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จดหมายข่าวประจ าเดือนเมษายน 2562 นี้ เป็นห้วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ซึ่ง
เป็นประเพณีของประเทศไทย  โดยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ 
มีหลายสถาบันในระดับอุดมศึกษาได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้น เพื่อให้ชน
รุ่นหลังได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะผู้ใหญ่ อันเป็นเอกลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประจ าชาติมาจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และให้ความส าคัญในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาติ  

และช่วงระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษาได้มีกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรม ซึ่งจะได้รวบรวมไว้ในจดหมายข่าว
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าเดือนเมษายน 2562 ฉบับน้ี

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนสนับสนุนใน
การเผยแพร่จดหมายข่าวประกันคุณภาพฉบับน้ีไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
เมษายน 2562
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จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการขายทอดตลาด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท นที 
ศรีมะกล่ า กรรมการในคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการขายทอดตลาด ของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี โดยมีนายอ านวย  ศรีครุฑ บรรณารักษ์
ช านาญการ เป็นประธานในคณะกรรมการ
ดังกล่าว ได้ด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุช ารุด
ไม่ใช้ราชการ จ านวน 472 รายการ เป็นการขาย
ทอดตลาดพัสดุทั้งหมด ในราคากลาง 55,000 
บาท ซึ่งในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจ
เข้าร่วมประมูล จ านวน 42 ราย และผู้ชนะการ
ประมูล ได้ประมูลพัสดุทั้งหมดในราคา 266,000 
บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ณ ศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี
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หมศ. ถือฤกษ์ดี 
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบ พน.
เ ม่ื อวั นที่  21  มีนาคม 2562  นางภาวนา  
พงศ์ปริตร  หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ท าพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ซึ่งประดิษฐานอยู่ ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมี
เจ้าหน้าท่ีภายในศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวีเข้าร่วมสกัการะ
ในครัง้นีด้้วย

ประชุมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา  เป็นประธานในการจัด
ประชุมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015

ครั้งที่ 1/2562 (Internal Quality Audit : IQA) ณ ห้อง 8303 ชั้น 3 อาคารเรียน 6 ชั้น 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน วางแผนการตรวจประเมินภายใน จัดท า 
Audit Checklist สามารถออกเอกสาร Corrective Action Request (CAR) ตลอดจนสามารถ
จัดท า Audit Report รวมถึงการทบทวนผลการตรวจ และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก 
(External Auditor) จากหน่วยงานตรวจรับรองระบบ UKAS:GLOBAL/KMUTT เพื่อให้การตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015 ครั้งที่ 1/2562 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562 นางภาวนา  พงศ์ปริตร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการ
ประชุมหารือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยนายพิชัย  แสงไฟ  
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นประธานในการประชุม ในส่วนของสมาคมเจ้าของเรือไทยได้
มอบหมายให้ นายสุรพล  มีเสถียร เป็นผู้แทนจากสมาคมเจ้าของเรือไทย เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ณ ห้อง 8303 ชั้น 3 อาคารเรียน 6 ชั้น

การประชุมหารือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและสมาคมเจ้าของเรือไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ปัญหาและอุปสรรคของการหาเรือฝึกภาคทางทะเลให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการหาเรือฝึกให้กับนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ที่สมาคมเจ้าของเรือไทยให้การสนับสนุนได้ รวมถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยนายสุรพล  มีเสถียร ผู้แทนจาก
สมาคมเจ้าของเรือไทย ได้กล่าวว่า “ตนจะน าปัญหาดังกล่าวไปปรึกษากับทางสมาคมฯ เพื่อ
ประสานกับสถานประกอบในการหาแนวทางในการหาเรือฝึกภาคทางทะเลให้กับนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีต่อไป ทั้งน้ี นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต้องมีระเบียบวินัย และ
ทักษะทางด้านภาษาให้มากขึ้น จากการสัมภาษณ์กับบริษัทต่างชาติ พบว่าปัญหาส าหรับนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่ คือ ไม่สามารถสื่อสารกับคณะกรรมการสัมภาษณ์ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะด้านภาษา”

