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การศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรายงานที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมกฎหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ เพื่อจัดทาเป็นบทวิเคราะห์ของการพัฒนาระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 จากต่างประเทศที่คัดสรร และบทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยใช้กระบวนการวิจัย เอกสาร เพื่อ
สรุปผลการวิเคราะห์เป็นสาระสาคัญของรายงานผลดังกล่าว
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังว่า รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญ มี
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บทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ให้รองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
****************
บทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ข้อเสนอและ
ผลการวิจัยในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของต่างประเทศ
3. จัดทาบทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
โดยมุ่งหวังให้ได้ข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทาการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560
โดยรายงานบทวิเคราะห์นี้จัดแบ่งหัวข้อการนาเสนอประกอบด้วย
1. ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประเทศต่าง ๆ
4. บทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
จากความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้ได้คุณภาพ
ผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดจนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและยอมรับของสังคมก็ย่อมจะแสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญของการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยู่อย่างแจ่มชัดแล้ว
และเมื่อพิจารณาตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ย่อมจะเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
กล่าวคือ
1. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ
2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทาหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาดาเนินการตามจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ
4. ให้มีการจัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อพบว่าผลการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
นอกเหนือจากที่บ่งบอกระดับความสาคัญถึงขั้นที่ต้องกาหนดเป็นสาระบัญญัติหมวดหนึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว ความสาคัญยังอยู่ที่ว่าเป็นกลไกการบริหารจัดการและการ
ดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะช่วย
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นระบบที่มีการ
ดาเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควบคู่กับการดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสรุปความสาคัญได้ ดังนี้
1. ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเกิดความเสมอ
ภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
3. ทาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
จริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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4. ช่วยกระตุ้นให้สถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาตรฐาน ได้ซึมซับในเรื่องของการมีคุณธรรม
และจริยธรรม การดารงชีวิตตามหลักศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม รัฐบาลจึงได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพและ
การประกันคุณภาพดังต่อไปนี้
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 4 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดแนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข
การศึกษาและวัฒนธรรม โดยในมาตรา 80 กาหนดว่า รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านสังคม
การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม และในวงเล็บ 3 ของมาตราดังกล่าว กาหนดไว้ว่า
“พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550 : 23-24)
จะเห็นได้ว่าในกฎหมายหลักของประเทศได้ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดดาเนินการให้กับประชาชน
1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
จากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” และมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามที่กาหนดใน
รัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ โดยได้
บัญญัติสาระสาคัญไว้ใน 5 มาตรา ได้แก่
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มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการส
ศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองที่ทาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่
กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้
ดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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1.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับ
การดาเนินการโดยมีสาระว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุสาระ
ทั่วไปไว้ว่า
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายนอกและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
3) ให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการสีส่วนร่วมของชุมชน
4) ให้สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผย
รายงานนั้นต่อสาธารณชน
5) สถานศึกษาต้องนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบ
การจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กฎกระทรวงได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ประกอบด้วย ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยในทุกระดับ
การศึกษากาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) วางระเบียบหรือออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในแต่ละระดับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
นั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาในระดับนั้น ๆ
2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยให้นาผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
นั้น ๆ
4) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาในแต่ละขั้น
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มอบหมายในส่วนของสาระแห่งการประกันคุณภาพภายในซึ่งใช้เป็นแนวทางให้ สถานศึกษานาไป
ดาเนินการมีความแตกต่างกันตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
โดยมีสาระตามระดับการศึกษาดังนี้
เมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละระดับการศึกษาของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กฎกระทรวงฯได้กาหนดสาระสาคัญไว้ดังนี้
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการตามขั้นตอนทั้ง 8 ประการนั้น ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กาหนดไว้ได้
ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวาง
แนวทางในการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นแล้ว
รายงานให้รัฐมนตรีทราบ
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ(1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง
คานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย
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การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ(2) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
(2) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสาเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม
(3) กาหนดวิธีดาเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
(4) กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
(5) กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน รับผิดชอบและ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครองและ
องค์การ ชุมชน
(7) กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(8) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ในประเด็นสาคัญว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น กระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยระบุเหตุผลว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้
ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการปรับและพัฒนามาตรฐาน
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ดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กาหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้
อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง
ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทาเอกสารที่ใช้
ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยให้มี
4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมาตรฐานที่
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ทั้งนีใ้ ห้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
โดยให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ฉบับนี้เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อมุ่งมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้โดยยึดหลักการให้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะนาไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพที่จะเกิดขึ้นต่อไป
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

