษานอกที่ตั้งดังตารางแนบ สําหรับมหาวิทยาลัยทักษิณใน

ลําดับที่ 37 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติยกเลิกการจัดการการศึกษาที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลาแลว 

และไดแจงที่ประชุมขอปรับขอมูลออกจากบัญชีการประเมิน

โดย รองศาสตราจารยประดิษฐ  มีสุข

การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Visit)

แนวทางการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2554
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ในขณะที่มี พรบ. การศึกษาแหงชาติ 2542 ซึ่งมี 78 มาตรา 9 หมวด มีผลบังคับใชมาเกือบ 13 ป

แลว มีหลายประเด็นท่ีนาขบคิด และควรจะหาทางแกไขทั้งในเชิงระบบและในสวนของปจเจก

ปญหาที่เปนไมเบื่อไมเมาของผูบริหาร คือ เรื่องการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งจะตองมีสมศ.เขา

ตรวจประเมิน หากสถานศึกษา ใดไมผานก็จะทําใหบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหาร เครียดสุดๆ 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาหนทางใหผานการตรวจจาก สมศ. ผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรบาง จะแกไข

ปญหากันอยางไร

1. ทุกคนมองการประเมินคุณภาพเพียงการจัดเอกสารตามตัวบงชี้ และมาตรฐาน โดย

ไมไดมอง เรื่องตนน้ํา กลางน้ํา ซึ่ง นักเรียนและครูอาจารยจะตองมีการเรียน การสอนตามหลักสูตร ครูตอง

สอนอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ และเต็มหลักสูตร

2. การปรับแนวคิดกันใหมในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคลากรสวนใหญ 

เห็นวาการจัดทําเอกสารเปนเรื่องสําคัญ กรรมการประเมินก็ไมคอยมีเวลาไดดู ไดสังเกต การปฏิบัติการ

เรียนการสอนอยางจริงจังสุดทายก็ตัดสินใจเพียงอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่นอยมากๆ สถานศึกษาบางแหง

ผาน แตเมื่อเปรียบเทียบกับ สถานศึกษาที่ไมผานเกณฑ ก็ไมไดแตกตางกันมาก

3. เรื่องของการตัดสินตามเกณฑ และตัวชี้วัด ทัง้คณะกรรมการ และผูเกี่ยวของตองทํา

ความเขาใจ กันใหทองแท และใหมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถแกปญหา เรื่องความไมเปนมาตรฐานของ 

คณะกรรมการประเมินท้ังภายในสังกัด ภายนอกจาก สมศ.

โดย ผูอํานวยการ ดร.เผก   สิทธิพันธ

ศูนยเครือขาย สมศ. มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ถนนกาญจนวนิช    ตําบลเขารูปชาง  อําเภอเมือง  จังหวดัสงขลา  90000  
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