ประชุมหารือระหว่างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
และสมาคมเจ้าของเรือไทย
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ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา ได้จัดทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ISO 9001:2015 (Internal Quality 
Audit : IQA) ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ านวน 
11 ทีม ทีมละ 2 คน เพื่อเข้าตรวจติดตาม
คุณภาพการปฏิบัติงานประจ าปี ของกลุ่ม/ฝ่าย 
ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 9001:2015
(Internal Quality Audit : IQA) เป็นหนึ่งใน
ประเภทของการตรวจติดตาม เป็นการตรวจ
ติดตามโดยบุคลากรภายในองค์กร และบุคลากร
ที่ตรวจจะต้องไม่ ใช่บุคลากรของกลุ่ม /ฝ่าย 
ที่ ถูกตรวจ การที่ องค์กรได้ รับการรับรอง
มาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้อง
มี ค ว ามพร้ อม ใ นก า รต ร ว จ ปร ะ เ มิ น จ า ก
ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ตลอดเวลา 
การสะท้อนว่าองค์กรมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่าง
สม่ าเสมอ การตรวจประเมินคุณภาพภายในจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการตรวจจริงจากหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับการรับรอง 

ในการตรวจน้ันจะใช้บุคลากรจากภายในองค์กรที่
ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน 
จากวิทยากรที่ ได้รับการรับรองจากสถาบัน
รับรองผู้ตรวจประเมิน ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001: 2015
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ประชุมติดตามการด าเนินงาน

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วยงานภายใต้การก ากับของ รชค.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโท นที  
ศรีมะกล่ า   เข้าร่วมประชุมติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ของ นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายสมศักดิ์  
ห่มม่วง  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานใน
การประชุม และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล 
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการ
ขนส่งทางน้ า ) นายกริช เพชร ชัยช่วย
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการ
ขนส่งทางน้ า) เข้าร่วมการประชุมด้วย 
ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรม
เจ้าท่า
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สาระความรู้กับ มศ.
ทางออกและอนาคตของการศึกษา 
ในวันที่มหาวิทยาลัยก าลังจะ.....
ไปไม่รอด?

“ประเด็นเร่ืองความตายของมหาวิทยาลัยไทย ได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกคร้ัง เพราะเทรนด์
การศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมานี้ นอกจากจะมีหลักสูตรใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ในอีกด้านหนึ่งก็มี
หลักสูตรเก่า ๆ ที่ล้ม หาย ตาย จาก ไปจากระบบการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่ต้องปิดตัว”

ปัจจัยแรกที่ท าให้มหาวิทยาลัยทยอยปิดตัว ปิดหลักสูตร คือ ขาดแคลนเด็กที่เข้าเรียน ซึ่งปัญหานี้เอง
ก็มาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดของเด็กที่มีจ านวนน้อยลง ในปี 2559 ไทยมีอัตราของ
เด็กเกิดใหม่เพียงแค่ 666,207 คนเท่านั้น ถือว่าน้อยลง 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2514 ที่มีถึง 
1,221,228 คน จากปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยลงนี้ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ นักสถิติและอาจารย์คณะ
สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า “แต่ละปีมหาวิทยาลัยไทย มี
ที่ว่างรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีละ 150,000 แต่มีเด็กเข้าเรียนเพียง 80,000 คน” ซึ่งช่อง
โหว่ของจ านวนหายไปน้ี ท าให้จ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ และเด็กที่เข้าเรียนไม่สมดุลกัน

อีกปัญหาหนึ่ง ที่ตามกันมา คือเมื่อเด็กมีจ านวนน้อยลงแล้ว เด็กในปัจจุบันยังเลือกเรียนสาขาอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก คือสาขาที่เรียนไปแล้ว ต้องมีตลาดแรงงานรองรับ ซึ่งนายสุขุม 
เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยว่า การเลือกเรียนของเด็กในปัจจุบัน
จะเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ต่างออกไปจากสาขา
อ่ืน