9

คิดเห็นและแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเหลือเฉพาะมาตรฐานหลัก ๆ ที่เป็นกลไกสาคัญที่
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะช่วยลดภาระงานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในไปได้อย่างมาก
2) การอาชีวศึกษา
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(4) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(6) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(7) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการตามขั้นตอนทั้ง 7 ประการนั้น ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ(1) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และต้อง
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา
สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และเทคโนโลยี
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ (2) จะต้องสอดคล้อง
กับแนวทางที่สถานศึกษาได้กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
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(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนดาเนินการของสถานศึกษา
(2) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
(3) การวิจัยและนวัตกรรม
(4) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
(5) การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
(6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
(7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยให้มีการกากับและติดตามตรวจสอบการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียนตามหลักสูตร
ที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
3) การอุดมศึกษา
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้พิจารณาจาก
(1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
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การประกันคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
(3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ใช้แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นโดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตาม
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้กากับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตดังต่อไปนี้
ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
ข. คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
ค. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
ง. ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
จ. อุปกรณ์การศึกษา
ฉ. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
ซ. องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามที่เห็นสมควรโดยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
จากฎกระทรวงที่กล่าวข้างต้นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาในแต่ละระดับ
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะมีการวางระเบียบหรืออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษานั้น ๆ ต่อไป
2. นโยบายรัฐบาล
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวคือ
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูร๕ณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
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4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
จะเห็นได้ว่านโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการสร้างมาตรฐานคนไทย
พัฒนาทุกช่วงวัย ใช้การศึกษาเป็นกลไกสร้างทักษะแรงงานในท้องถิ่น มุ่งพัฒนาครู อีกทั้งมุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
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ขณะทีร่ ัฐบาลก่อนหน้านี้คือ รัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีก็ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
นโยบายเกี่ยวกับสังคมและคุณภาพชีวิตครอบคลุมนโยบายด้านการศึกษา มีรายละเอียดของนโยบาย
กล่าวคือ
1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อัน
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้
ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับ
ปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็น
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจาย
อานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้
ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัด
ให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มี
ระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจาก
ระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้อนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้
คืนเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชาระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบการคัดเลือกกลางเพื่อเข้า
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ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดาเนิน “โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน” เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต
3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตาม
นโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัด
ปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน
การสร้างรายได้ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุน
ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์
อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไป
ประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มี
ศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ
5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้
กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งดาเนินการให้
“กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
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6. สนับสนุนการวิจัยแลพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อ
สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การ
สร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่
จาเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ เร่งรัดการจัดทา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
อาจสรุปได้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ให้ความสาคัญกับนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกันทั้งหมด ดังนั้น นอกเหนือจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะได้นา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลแล้ว การมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วย
ให้นโยบายรัฐบาลบรรลุผลดังประสงค์ได้อย่างยั่งยืน
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ
3.1 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักกรรมาธิการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ได้รายงานเรื่อง การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สรุปสาระสาคัญได้ว่า ด้วยการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นนโยบายของรัฐที่มีความต้องการตรวจสอบ
ประเมินผลว่า การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ
และสนองความต้องการของลูกค้า ประชาชนผู้รับบริการเพียงใด รัฐบาลจึงได้กาหนดให้ สมศ. ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระ มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดันที่จะทาให้ผลการประเมินภายนอก
เบี่ยงเบนไปจากความจริง ก่อให้เกิดการตรวจสอบและการถ่วงดุลอย่างแท้จริง และทาให้เกิดการ
ประเมินที่มีคุณภาพบนหลักเกณฑ์พื้นฐาน 5 ประการคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนหลักความเที่ยง
ธรรม โปร่งใส มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริม
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ประสานงานความร่วมมือระหว่างกัน และการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัด
การศึกษาจากทุกฝ่าย
คณะกรรมาธิการจึงได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินและ
มาตรฐานที่ใช้ประเมินเป็นหลัก อันเนื่องมาจากผลของการประเมินที่ได้ สมศ.จะพิจารณารับรองหรือไม่
และจะส่งผลต่อสถานศึกษาผู้รับการประเมินเพียงใด ผลการประเมินได้รับการยอมรับทั้งสถานศึกษา
และผู้ประเมินเพียงใด มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพการสอน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพียงใด และเป็นที่
ยอมรับระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประเมินเพียงใด
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า การประเมินผลคุณภาพการศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีต้องมาจากความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายสถานศึกษาผู้รับ
การประเมิน ฝ่ายผู้ประเมิน และผู้ให้การรับรอง คือสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จากผลการประเมินที่ สมศ.ได้ดาเนินการไป 2 ครั้งแล้ว โดยในครั้งแรกเป็นการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาสถานศึกษามิใช่การประเมินเพื่อให้คุณให้โทษแก่
สถานศึกษาแต่อย่างใด ส่วนในการประเมินครั้งที่ 2 เป็นการประเมินเพื่อไปสู่การวัดผล เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล สิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วและเป็นประเด็นที่ สมศ.ควรให้ความสนใจติดตาม ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ได้แก่
1) ความไม่เชื่อมั่นของสถานศึกษาผู้ถูกประเมินต่อผู้ประเมินและผลการประเมิน
เนื่องจากมีข้อเรียกร้อง ทักท้วงจากสถานศึกษาผู้ถูกประเมินถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประเมินในหลายประเด็น เช่น ผู้ประเมินมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ขาดประสบการณ์ทางการศึกษา
หรือมีประสบการณ์น้อยขาดความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา การประเมินผลกระทาในลักษณะการ
ตรวจสอบหาจุดด้อยมากกว่าจุดเด่น นอกจากนี้ผู้ประเมินบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การวางตัวไม่
เหมาะสม ไม่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ทักท้วงผลการประเมินอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังใช้คาพูด
เปรียบเทียบระหว่างสถานศึกษาและมีทัศนคติไม่ดีต่อสถานศึกษาที่ถูกประเมิน ส่งผลกระทบต่อผลการ
ประเมินที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา คณะกรรมาธิการมี
ข้อเสนอแนะว่า
(1) สมศ. ควรจัดตั้งคณะกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาผู้รับการ
ประเมินว่ามีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ สมศ. และสถานศึกษาเหล่านั้นได้
สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อลดกระแสการไม่ยอมรับผลการประเมิน ในขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสที่ สมศ. ได้ติดตามสารวจคุณภาพการประเมินของผู้ประเมินด้วย
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(2) สมศ. ควรพิจารณาทบทวนกระบวนการเลือกสรรผู้ประเมินให้มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่โดยการตรวจสอบภูมิหลังของผู้ประเมิน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ความรู้
ความชานาญ ประสบการณ์ด้านการศึกษา รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ก่อนให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินควรได้รับการยอมรับจาก
สถานศึกษาในระดับนั้นด้วย
(3) สมศ. ควรพิจารณาถึงความชัดเจนของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
วัดผลที่ สมศ.กาหนดใช้ในการประเมินสถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และ
มาตรฐานที่ 8 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน อันเนื่องมาจากความ
หลากหลายของสถานศึกษา สภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาที่แตกต่างกันมากทั้งขนาด สถานที่ตั้ง
ในเมืองนอกเมือง
(4) สมศ. ควรให้ความสาคัญกับการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสานักงาน
ให้มีเพียงพอต่อการดาเนินงาน และเร่งพัฒนา อบรม บุคลากรของสมศ. ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ ความสามารถในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์
วิธีการประเมิน ให้สถานศึกษาทราบอย่างชัดเจนและด้วยมาตรฐานเดียวกัน
(5) สมศ.ควรอธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินให้สถานศึกษาทราบอย่าง
ชัดเจน ปรับระยะเวลาในการประเมินให้สอดคล้องกับขนาดของสถานศึกษา กาหนดเวลาในการจัด
ส่งผลการประเมินให้สถานศึกษาผู้รับการประเมินได้ทราบและให้โอกาสแก่สถานศึกษานั้น ๆ ในการ
ทักท้วงผลการประเมินตามสมควร
2) การสรรหาและพัฒนาคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า สมศ. ควรเร่งดาเนินการสรรหาผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มจี านวนเพิ่มมากขึ้น โดยให้มีจานวนเพียงพอต่อการดาเนินงานของ สมศ. ใน
ขณะเดียวกัน สมศ. ต้องพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกให้ได้มาตรฐานการประเมินตามเกณฑ์
ของ สมศ. ควรยกเลิกผู้ประเมินคุณภาพอิสระ ให้เหลือแต่เพียงผู้ประเมินที่เป็นนิติบุคคลและเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการประเมินผล สมศ. ควรพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้ผู้ประเมินที่เป็นนิติบุคคล
ต้องจัดให้มีทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษา ความรู้ความชานาญในเรื่องการจัดการศึกษามา
เป็นที่ปรึกษาของนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับ สมศ. และต้องกาหนดให้รายงานผลการประเมินของผู้
ประเมินในนิติบุคคลนั้นต้องผ่านคณะกรรมการตรวจพิจารณารายงานของนิติบุคคลนั้น ๆ ก่อนนาเสนอ
ต่อ สมศ. เพื่อพิจารณาต่อไป และเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินผล นอกจากนี้ สมศ. ควร
ประเมินผลการดาเนินงานของผู้ประเมินภายนอกแบบจ้างเหมากับผู้ประเมินผลที่ สมศ. ได้คัดเลือกจาก
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ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงผู้
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีที่สุดต่อไป
3) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของ สมศ.
สมศ. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ยอมรับและศรัทธาต่อสถานศึกษา สถานศึกษาจะได้รับ
การสนับสนุนและสามารถแข่งขันได้ สถานศึกษาที่มีคุณภาพต้องมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอยู่
เสมอภายใต้การนาของผู้บริหารคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า สมศ. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในบทบาทภาระหน้าที่ของ สมศ. นโยบายและหลักการที่ สมศ. กาหนดให้
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มสถานศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปให้ทราบโดยทั่วถึงและสม่าเสมอ
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิด
การยอมรับและศรัทธาต่อระบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของ สมศ. อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า สมศ. ควรจัดให้มีคณะทางานของ สมศ. หรือกลุ่มงาน
พิเศษของ สมศ.ที่เข้าไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือ แนะนาวิธีการ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาที่ผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐานของ สมศ. ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมตามมาตรฐานที่ สมศ.กาหนดเป็นการเฉพาะ
4) สิทธิประโยชน์จากการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินที่ สมศ.ได้ประกาศรับรองแล้ว
สมศ.ควรมีนโยบายที่ชัดเจนว่า สถานศึกษาใดที่ผ่านการรับรองจะได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์
ใดบ้างหรือไม่ หรือสถานศึกษาใดที่ไม่ผ่านการรับรองของ สมศ. จะมีผลเป็นคุณเป็นโทษอย่างไร เช่น
การได้รับงบประมาณดาเนินการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ
หรือการประกาศผลเชิดชูเกียรติสถานศึกษานั้น ฯลฯ เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในเรื่องนี้ จึงส่งผลให้
สถานศึกษาไม่ให้ความสาคัญต่อการประเมินผลอย่างจริงจัง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น
5) การดาเนินการกับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรับรองคุณภาพ
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า สถานศึกษาที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ สมศ. กาหนดขึ้น สมศ. ได้นาเสนอรายงานผลการประเมินต่อ
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คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการ ไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรีได้สั่งการในเรื่องนี้อย่างไร
คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็นว่า เมื่อผลการประเมินดังกล่าวปรากฏเป็นที่ชัดเจนแล้วรัฐบาลควรสั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทาหน้าที่ เข้าร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาตามที่กาหนด และควรจัดให้มีรายงาน
ผลการดาเนินงานให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในระดับสถาบันการศึกษานั้น ๆ ได้ทราบเป็นระยะไป
6) การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า สมศ. ควรให้ความสาคัญต่อการทาวิจัยและพัฒนา
นโยบาย กลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะควรนา
ผลการวิจัยที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สมศ. ควรเผยแพร่
ผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง
การเสนอแนะให้สถานศึกษาต่าง ๆ พิจารณานาผลการวิจัยและพัฒนาที่ สมศ. ได้จัดทาขึ้นไปพัฒนา
ปรับใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ผู้
ประเมินผล ได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมศ. ควรให้การเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของ สมศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถประมวล
ข้อมูล มาตรฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลแก่สถานศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนผู้สนใจ ได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7) การดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ สมศ.กาหนดไว้
โดยเหตุที่ สมศ. จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ ในอันที่จะทาหน้าที่พัฒนา
มาตรฐานและเกณฑ์ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความ
มุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการศึกษาในแต่ละระดับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการ
ปฏิรูประบบราชการเมื่อตุลาคม 2545 อันส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก
ซึ่งนับจากวันที่มีการปฏิรูป พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เห็นควรที่จะมีการ
ประเมินผลในการบริหารจัดการการศึกษาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถชี้แจงให้กับภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ มีบางประการที่รัฐควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
การศึกษาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาภาคบังคับ ขณะนี้ถือได้ว่าการผลักดันให้ไปสู่ความสาเร็จ
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คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า สมศ. เป็นหน่วยงานกลางที่จัดให้มีการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษามาแล้ว จานวน 2 ครั้ง ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานและวิธีการประเมินผลที่ สมศ.
กาหนดขึ้น สมศ.ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
1) แนวคิดการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับต่าง ๆ มีผลในเชิงบวกหรือเชิง
ลบ ต่อนโยบายการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างไร
2) การประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สมศ. มีข้อคิด ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ผู้รับผิดชอบในระดับรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี มากน้อยเพียงใด และผลรับการสั่งการมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร
นอกจากนี้ สมศ. ควรประเมินผลการดาเนินงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น
ผลการดาเนินงานของ สมศ. เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพียงใด ปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้าง
สมศ.ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในประเด็นย่อยต่างๆ ดังนี้
1) รูปแบบ วิธีการดาเนินงานของ สมศ. เป็นอย่างไร ยังสามารถรองรับการปฏิบัติงานในการ
พัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณที่ใช้ในการ
ดาเนินการ เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินการหรือไม่
2) การยอมรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ถูกประเมิน
สมศ.ได้นาผลการประเมินและการรับรองผลการประเมินมาวิเคราะห์ เจาะลึกถึงมูลเหตุต่าง ๆ ทั้งการที่
สถานศึกษาผู้ถูกประเมินยอมรับหรือไม่ยอมรับผลการประเมิน
3) การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 กาหนดให้สรรหาตามมาตรา 25, 26 และมาตรา 27
สมศ.ได้ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาทั้ง 2 ชุดดังกล่าวหรือไม่ ผลการดาเนินงานยังเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. หรือไม่ จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า สมศ. ควรทาการประเมินตนเองโดยปราศจากอคติและ
ด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานที่แท้จริงว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
เพื่อที่จะเป็นหลักประกันได้ว่า สมศ.เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
แทรกแซงจากภายนอก และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลในการสร้างความศรัทธา
เชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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3.2 ปัญหาและผลกระทบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เสนอโดย
คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สานักกรรมาธิการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รายงานเรื่อง “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” สรุป
สาระสาคัญได้ว่า
1) ปัญหาของระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
(1) ความไม่สอดคล้องกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทั้งๆที่พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)พ.ศ.2543 มาตรา 8(1) ให้สานักงานฯพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แต่ในทาง
ปฏิบัติหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกระบบทั้งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) และสมศ. ต่างหน่วยงานต่างกาหนดเกณฑ์และวิธีการเป็นของตนเอง ซึ่งบางเรื่องยังไม่สอดคล้อง
กัน เช่น เกณฑ์มาตรฐานที่ต่างกัน แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน และรายงานที่ต่างกัน เป็นต้น
นอกจากนี้กระบวนการประเมินการศึกษาภายในเองยังมีการดาเนินการประเมินซ้าซ้อน เช่น
ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการดาเนินการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา
ระดับสถาบันและองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) ความพร้อมของสถานศึกษา
ในระยะเวลา 15 ปี ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ทั้งหน่วยงานที่ถูกประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด และสมศ. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
บ่อยครั้ง
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ล่าสุดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระบุให้สถานศึกษามี
อิสระในการเลือกใช้ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบ ASEAN University Network –
Quality Assurance (AUN-QA) ระบบ Educational Criteria for Performance Excellence
(EdPEx) หรือ ระบบที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา
ในปัจจุบันบางคณะในบางสถานศึกษาได้เลือกใช้ระบบ AUN-QA ระบบ EdPEx หรือระบบที่
สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง และอยู่ในระหว่างการศึกษา อบรม พัฒนา และปรับใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรยังไม่เสร็จสิ้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ระบบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานละเอียดและซับซ้อนมาก อีกทั้งยังมีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพบ่อยครั้ง ดังนั้น สถานศึกษาจานวนมากจึงยังไม่พร้อม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากยังปรับปรุงระบบไม่ลงตัว และยังมีปัญหาใน
การเทียบเคียงกับระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเมื่อนาคะแนนการประเมินต่างระบบ ต่างหลักสูตร
มารวมเป็นคะแนนระดับคณะและระดับสถาบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบางแห่งต้องใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในมากกว่าหนึ่งระบบ เช่น ระบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาสาหรับหลักสูตรที่ยังไม่พร้อมที่จะรับการประเมินโดยระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และระบบ AUN-QA สาหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม
เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2543 มาตรา 8(1) กาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนั้น เมื่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษายังไม่พร้อมจึงยังไม่ควรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเช่นกัน
(3) ภาระงานและความพร้อมของบุคลากร
บุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ต้องนาเสนอ
เอกสารอ้างอิง มีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ และกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อยครั้ง ทาให้บุคลากร
ของสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประกันและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งขาดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินอันเนื่องมาจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นจาก
กระบวนการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา
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ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องใช้บุคลากรด้านการสอน
และการวิจัยจานวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในเพื่อตรวจคุณภาพ ทาให้
บุคลากรเหล่านี้มีภาระงานเพิ่มขึ้นอีกนอกเหนือจากงานหลัก เช่น คณาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
เตรียมเอกสารประกันคุณภาพของตนเองและหลักสูตร รวมทั้งยังต้องใช้เวลาตรวจคุณภาพหลักสูตรอื่น
ในฐานะของผู้ประเมินภายในอีกด้วย นอกจากนั้นเมื่อมีผู้ประเมินจากภายนอกเข้ามาเพื่อตรวจคุณภาพ
ในแต่ละหลักสูตรซ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยหากแต่ละหลักสูตรจะใช้ผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรละ 3 คน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 83 หลักสูตร จะใช้ผู้ประเมินภายนอก 249
คน คณาจารย์ต้องทาหน้าที่เป็น 1) ผู้เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2) ผู้ตรวจ
คุณภาพภายใน และ ยังอาจปฏิบัติหน้าที่เป็น 3) ผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอื่น จึงต้อง
รับภาระงานเพิ่มเติมจากภาระงานสอนและงานวิจัย
ซึ่งสภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันของสถานศึกษาในทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและ
เอกชนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. สานักงาน กศน. และสานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน
(4) ภาระด้านงบประมาณ
จากการประเมินฯที่ผ่านมา สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน ต้องใช้
งบประมาณของประเทศจานวนมากสาหรับการจัดเตรียมเอกสาร การจ้างผู้ประเมิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยที่งบประมาณดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เช่น
ในปี 2558 TDRI รายงานว่า สมศ. ต้องใช้งบประมาณจานวน 1,800 ล้านบาทในการจัดการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบ 5 ปี โดยงบประมาณนี้นับเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่ง หากรวมงบประมาณที่จ่าย
ไปแล้วสามรอบคิดเป็นงบประมาณ 5,400 ล้านบาท แต่ผลการศึกษาของประเทศกลับตกต่าลงและ
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับสถานศึกษาอย่างมากมาย (http://tdri.or.th/tdri-insight/20150326-3/)
(5) ภาระงานด้านเอกสาร
สืบเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกในปัจจุบันเน้นเรื่องของการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้น จึงก่อให้เกิด
ภาระงานด้านเอกสารแก่สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการรายงานและการตรวจประเมิน เช่น
ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับในประเทศต้องจัดเตรียมเอกสารจานวนมาก ได้แก่ การจัดทารายงาน มคอ.1 – มคอ.7
ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดสอน จานวน 83 หลักสูตร มีคณาจารย์จานวน 988 คน ที่
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ต้องเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งกาหนดให้มีการเรียนการสอน 49 วิชา
คณาจารย์ต้องจัดทารายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาละประมาณ 7 หน้า (บางแห่งมีมากถึง 15
หน้า) ดังนั้น รายงาน มคอ.3 และ 5 ที่ต้องจัดทาตามหลักเกณฑ์จึงมีจานวนไม่น้อยกว่า 686 หน้า
นอกจากนั้นยังกาหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องจัดทารายงาน มคอ.7 อีกประมาณ 90 หน้า เมื่อรวม
เอกสารทั้งหมดที่ต้องเขียนรายงาน มคอ.1-มคอ.7 จะมีจานวนไม่น้อยกว่า 1,000 หน้าต่อหลักสูตร
เป็นต้น
นอกจากการเขียนรายงานข้างต้นแล้ว ต้องมีการจัดทาสาเนาเอกสารเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
รายงานทั้งหมด เช่น สาเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รูปถ่ายการดาเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม รายงานการประชุมต่าง ๆ ฯลฯ เอกสารจานวนมากเหล่านี้ต้องจัดทาขึ้นทุกปี ทั้ง ๆ ที่
ข้อมูลบางส่วนจัดเก็บไว้ในรายงานประจาปีในห้องสมุดอยู่แล้ว ทั้งนี้ สถาบันฯต้องจัดทาเอกสารที่
เกีย่ วข้องทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ข้อกาหนดของ สกอ.1 ชุดและเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อกาหนดของ สมศ. 1
ชุด ในกรณีที่มีสภาวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องต้องจัดทาเอกสารเพื่อการประเมินโดยสภาวิชาชีพอีกอย่าง
น้อย 1 ชุด และยังมีรายงานคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดาเนินงานปกติอีก 1 ชุด รวมทั้งสิ้นจากกระบวนการทั้งหมด สถานศึกษาต้องมีการจัดทาเอกสารหลาย
หมื่นแผ่น โดยไม่ได้มีการนามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
(6) คุณภาพของผู้ประเมิน
ปัญหาการไม่เข้าใจของผู้ประเมินฯในเรื่องพัฒนาการ บริบท หลักการ และจุดมุงหมาย
ตลอดจนเนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้
ก. ผู้ประเมินบางท่านมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนประเมิน
ในขณะที่อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา
ข. ผู้ประเมินบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ต้องประเมิน หรือมี
ความรู้ที่ไม่ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ถูกส่งไปประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรม 4.0 และการบริหารการศึกษาตามหลักการบูรณาการใน 4 สหวิทยาการ (STEM) เป็นต้น
ค. ผู้ประเมินอิงกฎระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ หรือทา
การประเมินโดยตรวจจับข้อบกพร่องจากรายงานเท่านั้น
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ง. ผู้ประเมินบางท่านเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการ มี
ความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จึงขาดประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ทาให้ไม่
เข้าใจในบริบทของการบริหารสถานศึกษา
จ. ผู้ประเมินบางท่านขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและ
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อ นอกจากนั้นบางท่านยังตีความเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์
ประเมินตามความเข้าใจของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้อย่างถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของการประเมิน
ฉ. ผู้ประเมินบางท่านประเมินตามเอกสารเพียงอย่างเดียว น้อยมากที่จะมี
การสารวจสภาพความเป็นจริงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ครู คณาจารย์ ผู้จ้างงาน ผู้เรียน บุคลากร
ซึ่งการสัมภาษณ์ก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาจัดมา ดังนั้น ผลการประเมินจึงเป็น
ข้อเท็จจริงตามเอกสารซึ่งอาจไม่ตรงกับที่ปฏิบัติจริงที่อาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเอกสารทั้งหมด
ช. การจัดผู้ประเมินภายในยังไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการเมือง
เช่น การจัดผู้ประเมินภายในจังหวัดเดียวกันประเมินกันเอง อาจมีความเกรงใจหรือความสนิทสนมเข้า
มาเกี่ยวข้อง หรือผู้ถูกประเมินเสนอให้ผู้ประเมินภายนอกเข้ามาดูแลการประกันคุณภาพภายในโดยมี
ค่าตอบแทน
(7) เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ก. เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกหลายข้อในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยที่กาหนดรายละเอียดมากเกินจาเป็น ไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาได้จริง เช่น ในส่วนเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์
ประจาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันยังไม่มีความชัดเจน เกณฑ์การมีงานทา
ในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาบางส่วนเป็นผู้มีงานทาอยู่แล้วจึงไม่ควรประเมินภาวการณ์มีงานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรหรือสถาบันแต่อย่างใด ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จานวนหนึ่งเพราะการกวดวิชา และผู้สอบโอเน็ต
ได้คะแนนสูงอาจไม่ได้เป็นผลจากการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นต้น
ข. เกณฑ์มาตรฐานบางเกณฑ์ขาดความยืดหยุ่น และไม่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย หลักการ บริบท รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละแห่งและแต่
ละระดับที่มีความหลากหลาย เช่น ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์การประเมินของ
มหาวิทยาลัยปิดมาใช้กับมหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาวิทยาลัยรูปแบบตลาดวิชา การศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีเป้าหมายต่างจากการศึกษาในระบบ กล่าวคือ กศน. มีเป้าหมายที่ไม่ได้
เน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ เช่น ประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เกณฑ์การ
ประเมินและตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนเป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยหน่วยงานต้นสังกัด และ สม
ศ.ไม่รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน ตลอดจนสถาบัน
ผู้ถูกประเมิน และสังคม แต่อย่างใด
ค. เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาหรับ
การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบทาให้เป็นภาระสาหรับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ใน
สถานศึกษาบางแห่งที่ต้องมีการประเมินจากองค์กรวิชาชีพพบว่าเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินขององค์กรวิชาชีพด้วย
(8) วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ก. วิธีการประเมินเป็นการประเมินย้อนหลัง ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบการ
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงได้
ข. วิธีการประเมินอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก
(9) ความล่าช้าในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษา เนื่องจาก สกอ.กาหนดให้ใช้ผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษามีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบของ สกอ. จะไม่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในปัจจุบัน สกอ. ยังมี