“สาขาอย่างแฟชั่น นิเทศศาสตร์ หรือครุศาสตร์นั้นมีเด็กเลือกเรียนน้อยลงอย่างมาก ในขณะที่สาขา

อย่างพยาบาลศาสตร์ อาหาร และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีคนสมัครจ านวนมาก” เมื่อบาง
สาขามีเด็กเรียนน้อยมาก หรือไม่มีเลย ทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดหลักสูตรเหล่านั้นลง

https://thematter.co/pulse/future-of-university/43895
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ออนไลน์ที่มีเพิ่มมากขึ้น อยู่เมืองไทยแต่ก็เทคคอร์สมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ต้องถือ
พาสปอร์ต ท าวีซา หรือซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ า ก็จบปริญญาได้ ทางเลือกใหม่อย่าง study at home 
จึงเป็นอีกปัจจัยที่กระทบต่อการปิดตัวลงของมหาวิทยาลัยด้วย

‘มีวุฒิปริญญา ยังไงก็ไม่ตกงาน’ ค่านิยมนี้จะเปล่ียนไปแล้ว

มหาวิทยาลัย จะตายไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีคนเรียน แต่ในอนาคต ตลาดแรงงานจะเห็นคุณค่าของ
ปริญญาน้อยลง “คุณค่าของปริญญาจะลดลง ต่อไปนี้จะไม่ได้ดูที่ใบปริญญา แต่ถ้าคุณจบไปท างาน
แล้ว ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ก็ไม่มีประโยชน์ ต่อไปนี้เราจะวัดที่สมรรถนะว่าจบมา จะไปท างาน 
ตอบโจทย์บริษัทได้ไหม”

เม่ือมีทั้งความเสี่ยงจะปิดตัวลงเรื่อยๆ ขนาดน้ี มหาวิทยาลัยจะเลือกอะไรได้ไหม หรือต้องรอให้ถึง
ความตายอย่างช้า ๆ ?

ปฏิเสธได้ยากว่า ถ้าหากมหาวิทยาลัยไทยไม่ปรับตัว ก็อาจเสี่ยงต่อการปิดตัว ดังนั้นบุคลากร และ
มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีข้อเสนอจากนักวิชาการว่า 
มหาวิทยาลัยของไทยเราต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา (Hub 
Education) ไม่เช่นนั้นเด็กไทยจะเลือกมหาวิทยาลัยต่างชาติมากกว่าในประเทศ

ดูเหมือนว่า กระทรวงศึกษาไทยก็ก าลังหาทางพยายามดิ้นรน เพื่อหลุดออกจากวิกฤตน้ี หน่ึงใน
แนวทางที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2561 คือร่วมท างานกับมหาวิทยาลัยน าร่อง 7 แห่ง เพื่อ
เสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ด้านภาษา ดิจิทัล และ Soft Skill 
ที่มีงานวิจัยบ่งชี้ว่า เป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีควบคู่กับวิชาการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาฯ ยังผลักดันให้มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรระยะสั้น คอร์สพัฒนาฝีมือด้าน
ต่าง ๆ แทนการบังคับเก็บรายชั่วโมง รายวิชาให้ครบ เพราะเม่ือเด็กสนใจวุฒิปริญญาน้อยลง 
หลักสูตรแบบนี้จะเข้ามาแทนที่ เพราะได้ความรู้เร็ว เข้าถึงง่าย และใช้เวลาน้อยกว่าเยอะ

ขณะที่ เด็กมีจ านวนน้อยลง ในยุค
ปัจจุบัน เด็ก ๆ  หลายคนก็ เริ่มมี
ตัวเลือกที่มากขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องก้าว
ขาออกจากบ้าน เพราะสามารถเลือก
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านคอร์สเรียน
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ส่วนในต่างประเทศ ระบบหลักสูตรที่แข็งและตายตัวซึ่งคณะ
ได้จัดเตรียมมาให้ก าลังจะหายไป โดยมีแนวโน้มว่าถูกแทนที่
ด้วยการเลือกลงเรียนตามรายวิชา พัฒนาตนเองกันได้ตาม
สไตล์ที่แต่ละคนชื่นชอบ บางสถาบันอาจเปิดให้ เ ลือก
ผสมผสานวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามใจผู้เรียน