ความล่าช้าในการพิจารณาหลักสูตร เนื่องจากต้องพิจารณาข้อกาหนดและเกณฑ์ที่ละเอียดเป็นจานวน
มาก ดังนั้นสถานศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สาหรับหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าว
ข. ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ สาหรับสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหากมีหลักสูตรที่ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรไม่แล้วเสร็จ หลักสูตรนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สกอ. ซึ่งจะมีผลทาให้
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ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้าใจผิดว่าหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการประกันคุณภาพภายในโดย สกอ.และส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว
ค. ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนได้
ตามกาหนดเวลา เนื่องจาก สกอ. กาหนดหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพต้องให้องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร
ก่อนการเปิดการเรียนการสอน แต่การดาเนินการที่ผ่านมาพบว่าเกิดความล่าช้าในกระบวนการรับรอง
หลักสูตรขององค์กรวิชาชีพ เช่น หลักสูตรพยาบาล ทาให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาใน
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนได้ตามกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในวิชาชีพขาดแคลนถูกตัดโอกาส
ทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อองค์กร หน่วยงานที่ต้องการบุคลากรทางวิชาชีพเหล่านั้น รวมทั้ง
การขาดแคลนบุคลากรทางวิชาชีพของประเทศตามมา
(10) ความน่าเชื่อถือของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้การประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นไปเพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
สมศ.จะต้องจัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป แต่จากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการนาผลการ
ประเมินของสถานศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายได้อย่างจริงจัง
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย สมศ. ที่ผ่านมา
ภายหลังจากที่คณะผู้ประเมินเข้าทาการประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคณะผู้ประเมินจะเป็นคนจัดทา
ข้อเสนอแนะพร้อมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
เพื่อให้สถานศึกษารับรองร่างรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินก่อน จึงจะสามารถ
จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพรีรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน หาก
สถานศึกษาไม่รับรองร่างรายงานดังกล่าว สมศ. จะไม่สามารถเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับรองร่างรายงานผลการประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอก ส่งผลให้มี
การรายงานผลการประเมินอย่างประนีประนอมเพื่อให้กระบวนการประเมินภายนอกเสร็จสิ้นลงภายใน
ระยะเวลา
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อีกทั้งรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้างไม่ได้เจาะจงไปที่
ประเด็นที่แต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่นาผลประเมินของคณะผู้ประเมินไป
วิเคราะห์เพิ่มเติมในภาพรวมเพื่อสร้างคาแนะนาให้แต่ละโรงเรียนในอีกระดับหนึ่ง ระบบการให้
คาแนะนาลักษณะนี้ทาให้คุณภาพของคาแนะนาที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความแตกต่างกันตาม
คุณภาพและประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลาจากัด
นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในกระบวนการนาผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ
สมศ.จะเกิดขึ้นภายในระบบราชการเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจะมีการนาผลการประเมินมานาเสนอต่อ
สาธารณชนแต่การรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการรับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่าโรงเรียน ก ได้คะแนนตัวชี้วัด
ที่ 5 ในระดับ 7.8 จากคะแนนเต็ม 10 เป็นต้น โดยที่มิได้มีการวิเคราะห์ จัดลาดับ หรือเรียบเรียง
เพิ่มเติม เพื่อให้สาธารณชนสามารถตีความหรือเทียบเคียงรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ซึ่งทาให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและการนาไปใช้ประโยชน์ยัง
อยู่ในวงจากัด
นอกจากปัญหาหลัก ๆ ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นยังปรากฏปัญหาปลีกย่อยอีกเป็นจานวนมากที่รายงานฉบับนี้ไม่ลง
รายละเอียดทั้งหมด ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกระดับทั้งระบบ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปฯ ทั้งนี้หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่าง ๆ ตามมา
2) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไปตามระบบเดิม
(1) การดาเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไปตามระบบเดิมจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยให้ยึดหลักการศึกษาตลอด
ชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 23 ให้การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ
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มาตรา 27 ให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย
ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
มาตรา 28 ให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ มุ่งเน้นความสาคัญที่ผู้เรียน และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต้องวัดผลที่ระดับความคิดของคนไทย
เช่น ในเรื่องของจิตสานึก จิตใจ คุณธรรม ความสมดุล ฯลฯ แต่กระบวนการประกันคุณภาพในปัจจุบัน
กลับมุ่งเน้นที่การตรวจสอบระบบ กลไก และเอกสารประกอบกระบวนการบริหารจัดการศึกษามากกว่า
การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ต้องการ คือคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดภาระงานเกินความจาเป็น ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนที่จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านการอาชีพหรือช่วยเหลือชุมชน เช่น
โครงการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวัน โครงการทาความสะอาดชุมชน ฯลฯ จะไม่ได้รับคะแนน
ประเมินหากไม่มีแผนงานตามวงจร plan-do-check-act ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการจัดทาโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ นอกจากนั้น ในหลาย ๆ กรณีการจัดทา
โครงการยังต้องมีการดาเนินการให้ครบวงจรการจัดทาแผนกลยุทธ์ เช่น แผนงานตามระบบ plan-docheck-act เพื่อการปลูกผัก แผนกลยุทธ์การทาความสะอาดชุมชน ฯลฯ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันจึงก่อให้เกิดภาระงาน ทั้งในด้านเวลา การ
จัดเตรียมเอกสาร งบประมาณ และทรัพยากรของชาติ โดยไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ “คนไทย” ตาม
จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ดังอธิบายในประเด็นปัญหาข้างต้น
(2) ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพทาให้ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออก
จากห้องเรียน จากผลสารวจของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อ
ปี 2557 พบว่าครูไทยถูกดึงเวลาจากการทาหน้าที่สอน ให้ไปทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
จนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุดได้แก่
การประเมินของหน่วยงานภายนอกส่วนกิจกรรรมที่ครูส่วนใหญ่เห็นว่าส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน
คือ การประเมินโรงเรียนโดย สมศ. หน่วยงานประเมินที่ครูส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงวิธีการ
ประเมินที่เน้นผลลัพธ์ของเด็กมากกว่าเอกสารและลดภาระการประเมินลง
(http://www..qlf.or.th/Home/Contents//1087)
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(3) เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพราะ
ครูไม่มีเวลาในการจัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจาก
ถูกดึงเวลาจากการทาหน้าที่สอนให้ไปทากิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยกิจกรรมนอกชั้น
เรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก (สสค.2557)
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน จากงานวิจัยขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี 2555 ได้ศึกษาเวลาของครูที่ใช้ในห้องเรียนของ 5 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย
สาธารณรัฐกัวเตมาลา ฮอนดูรัส โมซัมบิก และเนปาล พบว่าเมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับ
การสอนไปร้อยละ 20 - 30 จะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากโดยมีผลกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้
ของเด็ก สมาธิของเด็กต่อเนื้อหาและผลคะแนนของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลสารวจของ
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี 2557 พบว่า ภาระงานนอก
ห้องเรียนที่ดึงเวลาของครูในประเทศไทยออกห้องเรียนสูงถึงร้อยละ 42
(4) ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมาพบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การเรียนให้ดีขึ้น ผลการประเมินที่
ดีขึ้นในการประเมินภายนอกรอบที่ 2 – 3 อาจเป็นผลมาจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในการจัดเตรียม
เอกสารและขั้นตอนการจัดทาโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษามากกว่าการพัฒนาด้านคุณภาพหรือการ
สร้างสัมฤทธิผลให้กับการเรียนการสอนในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ในในประเทศไทยที่ยืนยัน
ว่าการจัดทาโครงการให้ครบขั้นตอนแผนกลยุทธ์จะทาให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แง่ของการสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์
ไอ)2556)
เนื่องจากวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
อ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก ผลจากการประกันและการประเมินฯจึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพที่
แท้จริงของสถานศึกษาจึงไม่ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัด
อันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัย อันดับทักษะความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และ
อันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็นในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาไทยที่ยังคงตกต่าอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประเทศต่าง ๆที่คัดสรร
การนาเสนอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่คัดสรร ครอบคลุม
ของประเทศสิงคโปร์ที่เน้นการประกันคุณภาพการศึกษาในยุคแห่งความหลากหลายและนวัตกรรม ของ
ประเทศเวียดนาม นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
การประกันคุณภาพในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ในยุคแห่งความหลากหลายและนวัตกรรม
1. บทนา
สิงคโปร์มีประวัติของความเป็นชาติในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ คือ ได้รับ
อิสรภาพในปี พ.ศ. 2508 อายุประเทศที่ยาวนานกว่า 40 ปีถือเป็นหนึ่งในระเบียบวินัยทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่เข้มงวด จากการเป็นประเทศที่ปราศจากทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
แหล่งทรัพยากรหลักและทาให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มงวดจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของประเทศ รัฐมนตรีอาวุโส Goh Chok Tong กล่าวว่า
"นอกเหนือจากผู้คนแล้วเราไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ นอกจากความเป็น
ชนบทหรือเกษตรกรรม การดารงชีวิตของเราขึ้นอยู่กับองค์กรและการทางานหนัก
ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราด้วยและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม . . เพื่อชดเชยการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติของ
สิงคโปร์ รัฐบาลจึงเน้นปัจจัยมนุษย์: นโยบายต่างๆ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของประชาชนและเพื่อเพิ่มศักยภาพแต่ละบุคคลและการสร้างผลงานให้กับ
ประเทศ" (Goh 2005)
Goh (2005) ได้กล่าวว่า การลงทุนในด้านการศึกษาซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถของ
มนุษย์ ถือเป็นพื้นฐานสาคัญรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ดังนั้นการ
ลงทุนด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและจะยังคงเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของชาติในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ
“สิงคโปร์เริ่มจากฐานการศึกษาและทักษะที่ต่าในปี 2508 ในขณะนั้นอัตราการรู้
หนังสือของเราอยู่ที่ 60% มีเพียงประชากร 3 ใน 100 ของการศึกษาในแต่ละปีเท่านั้น
ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่ง40 ปีต่อมาอัตราการรู้หนังสือของเราได้เพิ่มขึ้นถึง 94
เปอร์เซ็นต์ หนึ่งในห้าของแต่ละกลุ่มจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เรายังคงลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องในด้านการศึกษา งบประมาณของรัฐบาลในการศึกษาเกือบ 4 เปอร์เซ็นต์ของ
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GDP ไม่ใช่แค่จานวนเงินที่เทลงในการศึกษา แต่วิธีการจัดสรรเงินต้องมีประสิทธิภาพ
และนามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผล” (Goh 2005)
อย่างไรก็ตามคาถามในปัจจุบันคือ วิธีการที่ประเทศที่ประสบความสาเร็จในอดีตจะสามารถจัดวาง
ตาแหน่งตัวเองเพื่อแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร การอยู่รอดของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ มักจะ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลเมืองของตนว่าสามารถเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ (know-how) และทา
การตลาดในตลาดโลกได้อย่างไร (Drucker 1993; Ohmae 1990) ในขณะที่การศึกษายังคงเป็นแหล่ง
ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Porter 1990) แต่สูตรสาเร็จสาหรับ
อนาคตอาจจะแตกต่างจากของอดีต ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา Tharman Shanmugaratnam กล่าวว่า:
เรามีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสูงในความสาเร็จของนักเรียนในทุกหลักสูตร นักเรียนของเราตั้งเป้าหมายใน
ระดับสูงและทาผลงานได้ดีมากจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนระบบการศึกษาของเราเพื่อช่วยให้เยาวชนของเราสามารถ
เผชิญกับความท้าทายในอนาคตที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น
การศึกษาต้องมีวิวัฒนาการ เราต้องเตรียมพร้อมสาหรับการทางานในอนาคตซึ่งจะ
แตกต่างจากอดีตมาก ถ้าเราคิดว่าเรากาลังทาทุกอย่างที่เราต้องทาเพราะทาได้ดีใน
อดีตเราจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา
(Tharman 2003)
นอกเหนือจากความสาเร็จทางวิชาการแล้ว ปัจจุบันเน้นเรื่องนวัตกรรมและความหลากหลาย ในด้าน
นวัตกรรม Tharman (2003) กล่าวว่า:
เพื่อดารงอยู่อย่างสอดคล้องและมีความเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่กาลัง
เปลี่ยนแปลงนี้ เราต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาขีด
ความสามารถของชาวสิงคโปร์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เราต้องการคนที่มีจิต
วิญญาณสร้างสรรค์ที่ยินดีที่จะลองเส้นทางใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบโดยไม่ต้อง
กลัวว่าจะล้มเหลว เราต้องการผู้ที่สามารถกล้าออกไปสัมผัสโอกาสใหม่ และทา
การตลาดความคิดและผลิตภัณฑ์ของตนได้ทุกที่ในโลก พนักงานทุกคนต้อง
เตรียมพร้อมที่เป็นคนที่ยืดหยุ่น ทางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน และมีความ
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รับผิดชอบ และเราต้องการชาวสิงคโปร์ที่มีความสามารถในการนา ที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ทีมและองค์กร เพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
ในด้านความหลากหลาย Tharman (2003) กล่าวว่า:
ในเรื่องค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเทศสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มประเทศที่ดี
ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่เหมือนกันและเข้มงวดเป็นข้อจากัดว่าสิงคโปร์จะ
สามารถพัฒนาพรสวรรค์และความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนให้ก้าวหน้ามากขึ้น
ได้อย่างไร เราต้องการความสามารถที่โดดเด่นในหลากหลายสาขา ไม่ใช่แค่ค่าเฉลี่ยที่
สูงเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเราจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยหล่อเลี้ยงความ
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ความสามารถที่โดดเด่นและหลากหลายก็จะเป็นประเด็นที่
สาคัญของประเทศ
แม้ว่าความหลากหลายและนวัตกรรมจะเป็นประเด็นที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน แต่การประกันคุณภาพก็
ไม่อาจละเลยได้ ระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพที่ส่งผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพถือเป็นแหล่งสาคัญ
ของการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่ เรามีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง
และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ประเทศสิงคโปร์มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็น
สิ่งสาคัญที่แตกต่าง เราได้หลีกเลี่ยงความแตกต่างอย่างมากมายในมาตรฐานการศึกษา
ที่เห็นได้จากที่อื่นระหว่างโรงเรียนสาหรับผู้มีสิทธิพิเศษและสาหรับผู้เรียนทั่วไปของ
ประเทศ . . เราจึงประสบความสาเร็จในระดับสูงที่ช่วยให้ชาวสิงคโปร์จานวนมากได้
ศึกษาต่อหลังมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง . . สิ่งที่เราทาในอดีตยังคงมี
ความเกี่ยวข้องกับอนาคต แต่ความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาของเรานั้น ความจริง
ก็คือ ปัจจัยพื้นฐานของเราที่ผ่านมามีคุณภาพดีขึ้นมาตามลาดับ ซึ่งช่วยให้เราสามารถ
มองไปข้างหน้า ระบุช่องว่างที่เราต้องแก้ไข กาหนดทิศทางใหม่ ๆ และก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นใจ (Tharman 2004)
ดังนั้น การประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความเป็นเลิศของโรงเรียนถือเป็นสิ่งสาคัญ
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ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย และเป็นภาระผูกพัน
ร่วมกัน โรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่และชุมชนในการจัดหาหลักสูตร/
โปรแกรมที่ดีที่สุดและการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้กับนักเรียน . . ผู้ปกครองทุกคน
ต้องการให้โรงเรียนของลูกเป็นโรงเรียนที่ดี . . เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาจาก
โรงเรียนที่ดี . . เด็กๆ เป็นผลลัพธ์การศึกษาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสาขาวิชาการหรือ
ไม่ใช่วิชาการต่างก็เป็นประโยชน์เพราะพวกเขาทาให้พวกเราต้องใส่ใจอย่างจริงจังกับ
สิ่งที่เราประสบความสาเร็จและสิ่งที่เราจะสามารถทาได้บรรลุมากขึ้น และได้พิจารณา
สถานภาพที่เป็นอยู่และสถานภาพที่ต้องการก้าวไปให้ถึง (กระทรวงศึกษาธิการ 2000)
ดังนั้น รัฐบาลเห็นความจาเป็นที่ต้องเน้นความหลากหลายและนวัตกรรมในขณะเดียวกันก็
รักษาคุณภาพและมาตรฐานความสาเร็จในระดับสูงไว้ บทความนี้จะกล่าวถึงความพยายามของรัฐบาล
ในการส่งเสริมความหลากหลายและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการในการประกัน
คุณภาพ นอกจากนี้ยังจะกล่าวถึงความกดดันและความท้าทายในการประสานประโยชน์ของแนวทางทั้ง
สองวิธีที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
2. ความหลากหลายและนวัตกรรม
รัฐบาลได้สนับสนุนความคิดริเริ่มอย่างหลายอย่างเพื่อสร้างความแตกต่างในระบบการศึกษา ซึ่ง
สิ่งหนึ่งที่ดาเนินการภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของหน่วยงานกลางด้วยกระบวนทัศน์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยประสิทธิภาพ (efficiency-driven paradigm) คือ การสร้างเส้นทางที่หลากหลายสาหรับนักเรียนที่
แตกต่างกัน Tharman (2003) กล่าวว่า
ดังนั้น เราจึงสร้างเส้นทางที่หลากหลายขึ้น (สาหรับนักเรียน) . . การปรับโครงสร้าง
ครั้งใหม่นี้จะทาให้โครงสร้างการศึกษามีความยืดหยุ่นด้วยการทาให้สภาพแวดล้อมมี
ข้อจากัดน้อยลงสาหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ในสาขาต่างๆ เพื่อให้บรรลุศักยภาพของตน
โครงการริเริ่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการสร้างวิถี
ใหม่ ในปีพ. ศ. 2531 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพมาก จานวน 3 แห่งในสิงคโปร์ได้
เปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเหล่านี้ได้เป็นอิสระจากระบบกลางในด้านการจ้างและการ
เลิกจ้างผู้บริหารโรงเรียนและครู การกาหนดค่าธรรมเนียมการเรียน การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการ
รับนักเรียน การบริหารการเงินและการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นโรงเรียน
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ต้นแบบและนวัตกรรมของโรงเรียนก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานสาหรับทุกคน ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนลักษณะนี้ 12 แห่ง
ในปีพ. ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งโรงเรียนอีกลักษณะหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนนิติบุคคล
(autonomous schools) โรงเรียนเหล่านี้ต้องมีผลการเรียนที่โดดเด่นและได้ทุนการศึกษารายหัวจาก
รัฐบาลต่อปีละ มากกว่าโรงเรียนทั่วไป 10% ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวได้รับดุลยพินิจในการรับนักเรียน
ที่มีความสามารพิเศษได้ 5% ของนักเรียนที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษ เช่น ด้านศิลปะและ
กีฬา ปัจจุบันมีโรงเรียนประเภทนี้ 26 แห่ง
ในปี 2545 ได้มีโครงการ Integrated Programs (IPs) เพื่อเป็นการปรับโปรแกรมให้เหมาะ
กับนักเรียนชั้นยอดและสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ IP คือ
นักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมจะไม่ต้องสอบ GCE ระดับ 'O' อีกต่อไป แต่พวกเขาอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมสอบ
ระดับ GCE ระดับ'A' โดยข้ามระดับ 'O' ในทางทฤษฎี โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีเวลามากขึ้นใน
การแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยไม่ต้องเครียดต้องเตรียมตัวสาหรับการสอบวัดระดับชาติ
อีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง คือ ในปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการ
เชิญชวนให้ภาคสังคมจัดตั้งโรงเรียน 2-3 แห่งในลักษณะที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณ ถึงแม้ว่า
โรงเรียนเหล่านี้จะไม่ได้รับเงินทุนจากภาครัฐพวกเขายังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาสองภาษา
และการศึกษาแห่งชาติ ....ในปีพ.ศ. 2547 โรงเรียนเอกชนสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ สองแห่ง
คือโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนมัธยมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอทางเลือกให้กับผู้มีพรสวรรค์แตกต่างกัน
ความพยายามต่างๆของรัฐบาลก่อนปี พ.ศ. 2540 ได้ถูกนามาใช้เป็นวิสัยทัศน์หลักในการพัฒนา
ระบบการศึกษา คือ "โรงเรียนแห่งความคิด, การเรียนรู้แห่งชาติ (TSLN) ในปีพ. ศ. 2540" วิสัยทัศน์
อย่างเป็นทางการนี้เกิดขึ้นจากการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการ
ประกอบอาชีพในอนาคต . วิสัยทัศน์นี้นาไปสู่โครงการใหม่ๆ ที่ตามมาในระบบการศึกษา และยังคงเป็น
วิสัยทัศน์ที่สาคัญสาหรับระบบการศึกษาจนถึงวันนี้ Goh Chok Tong ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีอาวุโสและ
ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดตัววิสัยทัศน์ระดับชาตินี้ในการเปิดการประชุมนานาชาติเรื่องการคิดครั้ง
ที่ 7 ในการกล่าวสุนทรพจน์ Goh (1997) กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของสิงคโปร์ในการตอบสนองความท้าทาย
ในอนาคตจะถูกห่อหุ้มด้วยคาพูดสี่คา ได้แก่ " โรงเรียนแห่งความคิด "," การเรียนรู้แห่งชาติ " เป็น
วิสัยทัศน์สาหรับสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง พนักงาน บริษัท
ชุมชน องค์กร และรัฐบาล "โรงเรียนแห่งการคิดคิดเป็นวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาของระบบ
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โรงเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ความรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความมุ่มั่นในความ
เป็นชาตินิยมในวัยหนุ่มสาว "Learning Nation" เป็นวิสัยทัศน์ของการเรียนรู้อันเป็นวัฒนธรรมของชาติ
ที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เติบโตขึ้นในทุกระดับของสังคม
เพื่อให้วิสัยทัศน์ของ TSLN บรรลุผล สิงคโปร์จึงต้องประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวังของระบบ
การศึกษา ซึ่งก็คือ สิ่งที่ระบบการศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาผู้เรียน โดยรัฐได้สรุปไว้ในแถลงการณ์ที่
เรียกว่า "ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการศึกษา "(Wee 1998) โดยสรุปแล้วนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านระบบ
การศึกษาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะของผู้ประกอบการ และมีนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถคิดอย่างสากล แต่ยังมีความเป็นสิงคโปร์ พวกเขาต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และมีรากฐานทาง
วัฒนธรรม และเคารพความแตกต่าง ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศ ต้องเชื่อมั่นใน
หลักการของความหลากหลายทางเชื้อชาติและระบบคุณธรรม มีความเข้าใจถึงข้อจากัด ของประเทศแต่
ยังสามารถมองเห็นโอกาส (Ng 2005)
ความริเริ่มด้านการศึกษาที่สาคัญหลายอย่างได้ดาเนินตามวิสัยทัศน์ TSLN โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถได้ถูกนามาใช้ในระบบการศึกษา อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ Teo Chee Hean กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของ ADE (Ability-Driven Education) คือ
การมองไปที่ศักยภาพของเด็กแต่ละคน และค้นหาวิธีที่จะสามารถพัฒนาพวกเขาให้เต็มศักยภาพ "(Teo
1999) ในปี 2540 ได้มีอีกหนึ่งความคิดริเริ่มที่สาคัญ คือ การศึกษาแห่งชาติ (NE) โดยมีตถุประสงค์ คือ
วัตถุประสงค์ของ NE คือ การพัฒนาความสามัคคีในชาติซึ่งเป็นสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดและความ
มั่นใจในอนาคต โดยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจและความเคารพในตัวเองในฐานะเป็นชาว
สิงคโปร์ โดยให้นักเรียนได้รู้จักเรื่องราวของสิงคโปร์ เข้าใจถึงความท้าทายที่ไม่เหมือนใครของสิงคโปร์
ข้อจากัดและความเปราะบาง และคานึงถึงคุณค่าหลักของวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์
การริเริ่มด้านการศึกษาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเน้นความคิดสร้างสรรค์และการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงสร้างหลักสูตร การสอบ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดนอกกรอบและมีความกล้าเสี่ยง นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การทาโครงการและการตอบคาถามในการคิดขั้นสูง และเน้นการใช้ไอทีในการศึกษา แผนแม่บทของ
สิงคโปร์ในด้านไอทีทางการศึกษาซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2540 ได้กาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนและการเรียนรู้โดยใช้ไอทีเป็นฐาน ในทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคน
มีความรู้ด้านทักษะด้านไอทีเมื่อพวกเขาออกจากโรงเรียน
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ในปี 2547 จุดเน้นได้เปลี่ยนไปเป็น "นวัตกรรมและวิสาหกิจ" (I & E) นี่คือความคิดริเริ่มที่มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาทัศนคติดังกล่าวด้วยวิธีการทั้งระบบ (a system-wide approach ) (Ng 2005b)
ความคิดริเริ่มของกระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด คือ การทบทวนแนวทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบาย ‘teach less and learn more’ ของนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong
เราต้องสอนนักเรียนให้น้อยลงเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม เกรดมีความสาคัญ ต้องไม่ลืม
ที่จะผ่านการสอบ แต่คะแนนไม่ได้เป็นสิ่งเดียวในชีวิตและมีสิ่งอื่น ๆ ในชีวิตที่เรา
ต้องการเรียนรู้ในโรงเรียน (ลี 2004)
ระบบการศึกษาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญหลายอย่าง ก้าวของการ
เปลี่ยนแปลงได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นามาซึ่งความ
หลากหลายและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามความหลากหลายและนวัตกรรมไม่สามารถทาได้ถ้าปราศจาก
การประกันคุณภาพ
3. การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นเรื่องสาคัญของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2543 สิงคโปร์ได้นา
School Excellence Model (SEM) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพทั้งระบบมาใช้เป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการจัดการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าใจที่มาของ SEM นับว่าเป็นประโยชน์
โรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยจูเนียร์ทุกแห่งได้รับการจัดอันดับเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาได้ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่น โดยโรงเรียน
มัธยมศึกษาได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์ 3 ประการ ประการแรกคือผลลัพธ์โดยรวมของนักเรียนใน
การสอบระดับชาติ ประการที่สองเป็นมูลค่าเพิ่ม‘value-added-ness’ ของโรงเรียน โดยการ
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนกับคะแนนที่นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียน และประการที่สาม คือ
ผลการปฏิบัติของนักเรียนในการทดสอบสมรรถภาพทางกายแห่งชาติและเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มี
น้าหนักเกินในโรงเรียน
อย่างไรก็ตามการจัดอันดับดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในสิงคโปร์ ทีมประเมิน
ภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.2540 ได้ชี้ให้เห็นแง่มุมเชิงลบของการจัด
อันดับของโรงเรียน (Ministry of Education 1997) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการอภิปรายหลายรัฐสภา
เกี่ยวกับเรื่องนี้การจัดอันดับยังคงดาเนินต่อไป Teo Chee Hean รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กล่าวในรัฐสภาว่า:
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..การจัดอันดับทางวิชาการเป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ
(accountability)ของพวกท่าน ถ้าเราไม่มีการจัดอันดับ พวกท่านก้จะขอร้องให้ทา ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในสหราชอาณาจักรและเขตอานาจศาลอื่น ๆ พ่อแม่ ผู้เสียภาษีและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการทราบว่าโรงเรียนของพวกเขากาลังทาอะไรกันอยู่ เมื่อเทียบ
กับโรงเรียนอื่น ๆ ในโลก . . มันคงไม่ฉลาดถ้าจะยกเลิกการจัดอันดับ เพราะเป็นเครื่องมือที่
สาคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบของโรงเรียน เราสามารถจัดอันดับได้ในหลายๆ สาขา แต่การ
ยกเลิกการจัดอันดับ ก็จะเป็นการเลิกใช้เครื่องมือที่แสดงถึงความรับผิดชอบของโรงเรียนและ
นักการศึกษา แน่นอนว่าพวกครูไม่ชอบการจัดอันดับ ทาไมเขาถึงอยากจะรับผิดชอบล่ะ ถ้า
เขาสามารถหนีไปได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ? ฉันไม่เคยพบเขตโรงเรียนที่ครูบอกว่า "การจัด
อันดับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม "แต่ฉันรู้สึกประหลาดใจที่สมาชิกสภานี้ จะบอกว่าเราควรหยุดการ
จัดอันดับ เนื่องจากถ้าเราหยุดการจัดอันดับเราจะไม่มีเครื่องมือสาหรับแสดงความรับผิดชอบ
ใด ๆ (Teo 2002)
การอภิปรายและการถกเถียงเหล่านั้นได้สร้างแรงผลักดันให้มีการทบทวนหลักการเรื่อง
ความสาเร็จในด้านการศึกษา เป็นที่ทราบว่าแม้ว่าการจัดอันดับได้ดาเนินการต่อเนื่องหลังจากได้มีการ
ริเริ่มใช้ SEM ในปีพ. ศ. 2543 แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในปี 2547 แทนที่จะจัดอันดับโรงเรียนตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่มีผลการเรียนใกล้เคียงกันได้ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันและจะไม่มีการ
เปิดเผยผลการจัดตาแหน่งของแต่ละโรงเรียนให้กับสาธารณชน ในความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลก็ได้
ดาเนินการบางอย่างเพื่อยอมรับหลักการของความสาเร็จแบบองค์รวม และพยายามส่งสัญญาณให้สังคม
ได้รับรู้เพื่อให้มีความเข้าใจกับแนวคิดนี้ ดังเช่น หนังสือพิมพ์ได้รายงานเกี่ยวกับผลการสอบแห่งชาติ ปี
2547 ดังนี้:
กระทรวงการศึกษาได้ยกเลิกการประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้
คะแนนห้าหรือมากกว่า ระดับ O หรือบอกว่าโรงเรียนใดที่มีเปอร์เซนต์การพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์
ทั้งนี้เป็นเพราะว่ารัฐบาลมีความประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่า ความสาเร็จในการศึกษาไม่ควรจะ
วัดโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการมุ่งเน้นไปที่ "ความสาเร็จของทั้ง
ระบบ" ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจ (Ng และ Davie 2004)
การนา SEMมาใช้ในปี 2543 นับว่าเป็นสิ่งสาคัญก่อนที่จะเริ่มใช้หลักการของความสาเร็จใน
มุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นการมุ่งเน้นถึงคุณภาพแบบองค์รวม ขณะนี้ โรงเรียนต้องทาแบบประเมินตนเอง
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ซึ่งเป็นโมเดลแบบใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบโรงเรียนแบบดั้งเดิมทีผ่ ู้ประเมินเข้ามาประเมินโรงเรียน
โดยใช้มาตรการต่างๆ ที่ไม่ชัดเจนสาหรับโรงเรียน
ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับSEMมาก่อน จึงเป็นประเด็นสาคัญก่อนที่จะได้อธิบายเกี่ยวกับความท้าทายต่อ
QAในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรม SEM เป็นโมเดลการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ปรับมา
จากโมเดลคุณภาพหลายๆ โมเดลที่ใช้ในองค์การทางธุรกิจ อาทิ การจัดการคุณภาพแห่งมูลนิธิทางยุโรป
(EFQM) โมเดลรางวัลคุณภาพแห่งสิงคโปร์ (SQA) American Malcolm Baldrige National Quality
Award model (MBNQA) ทางด้านการศึกษา SEMมีจุดมุ่งหมายคือ เป็นวิธีการที่ใช้ระบุและวัดจุดแข็ง
และจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนที่มีความเป็นปรนัย [ทุกคนเข้าใจตรงกัน] และยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
การเทียบเคียงโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีกิจกรรมการปรับปรุง/พัฒนา
อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบ การใช้SEMที่มีความสอดคล้องกับโมเดลรางวัลคุณภาพแห่งสิงคโปร์ (SQA) โรงเรียนจะสามารถ
พัฒนาตนเองโดยเทียบเคียงได้ระดับประเทศเพื่อไปสู่ความเป็นองค์กรที่ดีเลิศ
โมเดลSEM โดยพื้นฐานแล้วใช้อธิบายโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในแง่ของพฤติกรรมผู้นาองค์กร
ในการนาบุคลากร สร้างกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยากร เพื่อที่จะนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรีย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ได้มีการกาหนดตัวชี้วัดและมีการกากับติดตามผลการปฏิบัติ สิ่งที่กล่าว
มานี้ (enablers) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน
รวมถึงส่งผลกระทบกับสังคม ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ช่วยให้โรงเรียนบรรลุสัมฤทธิผลและมีความเป็นเลิศ
ผลลัพธ์ของโมเดลSEM จึงมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศจึงให้คุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวม โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศจะส่งผลด้านคุณภาพอย่างยั่งยืนได้หลายปีและมี
แนวโน้มในเชิงบวกต่อไป โมเดลSEM ประกอบด้วย เกณฑ์คุณภาพ 9 ประการ ที่โรงเรียนต้องได้รับการ
ประเมิน (Ministry of Education, 2000) ดังนี้
1. ภาวะผู้นา (Leadership): ผู้นาและระบบภาวะผู้นาของโรงเรียนได้นาเสนอค่านิยม
และมุ่งเน้ น การเรี ยนรู้ของนั กเรีย นและการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างไร และโรงเรียนได้นาเสนอความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning): โรงเรียนได้กาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ นาแผนสู่การปฏิบัติ และกากับติดตาม