ระบบการสอบที่เน้นวัดความรู้สิ่งที่เรียนจากห้องเรียน จะไม่ใช่ตัววัดระดับนักศึกษาอีกต่อไป ค าถาม
คือมหาวิทยาลัยจะมีการวัดผลสิ่งที่นักเรียนได้เรียนและน าไปใช้อย่างเหมาะสมอย่างไร นี่คือโจทย์
ใหญ่ที่น่าสนใจเอามาก ๆ

University of Future มหาวิทยาลัยในอนาคต

ในขณะที่ไทยก าลังปรับตัว ในต่างประเทศก็เริ่มเห็นความเปล่ียนแปลงกันอย่างน่าสนใจกันบ้างแล้ว
ตอนนีค้อร์สเรียนออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น และคาดว่าในอนาคตก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจาก
มหาวิทยาลัย ก็มีสถาบันและเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นเปิดแต่คอร์สออนไลน์ ที่มีแพร่หลายทั้งคอร์สวิชาการ 
หรือคอร์สอย่างการแสดง และท าอาหาร หรือแม้แต่การก ากับภาพยนตร์ หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ 
คือมหาวิทยาลัย TexasA&M ในสหรัฐฯ อาจารย์ประจ าวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มอัพโหลดคลิปวิดีโอ
การสอน ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการดูคลิป และจบหลักสูตรแบบไม่จ าเป็นต้องมาพบอาจารย์ เลย
สักครั้ง ด้วยการเรียนการสอนแนวใหม่นี้ การจัดกระเป๋าเตรียมเข้าเรียน แลคเชอร์ชีท หนังสือเรียน 
จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นอีกต่อไป เพราะต าราเรียนจะกลายเป็นระบบวิดีโอเหมือน Netflix ไม่เข้าใจ 
อยากทบทวนตรงไหน แค่กดรีเพลย์ซ้ า รวมทั้งการส่งงานกับอาจารย์ ก็จะไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ถึงมหาวิทยาลัย ส่งงานในถาดหน้าห้องพักครู เพราะทุกอย่างกลายมาอยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
กลายเป็นการส่งงานออนไลน์หมด อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนอาจกลายเป็นแค่แล็ปท็อป หรือ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องเท่าน้ัน

ในขณะเดียวกัน ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตเรามากขึ้น แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อ
ระบบการศึกษา จึงมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคต เจ้า AI อาจจะได้รับบทบาทเป็นคุณครูใน
มหาวิทยาลัยได้ จากความสามารถและปัญญาของมันที่แค่ในตอนน้ี ก็มี AI สุดยอดทนายของ IBM 
ที่ท่องจ ามาตรากฎหมายสหรัฐฯ ทั้งหมด และยังตัดสินคดีความง่ายๆ เช่นการสมรสได้แล้ว หรือ
แม้แต่หุ่นยนต์หมอที่วิจัยโรคต่าง ๆ หรือ AI ศัลยแพทย์ ที่ในอนาคตถ้ายิ่งอัพเกรดความสามารถ 
อาจไปได้ไกลจนมาเป็นอาจารย์หมอ

มหาวิทยาลัยแห่งอนาคตจะมีโฉมหน้า รูปแบบเป็นอย่างไร อาจมีทั้งประโยชน์ และสะดวกเหมาะ
กับนักศึกษา อีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอื่น ๆ แต่ก่อนจะ
ถึงจุดนั้น มหา’ลัย และบุคลากรในไทย ก็ต้องเร่ิมปรับตัว และเปล่ียนแปลงให้รอดจากการปิดตัว 
และเป็นสถานที่ส าหรับให้การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานในอนาคตให้ได้
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