การปฺฏิบัติงานอย่างไร
3. การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร (Staff Management): โรงเรี ย นได้ พั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรอย่างไรเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศ
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4. ทรั พยากร (Resource): โรงเรียนได้บริห ารจัด การทรั พ ยากรภายในและความ
ร่วมมือจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และ
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ: โรงเรียนได้ออกแบบ
มีการดาเนินการ บริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการหลักอย่างไรในการจัดการศึกษาแบบองค์รวม
และดาเนินการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน
6. ผลลัพธ์ด้านการดาเนินงานและการบริหารจัดการ: โรงเรียนประสบความสาเร็จใน
ประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
7. ผลลั พธ์ด้านการปฏิบัติงานของบุคคลากร: โรงเรียนประสบความสาเร็จในการ
ฝึกอบรม การพัฒนา และการสร้างขวัญกาลังใจของบุคลากรในเรื่องใดบ้าง
8. ผลลัพธ์ด้านสังคมและการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา: โรงเรียนบรรลุเป้าหมายกับ
หุ้นส่วนทางการศึกษาและชุมชนโดยรวม
9. ผลการปฏิบั ติงานที่ส าคั ญ: ในการพัฒ นานั ก เรีย นแบบองค์รวมโรงเรี ยนบรรลุ
เป้าหมายอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ในระดับใด
ในการประเมิ น โ ดยใช้ โ มเดล SEM เกณฑ์ คุ ณ ภ าพแต่ ล ะเกณฑ์ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐ าน
(กระทรวงศึกษาธิการ 2000) ดังนี้:
1. ทุกเกณฑ์การประเมิน ต้องมีแนวที่สมเหตุลและเป็นเชิงบูรณาเพื่อการปรับปรุง/
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. แนวทางการพัฒนาต้องเป็นระบบ และมีการดาเนินงานที่เป็นขั้นตอน
3. มีการประเมินและทบทวนแนวทางการดาเนินงานและการพัฒนาเป็นประจา โดย
กากับติดตามและวิเคราะห์ผลได้รับและกิจกรรมที่กาลังดาเนินการอยู่
4. มีการระบุปัญหา ลาดับความสาคัญ ของปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา และดาเนิน
กิจกรรมเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
5. มีการกาหนดเป้าหมายของการปฏิบัติที่เหมาะสมและท้าทาย
6. มีการปรับปรุงผลลัพธ์ของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปี
7. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับโรงเรียนที่เทียบเคียงกันได้
8. ระบุถึงสาเหตุของการเกิดผลดีหรือไม่ดี
SEM เป็นระบบการประเมินตนเองซึ่งทาหน้าที่เป็นกลไกสาหรับผู้นา โรงเรียนในการขับเคลื่อน
การปรับปรุงโรงเรียน ทีมงานภายนอกจากกระทรวงศึกษาธิการลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อยืนยันผล
การประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน โดยกาหนดรอบการประเมินทุก 5 ปี จึงเห็นได้ว่า กระบวนการ
ประเมินนั้นให้ความสาคัญกับหลักฐานเพื่อยืนยันผลคะแนนที่ได้รับอย่างสมเหตุผล ดังนั้น แม้ว่าโรงเรียน
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คิดว่าปฏิบัติงานได้ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด หากไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน ก็จะได้คะแนนไม่เกินคะแนน
โดยเฉลี่ย นอกจากนี้ การที่จะได้รับคะแนนในระดับดี โรงเรียนต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุน
เกณฑ์นั้นๆ และต้องมีหลักฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis)
โมเดลSEMนั้นเกี่ยวข้องกับแผนหลักของรางวัลสาหรับโรงเรียน (the Masterplan of Awards
for schools) ที่ ก าหนดการจั ด อั น ดั บ รางวั ล 3 ระดั บ ระดั บ แรกเป็ น รางวั ล แห่ ง ความส าเร็ จ
(Achievement Awards) ที่มอบให้กับโรงเรียนในแต่ละปีที่ บรรลุสัมฤทธิผล ระดับสอง ประกอบด้วย
รางวัลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือ Best Practices Award (BPA) สาหรับโรงเรียนที่มีคะแนนระดับดีใน
หมวดปั จ จั ย ตั ว ช่ ว ยหรื อ "Enablers" และรางวั ล ที่ มี สั ม ฤทธิ ผ ลอย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ Sustained
Achievement Award (SAA) สาหรับโรงเรียนที่มีคะแนนระดับ ดีอย่างต่อเนื่องในหมวดปั จจัย ที่เป็น
ผลลัพธ์หรือ "Results" และระดับสามซึ่งเป็นรางวัลในอันดับสูงสุด คือ รางวัลโรงเรียนที่เป็นเลิศ หรือ
School Excellence Award (SEA) สาหรับโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและมีผลลัพธ์ที่ดีเลิศ ทั้งนี้
โรงเรี ย นอาจสมั ค รขอรั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง สิ ง คโปร์ หรื อ Singapore Quality Award (SQA)
เช่นเดียวกับองค์การภาคอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอื่น ๆ หรือโรงเรียนอาจขอรับการตรวจสอบ
จากภายนอกอื่น ๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบภายนอกตามกฎกระทรวงศึกษาที่กาหนดรอบการ
ประเมินทุก 5 ปี เพื่อให้ได้รับรางวัลคุณภาพดังที่กล่าวมาแล้ว
4. ความท้าทายของการประกันคุณภาพการศึกษาในยุคความหลากหลายและนวัตกรรม
4.1 ความเข้มงวดที่เกิดขึ้นในแนวทางการกระจายอานาจแบบรวมศูนย์
รัฐบาลได้กล่าวย้าถึงความตั้งใจที่จะกระจายอานาจ โดยเปลี่ยนจากการควบคุมการแทรกแซง
โดยตรงไปเป็นรูปแบบคณะกรรมการการนิเทศติดตามระยะไกล ซึ่ งเป็นการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความหลากหลายและนวัตกรรมในระบบโรงเรียน เมื่อโรงเรียนได้รับความเป็นอิสระเพิ่มขึ้น ผู้นา
โรงเรียนและครูก็ได้รับการเสริมพลังให้สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
Bray (1999) กล่าวว่า การกระจายอานาจมีสามรูปแบบที่สาคัญ ดังนี้:
1) การแบ่ ง อ านาจ (deconcentration) เป็ น การโอนภารงานและการปฏิ บั ติ กั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์การ แต่ไม่ใช่การให้อานาจ
2) การมอบอานาจ (Delegation) เป็นการมอบอานาจในการตัดสินใจจากหน่วยงาน
ระดับสูงไปสู่หน่วยงานระดับล่าง แต่อานาจดังกล่า วสามารถถอนได้ตามดุลยพินิจของหน่วยงานที่มอบ
อานาจ
3) การโอนอานาจ (Devolution) เป็นการโอนอานาจให้กับหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่ง
สามารถทาหน้าที่โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน
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ในขณะที่สิงคโปร์ได้ ศึกษารูปแบบการกระจายอานาจทั้งสามรูปแบบในการจัดการศึกษา แต่
ระบบการจัดการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน สามารถอธิบายได้ว่า เน้นรูปแบบการกระจายอานาจแบบรวม
ศูนย์ ดังจะเห็นได้จากรัฐพยายามที่จะกระจายอานาจให้โรงเรียนได้ปกครองตนเองและพัฒนาหน้าที่
รับผิดชอบเอง แต่ทว่า เมื่อการควบคุมของรัฐลดลงก็มีความเสี่ยงที่มาตรฐานการศึกษาจะลดลง ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่แข็งแกร่ง ระบบดังกล่าวช่วยประกันการสูญเสียการควบคุมและ
อานวยความสะดวกในการสั่งการและการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการให้กับส่วนกลาง
และช่วยสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจสอบความรับผิดชอบที่เชื่อถือได้ และการตอบสนองต่อการ
ควบคุมจากส่วนกลาง
ดังนั้น ในสิงคโปร์การกระจายอานาจไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนพลังและอานาจ รัฐยังคงต้อง
รับผิดชอบอย่างมากเพื่อให้การศึกษาของชาติบรรลุผลสาเร็จ และให้คุณค่าคุ้มกับเงินภาษีของประชาชน
ดังนั้น ความหลากหลายที่รัฐหวังจะพัฒนา คือ ความหลากหลายของวิธีการไม่ใช่ ผลลัพธ์หรือเป้าหมาย
และจากกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ การดาเนินการของโรงเรียนต้องมีความสัมพันธ์กัสอดคล้อง
กับ เป้ าหมายของการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ ด้ว ยเหตุนี้ สิ งคโปร์จึง ต้องเน้นความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนต้องเผชิญกับแนวโน้มของการรวม
อานาจภายใต้กระบวนทัศน์การกระจายอานาจ จึงทาให้มีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังคากล่าวที่ว่า ยิ่ง
กระจายอานาจในเรื่องยุทธวิธีมากขึ้น ก็ยิ่งมีการรวมอานาจในเรื่องทิศทางกลยุทธ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
รัฐต้องการที่จะรักษาและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในขณะเดียวกันก็ต้องการเสริมพลังโรงเรียนให้
มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่ จะมีความหลากหลายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่ง่ายที่จะ
บรรลุเป้าหมายทั้งรัฐและโรงเรียน
ในยุคของการกระจายอานาจ ความหลากหลาย และนวัตกรรม นักเรียนจะได้รับการสนับสนุน
ให้มีความฝันเพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะทดลองและรับความเสี่ยง โรงเรียนได้รับ
การกระตุ้นให้ 'คิดนอกกรอบ' และหาเส้นทางของตัวเองและทาลายขอบเขตข้อจากัด แต่ในความเป็น
จริ ง กระบวนทั ศ น์ ก ารรวมอ านาจยั ง คงแข็ ง แกร่ ง มาก การประกั น คุ ณ ภาพต้ อ งการการปฏิ บั ติ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและความสาเร็จของตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ปัจจัยพื้นฐานบางอย่าง เช่น การ
ทดสอบระดับชาติแม้ว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้เลิกใช้ Tharman (2004) กล่าวว่า:
การสอบของเราเป็นตัวสนับสนุนจุดประสงค์หลักในการจัดการศึกษา เป็นจุดยึดของ
ระบบ คุณธรรม (meritocratic system) ทาให้มีความโปร่งใสและให้ความมั่นใจกับ
ผู้ ป กครองและนั กเรีย นว่า การเข้า เรีย นในโรงเรี ยนหรื อสถาบั น อุด มศึ กษามี ค วาม
ยุติธรรมซึ่งมักไม่มใี นระบบอื่น ๆ
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ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องคิดนอกกรอบในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามภายในกรอบที่กาหนด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดของทั้งสองแนวทาง ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ
4.2 การตลาดและการแข่งขัน
แม้ว่าตลาดการศึกษาในสิงคโปร์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ (Tan 2005) แต่ก็จะประสบความสาเร็จ
มากขึ้นในยุคของการกระจายอานาจแบบรวมศูนย์ ด้วยเหตุผล ดังนี้ 1) บทบาทของรัฐกาลังปรับเปลี่ยน
เป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้จัดการศึกษาแทนที่จะเป็นผู้ให้บริการดังเช่นแต่ก่อน และ2) โรงเรียนต้องมี
บทบาทมากขึ้นในลักษณะขององค์กรธุรกิจ เพื่อแข่งขันให้ได้ทรัพยากร ความสาเร็จ และชื่อเสียงใน
ตลาดการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับโลก การแข่งขันจึงมีความกระตือรือล้นมากขึ้น
ในทางทฤษฎี SEM มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตนเองและปรับปรุงพัฒนา ในกระบวนทัศน์
การกระจายอานาจแบบรวมศูนย์กลาง ผู้นาโรงเรียนอาจตีความโมเดลเป็นตัวควบคุมและการประเมิน
ข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและความต้องการในการพัฒนาของตัวเองซึ่งมีความ
จาเป็นที่ต้องทาคะแนนให้ดี ดังนั้น การประกันคุณภาพในสภาพแวดล้อมการแข่งขันอาจมีผลกระทบ
ข้างเคียงเกิดขึ้น
4.3 รางวัลกับนวัตกรรม
ระบบของรางวัลที่มอบให้กับโรงเรียนโดยอิงตามเกณฑ์ที่พิจารณาคุณค่าที่เพิ่มขึ้น การปฏิบัติ
ขององค์กรที่ดีที่สุด และความสาเร็จในด้านกีฬาและศิลปะ ก็เป็นการเชื่อมโยงกับ SEM ในทางทฤษฎี
รางวัลมีขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพในด้านต่างๆและเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน รางวัลยังเป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
โรงเรียนชั้นนาของสิงคโปร์ที่มีความสามารถที่จะแยกตัวออกจากระบบการศึกษาแบบเดิม
พบว่า ตัวเองถูกดึงเข้าสู่ระบบเดิมอีก เนื่องจากในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน โรงเรียนต้องการรางวัล
เพราะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่จะโน้มน้าวลูกค้าด้านคุณภาพได้ แต่ทว่าในยุคของ
ความหลากหลายและนวัตกรรม โรงเรียนดังกล่าวต้องมีภารกิจเกินกว่าดาเนินตามระบบคุณภาพ
แบบเดิม ความคิดที่จะทวนกระแสเดิมบางครั้งอาจต้องยกเลิกแนวคิดเดิมๆ ที่ต้องการแค่รางวัล ด้วย
เหตุนี้ โรงเรียนจึงต้องอยู่ในภาวะความตึงเครียดที่อยู่ระหว่างการแสวงหาความหลากหลายและ
นวัตกรรมและการถูกดึงให้อยู่ในระบบเดิม
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4.4 เครื่องหมายบอกทิศทางกับตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติ
SEM เป็นระบบการวินิจฉัยที่ดีสาหรับการประเมินตนเองและการระบุประเด็นที่ต้องการ
ปรับปรุงและช่วยเป็นกรอบการดาเนินการปรับปรุงคุณภาพที่เหมาะสม แต่ไม่ได้ใช้เพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมล้าสมัย ในทางปฏิบัติ การคาดหวังเพื่อให้ผลการประเมินด้วยSEMมีคะแนนในระดับดี อาจทา
ให้โรงเรียนเสียเวลากับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนรายงานแทนที่จะเวลาในการกากับติดตาม
ผลการปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนานวัตกรรมตามที่มุ่งหวัง
SEM เน้นการเปรียบเทียบ แต่ในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรมโรงเรียนที่ต่างกันก็จะ
มีบริบทแตกต่างกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบนั้นถ้าไม่เหมาะสมอาจทาให้ไม่เกิดประโยชน์ และอาจ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนอาจจะผิดพลาดถ้าพยายามเลียนแบบวิธีที่
'ปฏิบัติที่ดีที่สุด'ของโรงเรียนอื่นซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็คือ ผู้นาของโรงเรียนมักจะหลงอยู่กับจุดแข็งของโรงเรียนที่ระบุจาก
การประเมินตนเอง ทั้งๆ ที่โรงเรียนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้ การขับเคลื่อนคุณภาพด้วย
SEMอาจจะทาให้ผู้นาหลงอยู่กับจุดแข็งของโรงเรียนและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังกล่าว
ดังนั้นในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรม ความท้าทายคือ การหลีกเลี่ยงการเปลี่ยน
เครื่องหมาย (signposts) ให้เป็น 'ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ (performance indicators)' (Ng 2005b)
แม้ว่าจะมีความต้องการในการประกันคุณภาพ ซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นการกระทาที่ทาให้เกิดสมดุลยาก
4.5 ภาวะผู้นาของโรงเรียน
ความท้าทายในการปฏิบัติที่เน้นระหว่างคุณภาพและนวัตกรรม ได้เรียกร้องให้ผู้นาโรงเรียน
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระบวนทัศน์ที่เป็นผู้รับคาสั่งจากต้นสังกัดมาเป็นผู้ที่ต้อง
ประเมินตนเองและผู้ผลิตนวัตกรรม ในขณะที่ต้องสร้างความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพด้วย บางคนอาจ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนอาจต้องพยายามในการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ของกรอบ
ความคิดเรื่องคุณภาพต้องการทักษะที่ไม่ค่อยพบได้แม้ในอุตสาหกรรมและภาคการพาณิชย์ นัก
นวัตกรรมที่แท้จริงก็ยังไม่มีมากมาย ด้วยเหตุนี้ ผู้นาโรงเรียนต้องเป็นนักคิดเชิงระบบ เป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นผู้นาของกลุ่มผู้นา ดังนั้น ผู้นาโรงเรียนจึงต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอให้มี
ศิลปะและเตรียมพร้อมสาหรับแนวคิดใหม่นี้
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ที่สาคัญคือ เมื่อผู้นาโรงเรียนมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาแล้ว ได้นาโรงเรียน
กันอย่างไร มีแบบแผนความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศอย่างไร มีปรัชญาการศึกษาอะไร
และอะไรคือสิ่งที่ผู้นาโรงเรียนเชื่อว่าจะช่วยในการพัฒนาโรงเรียนของตนเองได้
ด้วยการหลั่งไหลของรูปแบบและปรัชญาทางธุรกิจ ผู้นาโรงเรียนจาเป็นต้องกาหนดว่า
แนวความคิดเหล่านั้น มีความหมายอย่างไรในแง่การศึกษา เช่น "ความเป็นเลิศ" ความหลากหลาย
"และ" นวัตกรรม." ตัวอย่างเช่น โรงเรียนสามารถเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานความ
เป็นเลิศของตนได้หรือไม่ โรงเรียนสามารถทาสิ่งที่ถูกต้องได้ทั้งหมดแต่ไม่ต้องมีการประมวลผลเพื่อ
ตรวจสอบความเป็นเลิศได้หรือไม่ โรงเรียนสามารถเป็นโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เป็นที่รับรู้ว่า ครูเอา
ใจใส่และปลูกฝังค่านิยม ได้หรือไม่ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร
และนักเรียนโดยการพูดถึง "นวัตกรรม" หรือไม่ ได้กระตุ้นให้ครูกลับไปมีจิตวิญญาณเพื่อนักเรียนและ
การเรียนการสอนและพยายามพัฒนาตนเองได้หรือไม่ คาถามเหล่านี้มีความสาคัญมากสาหรับนัก
การศึกษาที่จะต้องคานึงถึง หากนักการศึกษาไม่ใส่ใจก็จะทาให้การปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาไม่
บรรลุเป้าประสงค์หลักของการศึกษา
นอกจากนีอ้ าจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมหลายอย่างที่ไม่สามารถนามาใช้กับด้านที่ละเอียดอ่อน
ทางการศึกษาซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ของมนุษย์มากกว่าพิจารณาจากระบบและกระบวนการ
ต่างๆ อาทิ การวัดด้วยปริมาณหรือเก็บข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับความรัก การดูแล และการเป็นตัวแบบ
ของครูจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นวัตกรรมอาจไม่ได้ให้ความสาคัญในสิ่งเหล่านั้น แต่ในแง่มุมที่ละเอียดอ่อนและ
เป็นคุณลักษณะที่ฝังอยู่ภายในตัวบุคคลนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในด้านการศึกษา จึงเห็นได้ว่า ประเด็นทาง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งต้องมีในการปรับโมเดลทางธุรกิจให้
เข้ากับการจัดการของโรงเรียน ดังนั้น ผู้นาโรงเรียนจึงได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการใช้วิจารณญาณ
ในการพัฒนานวัตกรรมประเด็นนี้
5. สรุป
การประกันคุณภาพในยุคของความหลากหลายและนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมี
ความตึงเครียดโดยธรรมชาติ กรณีของสิงคโปร์ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศเล็ก ๆ ที่ไม่มี
ทรัพยากรธรรมชาติและเผชิญกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหากลยุทธ์ที่ดี
ที่สุดในโลกเพื่อสนองนโยบายความหลากหลายและนวัตกรรม ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาว่า
สิงคโปร์จะสามารถส่งเสริมความหลากหลายและนวัตกรรมด้านการศึกษา ในขณะที่ยังรักษาหลักการ
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เรื่องคุณภาพยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นสู่วาระแห่งชาติได้อย่างไร การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้
ต้องมีความสมดุลและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลต่อไป

การประกันคุณภาพการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. ลักษณะทั่วไป
เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก มีพื้นที่ทั้งหมด 331,210 ตารางกิโลเมตร ทาง
เหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าดาและแม่น้าแดง พื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีประชากรหนาแน่น ตอนกลางเป็น
เทือกเขา มีที่ราบชายทะเลแคบๆ มีประชากรจานวนน้อย บริเวณตอนกลางเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าโขง มีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรอยู่หนาแน่นจึงทาให้ประชากรอาศัยอยู่รวมกันอย่างเป็นกลุ่ม มี
ประชากรรวมประมาณ 91.5 ล้านคน อาชีพของประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด ยางพารา และพืชไร่
เมืองหลวง คือ โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Mihn City) ซึ่งเดิม คือ ไซ่ง่อน นอกจากนี้ยังมีเมืองที่
สาคัญๆ อีก เช่น เมืองไฮฟอง(Hai Phong) เป็นเมืองท่าตอนเหนือ เมืองดานัง (Danang) เป็นเมืองท่า
และฐานทัพเรือ เมืองเว้ (Hue) เป็นเมืองการค้า
การปกครองของเวียดนามเป็นแบบระบอบสังคมนิยมภายใต้การบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์
สภาแห่งชาติ (National Assembly) เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอานาจอธิปไตย มีหน้าที่ออกกฎหมาย
แต่งตั้งและดูแลการปฏิบัติงานของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุด
สมาชิกสภาแห่งชาติมาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระ 5 ปี องค์ประกอบสมาชิกสภาแห่งชาติ
เป็นไปตามสัดส่วนของสาขาอาชีพ การบริหารประเทศส่วนกลาง(รัฐบาล) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 19 กระทรวง มีหน้าที่ดาเนินการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายแห่งรัฐ ส่วนกลางจะมีอานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย
ร่างแผนปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ได้แก่ จังหวัด องค์การบริหารส่วน
ภูมิภาค และมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม
ภาษาและศาสนา ประชากรชาวเวียดนามใช้ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ
นอกจากนี้ยังมีภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
รองลงมาคือ ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า
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แม้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากประเทศหนึ่งทั้งน้ามัน แร่รัตนะชาติ แต่การ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเวียดนามก็ยังคงมีความสาคัญโดยเฉพาะการปลูกข้าวเพื่อการส่งออก
ส่วนพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ของเวียดนามมีโครงการส่งออกสู่ตลาดโลก มากขึ้น
(ธงชัย สมบูรณ์ 2560, สมยศ เผือดจันทึก 2556, น.58-59, เปรมศักดิ์ เลิศสุรยะกุล 2559, น.66-67)
2. พัฒนาการด้านการศึกษา (Educational Development)
ประเทศเวียดนามมีการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาประเทศ แบ่งออกเป็นระยะๆ ดังนี้
1. ระยะอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จีน ( Period of Chinese Imperial Domination)
200 ปี ผู้บริหารประเทศจีน เป็นผู้ก่อตั้งระบบการศึกษาในประเทศเวียดนามทั้งในแบบของรัฐและ
เอกชน เน้นเฉพาะการศึกษาของบุตรชายและการฝึกอบรมบุคคลเพื่อเข้ารับราชการและการบริหาร
ประเทศ มีนโยบาย “Feudal Intelligentsia” จะคัดเลือกเฉพาะบุตรชายจากครอบครัวขุนนางไปรับ
ราชการกับราชวงศ์จีน บุคคลชาวเวียดนามที่มีฐานะทางสังคมดีและมีสติปัญญาดีจะได้รับอนุญาตให้
เข้าไปศึกษาต่อในประเทศจีน โดยมีการสอบหลายขั้นตอนและสุดท้ายจะสอบที่กรุงปักกิ่ง เมื่อสอบผ่าน
จะได้วุฒิเทียบเท่า Doctor’s Degree ระบบการศึกษาที่เลียนแบบมาจากประเทศจีน ประกอบด้วย
การศึกษาเบื้องต้น (Primary Education) มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ที่มีเวลาการศึกษามากกว่า 5 ปีขึ้นไป
2. ระยะที่ประเทศมีอิสรภาพ (Period of Nation Independence) พ.ศ. 2381 – 2402
การศึกษาเป็นการดาเนินโดยเอกชนและโรงเรียนพุทธศาสนา จนกระทั่งราชวงศ์ Le เริ่มให้ความสาคัญ
กับการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น เมืองหลวง Thang Long หรือ Ha Noi ในปัจจุบัน
มีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ที่มีชื่อเรียกว่า Quoc
Tu Gian หรือ Royal College เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาของบุตรชายครอบครัวที่มีฐานะ ในยุคนี้มีการ
สร้างโรงเรียนของรัฐขึ้นอีกทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเพื่อให้บุตรหลานของสามัญชนเข้ารับศึกษา ทาให้
ระบบการศึกษาของเวียดนามในยุคนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) Royal College อยู่ในเมืองหลวง
ภายใต้การบริหารโดยตรงของกษัตริย์ 2) โรงเรียนในระดับจังหวัดและอาเภอ เป็นของรัฐ ซึ่งยังมีจานวน
ไม่มากนัก และ 3) โรงเรียนของภาคเอกชน
3. ระยะที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส (Period of French Colonialism) พ.ศ. 2402 –
2488 ระยะนี้ประเทศเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ระยะแรกๆยังใช้ระบบการศึกษาตาม
ลัทธิขงจื้อ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 จึงได้มีการเริ่มระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศส แต่ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษาเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่มีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่น
การศึกษาในเบื้องต้นมีเกรด 1-2 ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกัน Ecole Communale ใช้เรียกการศึกษาทาง
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ตอนเหนือ Ecole Auxilier Preparatoire ใช้เรียกทางตอนใต้และ Ecole Preparatoire ใช้เรียก
ตอนกลางของประเทศ ในบางเมืองมีการศึกษาพื้นฐาน 6 ปี ในเมืองใหญ่ เช่น Ha Noi , Haiphong
และ Vinh มีการศึกษาที่สูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก 4 ปี และมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเท่านั้น
ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา คือ Ha Noi, Hue และ Saigon ต้นศตวรรษที่ 20 ประเทศ
ฝรั่งเศสมีการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (Professional Education) ขึ้น โดยมีการก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบตะวันตก ปี พ.ศ. 2445 มีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เกิดขึ้น
เป็นแห่งแรกที่กรุงฮานอย และมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษา
ด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เน้นการฝึกอบรมทักษะใน
การทางานกับเครื่องจักรกล สถาบันการศึกษาระดับนี้เรียกว่า โรงเรียนฝึกวิชาชีพชั้นสอง จนกระทั่ง
พ.ศ. 2462 จึงมีระบบการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชา
ฟิสิกส์ เคมี จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2466 ได้เริ่มการจดทะเบียนผู้ที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
4. ระยะหลังปฏิวัติเดือนสิงหาคม (Period after August Revolution) พ.ศ. 2488 – 2518
ภายหลังการปฏิวัติ เมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2488 Ho Chi Minh ได้ก่อตั้งระบอบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย “The Democratic Republic of Vietnam” ขึ้นในเขตยึดครองทางเหนือ มี
การกาหนดนโยบายจากรัฐบาลเพื่อการรณรงค์การไม่รู้หนังสือ ควบคู่กับการพัฒนาระบบอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศอย่างอิสระ โดยมีนโยบายการฝึกอบรม
ประชาชนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาชาติ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทา
สงครามต่อสู้กับฝรั่งเศสเรื่อยมาจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2497 จึงได้รับชัยชนะที่ Dien Bien
Phu รัฐบาลจึงดาเนินการปฏิรูปทางการศึกษาที่สาคัญ คือ “การศึกษาของประชากร โดยประชาชน
เพื่อประชาชน” มีวัตถุประสงค์ในการอบรมคนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่จงรักภักดีต่อบรรพบุรุษและบ้าน
เกิดเมืองนอนเป็นกาลังสาคัญในการป้องกันประเทศ เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในอนาคตและมีคุณภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เน้นการศึกษาทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นอุดมการณ์สังคมนิยม มีการ
ประกาศ “นโยบายการศึกษาทั่วไปสาหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (The General
Education Policy of the Democratic Republic of Vietnam)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิรูป
ครั้งนี้ คือ เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมประชาชนและเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นบุคคลที่มีการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุม เป็นพลเมืองที่จงรักภักดีต่อบ้านเกิดเมืองนอน เป็นกาลังแรงงานที่ดี มีความฉลาดมีคุณธรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ละสร้างสังคมนิยมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างประเทศและรวมประเทศ
ให้เป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย ในระยะนี้จะให้ความสนใจและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถทางด้าน
สติปัญญาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเร่งการฟื้นฟูและการพัฒนาประเทศ จะมีการส่งเสริมการมัธยมศึกษา
วิชาชีพและการศึกษาระดับอาชีวศึกษาไปในขณะเดียวกันเพราะใช้เวลาการศึกษาที่สั้นกว่า มีการก่อตั้ง
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โรงเรียนวิชาชีพชั้นสองเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 แห่ง มีโรงเรียนมัธยมยมวิชาชีพประมาณ 200 แห่งทั่ว
ประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนามเหนือ 7 แห่ง
5. ระยะของการรวมประเทศ (Period of National Reunification) พ.ศ. 2518 – ปัจจุบัน จาก
ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศในปี พ.ศ. 2518 นามาซึ่งความเป็นอิสระในการปกครองประเทศ
ประเทศเวียดนามจึงได้มีการรวมประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคง เข้าสู่ระยะใหม่ของการสร้างประเทศ ได้
มีการประเมินรูปแบบและระบบการศึกษาที่ปฏิบัติกันมา ซึ่งยังพบว่า คุณภาพในการพัฒนาคนของ
ระบบการศึกษายังมีคุณภาพต่า การศึกษายังไม่สามารถสร้างคนที่มีความสามารถทั้งทางด้านเทคนิค
และนักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาสังคมและฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม ได้อย่างทันการณ์ จึงได้มีการ
ประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ฉบับที่ 3 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 และเริ่มใช้ครั้งแรกในปี
การศึกษา 2523 – 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการ
ปฏิรูปวัฒนธรรม และระบบความคิดที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค
วิธีการ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ (ธงชัย สมบูรณ์ 2560)
3. จุดมุ่งหมายและนโยบายการศึกษา (Aims and Policies of Education)
วิสัยทัศน์ทางการศึกษา คือ การศึกษาระดับสูงของโลกเหมาะกับวิธีปฏิบัติของชาวเวียดนาม
ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อนาการศึกษาของประเทศให้ห่างไกลจากความยากจนและด้อยพัฒนา
ปรัชญา/ปณิธาน คือ การศึกษาเป็นของชาวเวียดนามทุกคนเพื่อประชาชน โดยประชาชน
เพื่อให้ทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเน้นการศึกษาและพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศ
เป้าหมายที่สาคัญของการศึกษาในเวียดนาม คือ
1. ยกระดับสติปัญญาของประชาชน (To raise the People’s intellectual) เพื่อให้
สามารถมีส่วนร่วมและทันต่อการพัฒนา
2. ยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (To raise the quality of human resources)
เพื่อให้ประชาชนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Market Based) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สรรหา ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากกลุ่มอัจฉริยะ (To detect, to store and market
good use of talents) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และทางด้านการผลิต การจัดการ
ทางด้านธุรกิจ
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นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังให้นโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็น
ต้นมา ประเทศเวียดนามต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทัดเทียมกับ
อารยะประเทศ และเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบบริหารจัดการประเทศจากการใช้รูปแบบของ Soviet
Model รัฐบาลได้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังโดยประกาศใช้ระบบเศรษฐกิจสังคม
ใหม่ (Renovation) หรือที่เรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า โด่ย เหม่ย (Doi Moi) ในปี 2529 และเริ่ม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆของเวียดนามให้ดีขึ้น โดยในส่วนของระบบการจัด
การศึกษา เวียดนามเริ่มใช้กฎหมายการศึกษาฉบับแรก (The Education Law) ในปี 2533 และ
ปรับปรุงครั้งที่ สอง ในปี 2551 ปัจจุบันใช้กฎหมายซึ่งปรับปรุง เมื่อ กรกฎาคม 2553 อยู่ภายใต้
แนวคิด “Independence, Freedom and Happiness” ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกาลังดาเนินการ
ตามนโยบายนี้ ซึ่งมีหลัก 3 ประการ คือ
1. การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาท มีความคิด
ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยมีความรู้พื้นฐานเพียง
พอที่จะประกอบอาชีพได้
2. ตั้งเป้าให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านระดับกลาง คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย
3. ในปี พ.ศ. 2563 ประชาชนชาวเวียดนามจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตเทียบเท่า
ประเทศอุตสาหกรรม
(ธงชัย สมบูรณ์ 2560, สุนทร โคตรบรรเทา 2558, น.189, สมยศ เผือดจันทึก 2556, น.59-61)
4. การบริหารการศึกษา (Education Administration)
การบริหารการศึกษาของเวียดนามเดิมมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่
- คณะกรรมาธิการว่าด้วยการคุ้มครองแม่และเด็ก การเลี้ยงดูเด็ก
- กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
- กรรมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
- กระทรวงอุดมศึกษาและการศึกษาบริหารมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียน
ต่อมามีการปรับปรุง 4 หน่วยงานนี้เป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงสามัญศึกษาและกระทรวง
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2533 ทั้งสองกระทรวงได้รวมกันเป็น “กระทรวงศึกษาธิการและ
การฝึกอบรม” (Ministry of education and training) มี 15 กรม ในระดับจังหวัดมีหน่วยงานจัด
การศึกษา 3 หน่วยงาน คือ
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1. การบริหารทางการศึกษา (Educational Service)
2. การผลิต/ธุรกิจ (Production, Business) มี 2 หน่วยงานย่อย คือ โรงพิมพ์และบริษัท
วัสดุและอุปกรณ์โรงเรียน
3. สถาบันภายใต้กระทรวง คือ วิทยาลัยครูและโรงเรียนมัธยมฝึกหัดครู
ในระดับอาเภอมีฝ่ายบริการทางการศึกษาในอาเภอ (Education Section in District) และ
โรงเรียนภายใต้การบริการศึกษาจังหวัด
หน่วยงานรัฐบาลกลางรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย ชี้นา นิเทศการศึกษาโดยทั่วไป และ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยตรง จังหวัดบางจังหวัดบริหารวิทยาลัยชุมชนตามความต้องการของ
จังหวัดนั้นๆ และมีภารกิจบริหารการมัธยมศึกษา ส่วนประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษาเป็นความ
รับผิดชอบของอาเภอและหมู่บ้าน สาหรับการงบประมาณในการจัดการศึกษาเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันในทุกระดับ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดตั้งจากรัฐบาลกลาง เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
เงินเดือนของบุคลากรและทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน โดยจังหวัด อาเภอ และหมู่บ้านสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง หรือเงินเพิ่มพิเศษเพื่อจูงใจครู
5. ระบบการศึกษา (Education System)
ในปัจจุบันแบ่งการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-school education) ประกอบด้วย การเลี้ยงดู
เด็ก(crèche) สาหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี และอนุบาล สาหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี
2. การศึกษาสามัญ ประกอบด้วย
- ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี คือ ชั้น 1- 5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ชั้น 6 – 9
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้น 10 - 12
3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4. การศึกษาระดับสูง แบ่งเป็น ระดับอนุปริญญา (Associate degree) ระดับปริญญาตรีมี 2
ระยะ คือ college 1 ระยะเวลา 2 ปี เป็นการศึกษาทั่วไปและ college 2 ระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ตามสาขาที่เรียน ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
5. การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาสาหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ
การศึกษาสามัญ 12 ปี (General Education) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีวิญญาณใน
ความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจาชาติ และมีความสามารถในด้านอาชีพ ในอดีตการศึกษาของ
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เวียดนามมีเพียง 10 ปีเท่านั้น และไม่มีอนุบาลศึกษามาก่อน จนถึงปี 2532-2533 จึงมีการศึกษาถึงปีที่
9 ทั้งประเทศ ซึ่งได้เรียกการศึกษาสามัญ 9 ปีนี้ว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน(Basic Education) และเมื่อได้
ขยายไปถึงปีที่ 12 แล้ว จึงได้เรียกการศึกษาสามัญ 3 ปีสุดท้ายว่า มัธยมชั้นสูง (Upper Secondary)
ปี 2535-2536 ระบบการศึกษาสามัญในเวียดนามจึงกลายเป็น 12 ชั้นเรียน ทั่วประเทศ โดยเด็กเข้า
เรียนชั้นปีที่ 1 จะมีอายุย่างเข้าปีที่ 6 เมื่อเวียดนามได้ใช้ระบบการศึกษาเป็น 12 ปี แล้ว จานวนนักเรียน
ยังมีน้อย ดังนั้นปี 2534 สภาแห่งชาติเวียดนามจึงได้ออกกฎหมายการกระจายการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา(Law of Universal Primary Education) ซึง่ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการศึกษา
ของเวียดนาม
(ธงชัย สมบูรณ์ 2560, สุนทร โคตรบรรเทา 2558, น.187 - 188, เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล 2559, น.
58-59)
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม (Ministry of Education and Training:
MOET) ได้จัดตั้งหน่วยงานทดสอบและรับรองคุณภาพการศึกษา (The General Department of
Educational Testing and Accreditation: GDETA) ทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของเวียดนามและการสอบเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาของเวียดนาม ใน
ปี 2547 ได้ออกประกาศว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองคุณภาพการศึกษาของ
เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทารายงานประเมินตนเอง (Self-Evaluation of Self-Study report)
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการภายนอก (External Panel Visited)
ขัน้ ตอนที่ 3 การตัดสินผลการประเมินโดยกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม (Recognition
Decided by MOET)
ในปี 2548 กฎหมายการศึกษาได้กาหนดให้สถานบันการศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา กาหนดให้มีการประกันและรับรองคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับสถาบัน หลักสูตร และ
รายวิชา รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการศึกษาและการรับรองคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการในทุก
ระดับและทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเวียดนาม และผลการรับรองคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ประกาศให้สารธารณรับทราบ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ให้กระทรวงศึกษาธิการและ
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ฝึกอบรมทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย ทิศทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของเวียดนาม
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม โดยกรมทดสอบและรับรองคุณภาพการศึกษา ได้
กาหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
1. จุดประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
เศรษฐกิจและสังคม
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
1.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การสอน การเรียนรู้และการศึกษาวิจัยใน
สถานบันการศึกษา
2. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของเวียดนาม อาศัยแนวคิดของเดมมิ่ง ( Deming’s
PDCA Cycle) คือ
2.1 P (Plan) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน โดยเฉพาะประเด็นปัญหา
สาคัญๆ ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง และวิธีดาเนินงานที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2.2 D (Do) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
2.3 C (Check) เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้พบเห็น เพราะถ้าได้มีการเตรียมการที่ดีตาม
วัตถุประสงค์ ผลก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน
2.4 A (Act) เป็นผลที่ทาให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Action on the
Plan)
จากแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม โดยสานักทดสอบและ
รับรองคุณภาพการศึกษา ได้ประยุกต์แนวคิดเพื่อนาไปออกแบบระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญครอบคลุม 4 ประการ คือ
1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา (Institution Goals) สถาบันต้องนิยาม
ความหมายของวัตถุประสงค์ชัดเจน ทั้งระดับสถานศึกษา ฝ่าย/คณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการอ้างอิง
ประกันคุณภาพ โดยต้องแสดงให้ชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ (Monitoring Instruments) เป็นการพิจารณา
ความก้าวหน้าและความสาเร็จของนักศึกษา ประกอบด้วย
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2.1 ความก้าวหน้าของนักศึกษา
2.2 อัตราส่วนการจบการศึกษาหรือการออกกลางคัน
2.3 ผลลัพธ์หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับจากนายจ้าง
2.4 ผลลัพธ์หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับจากศิษย์เก่า
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล (Evaluation Instruments) เป็นขั้นตอนสาคัญของ
การออกแบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งเรียกว่าการประเมินตนเอง(Self-Evaluation or SelfStudy Report) เพื่อการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในเรื่อง
เกี่ยวกับการประเมินสถาบัน หลักสูตร การเรียนการสอนและอาจารย์
4. การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Improving of Quality) เป็นระบบการ
ติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในที่เป็นสิ่งที่จาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกิจกรรม และ
บริการต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกิจกรรมในอนาคตของสถานศึกษา
3. การประเมินตนเอง (Self-Evaluation or Self-study Report) กระทรวงศึกษาธิการและ
ฝึกอบรมได้กาหนดมาตรฐานหลักให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้รายงานตนเองประกอบการรับรองคุณภาพ
(Based on MOET’s accreditation standard) ประกอบด้วย
1. Mission and Objective
2. Organization and Management
3. Training Programs
4. Training Activities
5. Managerial staff, Lecturers and staff
6. Learners
7. Scientifics research and technology
8. International cooperation
9. Library, Learning equipment and other facilities
10. Finance and financial management
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4. โครงสร้างการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยการประเมินสถานศึกษาและประเมินความสาเร็จของนักศึกษา เพื่อดาเนินการ
รับรองคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 คือ ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
และการฝึกอบรม ระดับจังหวัด เพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) และ
จัดการประเมินคุณภาพภายนอก (Organize external evaluation and/or examinations)
ลักษณะที่ 2 คือศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดตั้งในสถาบันการศึกษาทั้งใน
ระดับโรงเรียน สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อประกันคุณภาพตัวเอง ซึ่งเป็น
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกตามมาตรฐานที่
กระทรวงกาหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบคุณภาพที่
สถาบันการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต่าตามตัวชี้วัดในการประเมินตนเอง (สมยศ เผือดจันทึก 2556, น.
64-69)
7. เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของเวียดนามกับประเทศไทย จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน
กล่าวคือ
1. เวียดนามมีระบอบการปกครองสังคมนิยมแต่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
2. ระบบเศรษฐกิจและสังคมมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ทั้งไทยและ
เวียดนามพัฒนาประเทศเพื่อความเท่าเทียมกันเริ่มจากสังคมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ตามกรอบการพัฒนาของชาติตะวันตกเหมือนกัน และมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน บางวัฒนธรรมมีการสืบทอดมาและประยุกต์ใช้แตกต่างกัน
3. การศึกษาของเวียดนามมีกฎหมายการศึกษาเหมือนกับของไทย ที่มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันในการบังคับใช้สาหรับการศึกษา
ภาคบังคับของไทยจานวน 9 ปีการศึกษา และเรียนฟรี 12 ปีการศึกษา แต่ของเวียดนาม การศึกษาภาค
บังคับ 5 ปีการศึกษาเฉพาะระดับประถมศึกษา
4. การกระจายอานาจทางการศึกษาของไทยมีกฎหมายและแผนรองรับการกระจายอานาจ
การศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแต่ของเวียดนามยังไม่มีการกระจายอานาจเต็มรูปแบบ เพราะเป็นการ
ปกครองระบอบสังคมนิยม ยังคงมีตัวแทนพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมการระดับต่างๆ
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เพื่อสร้างความศรัทธาในระบบสังคมนิยม และถึงแม้จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด อาเภอ และ
สถานศึกษาที่มีรูปแบบการกระจายอานาจตามสากลแต่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเงิน การบริหาร
บุคคล และการจัดการทรัพยากรต่างๆยังต้องมีการเจรจาต่อรองกับตัวแทนพรรคจากส่วนกลางในระดับ
กระทรวงอยู่ เพื่อขอรับการสนับสนุน จึงยังไม่เป็นการกระจายอานาจอย่างแท้จริง
5. การเปิดโอกาสให้กับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษายังจากัดอยู่มากและมี
อัตราส่วนผู้ไม่รู้หนังสืออยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้กับทุกคน
เข้าถึงการศึกษาและมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนสาหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเช่น กยศ.
หรือ กรอ. เป็นต้น แต่สาหรับเวียดนามจะมีทุนสนับสนุนให้กับผู้มีความสามารถพิเศษบางด้านเท่านั้น
(สมยศ เผือดจันทึก 2556, น.73)
การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
1. การศึกษาระดับขั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษา (พื้นฐาน)
สานักงานประเมินคุณภาพการศึกษา (Education Review Office, New Zealand-ERO)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ประเมินและรายงานมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประถม-มัธยม
และปฐมวัย รวมถึงบ้านเรียนเพื่อนาไปพัฒนา ซึ่งรายงานการประเมินการศึกษาจะถูกนาไปเผยแพร่
และนาไปใช้โดยผู้ปกครอง ครู ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก ครูใหญ่โรงเรียน ผู้บริหารและผู้กาหนดนโยบาย
ของรัฐบาล ERO เป็นหน่วยงานอิสระที่ทางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์
อานาจหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานระบุในพระราชบัญญัติ
การศึกษาปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีผู้ประเมินจานวน 150 คน มีสานักงานตั้งอยู่ตามภูมิภาค 5 แห่ง
สานักงานทาการประเมินและตรวจสอบโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเป็นประจาทุก ๆ 3 ปี
หากพบว่าการดาเนินงานสถานศึกษายังต้องปรับปรุงและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเด็กจะเข้า
ไปประเมินถี่ขึ้น หรือหากโรงเรียนมีประวัติและกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่ดีอย่างคงที่ก็จะไป
ประเมินห่างออกไป
จานวนศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนขั้นปฐมวัยทั้งหมดกว่า 4,000 แห่ง (จากเว็บไซด์ New
Zealand Now, https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/education/childcarepreschool ) สาหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (อายุ 5-19 ปี) มีจานวน 2,538 แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือน กค. 2558 จากเว็บไซด์ Education Count,
https://www.educationcounts.govt.nz/statistics/schooling/number-of-schools )
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เกณฑ์ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. การเรียนรู้ ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
2. การสอนที่มีประสิทธิผลของครู
3. ความเป็นผู้นากับการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน
4. การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
5. การสร้างเสริมความปลอดภัยและเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้เรียน
6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ขั้นตอนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียน
1. มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม 4-6 สัปดาห์
2. ขอข้อมูลโดยให้โรงเรียนกรอกคาถามก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมเอกสารสาหรับการ
ประเมินและส่งภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนลงตรวจประเมิน
3. การสื่อสารก่อนประเมินทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อให้โรงเรียนสอบถามถึงกระบวนการ
ประเมินและประเด็นที่ต้องการประเมิน
4. คณะผู้ประเมินลงตรวจประเมินโรงเรียน โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ หรือ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งต้องตรวจดูเอกสารของโรงเรียนและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทาร่างรายงานการประเมิน และส่งร่างให้โรงเรียนภายใน 20 วันหลังจากลงพื้นที่ และ
โรงเรียนทาการทักท้วงและตรวจทานร่างรายงานภายใน 15 วัน
6. จัดทารายงานประเมินฉบับสมบูรณ์ โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุง และตีพิมพ์รายงานภายใน
10 วันทาง เว็บไซต์
7. โรงเรียนดาเนินการตามข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอที่จาเป็นที่จะต้องปรับปรุงเร่งด่วน ทาง
สานักงานจะขอความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนทาการพัฒนาปรับปรุง
จุดเด่น (พิจารณาจากความต่างจาก สมศ.ของไทย) คือ
1. มีสานักงานผู้ประเมินทุกภูมิภาค
2. หากพบว่าการดาเนินงานสถานศึกษายังต้องปรับปรุงและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
เด็กจะเข้าไปประเมินถี่ขึ้น หรือหากโรงเรียนมีประวัติและกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่ดีอย่าง
คงที่ก็จะประเมินห่างออกไป
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (สายอาชีพ)
สานักงานรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications
Authority-NZQA) เป็นหน่วยงานอิสระ แต่คณะกรรมการบริหารงานมาจากการแต่งตั้งของ
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยืนยันว่าการจัดการศึกษาและ

60

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาที่กาหนด
โดย NZQA
ดังนั้น NZQA จึงมีหน้าที่กาหนดมาตรฐานและคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาทุก
ระดับการศึกษา จัดการทดสอบ ออกใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานมีอานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นหน่วยงานอิสระที่
มีคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
NZQA นอกจากจะควบคุมคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายถึงอุดมศึกษา
แล้ว ยังควบคุมคุณภาพผู้ที่จบการศึกษาสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมภาคเอกชน (private
training establishments: PTEs) สถาบันเทคโนโลยี และโปลีเทคนิกส์ (institutes of technology
and polytechnics: ITPs) สถาบันสาหรับชนเผ่าเมารี (Wananga) และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ของนิวซีแลนด์ด้วย
การให้บริการทดสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของหน่วยงาน NZQA ครอบคลุมระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ดังนี้
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน:
พัฒนา ส่งเสริมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษา

การให้บริการ





ดาเนินการประเมินภายนอกแก่โรงเรียน
มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน



ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา






ผลการทดสอบโดยหน่วยงานภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ให้ทุนการศึกษา



ประเมินภายนอกและตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนและการฝึกอบรม
แนะแนวการประกันคุณภาพภายในให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา



มาตรฐานและคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาสาหรับชาวเมารี



กาหนดมาตรฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิระดับต่างๆ
ข้อมูลคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้และสมรรถนะของที่ผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและโอกาสการจ้างงานที่ผู้มี
คุณสมบัติจะได้รับ

61

โครงสร้างสานักงาน
NZQA บริหารโดยคณะกรรมการบริหารซึ่งมีทั้งหมด 6 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งภารกิจออกเป็น 3 แผนก ได้แก่ 1) ประเมินคุณภาพ 2)
ประกันคุณภาพ 3) บริหารยุทธศาสตร์และการจัดการ
NZQA อนุมัติคุณวุฒิการศึกษาที่เสนอโดยสถาบันต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพของสถาบัน
โดยมีการอนุมัติคอร์สการสอน รับรองหลักสูตร ประเมินภายนอกและติดตาม ซึ่งการประเมินของ
NZQA เป็นการประเมินภายนอก
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education
Organisations -TEOs) ใช้เครื่องมือการประเมินตนเองในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์ที่
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง ซึ่งเครื่องมือการประเมิน
ตนเองเน้นการระบุและการตอบสนองต้องความต้องการของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้เสีย ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและแนวปฏิบัติของสถาบัน ที่สถานศึกษาจัดการประเมิน
ตนเอง ตามบริบทของสถาบันแต่ละแห่ง แต่มีการจัดทาเกณฑ์และตัวบ่งชี้ร่วมเพื่อเป็นแนวทางการ
ตัดสินการประเมินของการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกของ NZQA
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ระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกของ NZQA

กระบวนการเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพ
• กลุ่ม PTEs ลงทะเบียนขอรับการประเมิน
• กลุ่ม Industry Training Organisations เข้ารับการรับรอง
• แสดงรายการ (list) คุณสมบัติและมาตรฐาน
• การอนุมัติโครงการและหลักสูตรฝึกอบรม
• การให้การรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
• อนุญาตให้ประเมิน

การจัดการความเสี่ยง

การประเมินตนเอง
สถาบันเทคโนโลยี และโปลีเทค
นิกส์ (ITPs) 18 แห่ง, สถาบันการ
ฝึกอบรมภาคเอกชน (PTEs) 550
แห่ง, สถาบันสาหรับชนเผ่าเมารี 3
แห่ง, สถาบันฝึกอบรมอุตสาหกรรม
(Industry Training
Organizations) 14 แห่ง, สถาบัน
ฝึกอบรมภาครัฐ 7 แห่ง

การรักษาคุณภาพ
• การรักษาคุณภาพของบัณฑิตให้คงที่
• การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
• การติดตามตรวจสอบหลักสูตร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเด่น คือ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพโดยตรง (non-university) แยกออก
จากสายวิชาการ/มหาวิทยาลัยชัดเจน
ที่มา : เว็บไซด์ของ NZQA, http://www.nzqa.govt.nz/assets/Studying-in-NZ/New-Zealand-QualificationFramework/requirements-nzqf.pdf
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3. ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
หน่วยงานประกันคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการสอน มี 2 หน่วยงาน
คือ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิชาการของมหาวิทยาลัย (CUAP) และ สานักงานประเมิน
คุณภาพทางวิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ (AQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระมี
หลักการเดียวกัน 10 ประการ ดังนี้
1) เป็นการจัดตั้งและดาเนินงานโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งกระบวนการจัดทากรอบการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพพัฒนามาจากการประชุมปรึกษาหารือของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(รวมถึงนักศึกษาด้วย)
2) มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อพิสูจน์ว่ากิจกรรมด้านวิชาการมีมาตรฐานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งหลักฐานประกอบจะถูกประเมินโดยผู้อยู่ในวงวิชาการผ่านกระบวนการประเมิน
คุณภาพ
3) นาไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาการ AQA มีการลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยอีกครั้งและ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) ระหว่างมหาวิทยาลัย
4) รากฐานมาจากการประเมินตนเอง ทั้ง CUAP และ AQA เริ่มวงจรการประกันคุณภาพ
วิชาการด้วยการตรวจรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
5) ใช้ระบบตรวจสอบโดยผู้ในอยู่วงการเดียวกัน (peer review) จากในประเทศและ
ต่างประเทศ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญของการสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย และเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของระบบการประกันคุณภาพ เช่น CUAP ใช้ peer review ในการประเมินข้อเสนอวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย การตรวจสอบของ AQA ดาเนินการโดยคณะผู้ตรวจสอบที่ประกบอไปด้วยนักวิชาการ
และวิชาชีพที่เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
6) การร่วมมือ โครงสร้างการทางานของทั้ง CUAP และ AQA ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา นายจ้าง วิชาชีพ และสมาชิกชุมชนมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการของทั้งสองหน่วยงานมีสมาชิกที่เป็นนักศึกษาด้วย
7) ความเป็นสากล ผู้ตรวจสอบต่างชาติเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้ตรวจสอบของ AQA และ
CUAP ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น AQA เป็นสมาชิก INQAAHE ก็จะมีแนว
ทางการประเมินเทียบเคียงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ
8) ข้อผูกพัน มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินตามกฎหมายและผูกพันกับการ
ตัดสินใจของระบบการประกันคุณภาพ แต่ระบบฯ ก็เคารพลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
9) ดาเนินงานอย่างเป็นอิสระ AQA ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย แต่ดาเนินงานอิสระ
คือ มีคณะกรรมการแยกออกมา มีเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงาน
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เอง ไม่มีการแทรกแซงในกระบวนการประเมินคุณภาพจากอธิการมหาวิทยาลัย และไม่มีตัวแทนจาก
กระทรวงมานั่งในหน่วยงาน
10) รับผิดชอบต่อสาธารณะ รายงานการประเมินคุณภาพจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
สานักงานประเมินคุณภาพทางวิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์
(
Academic Quality Agency for New Zealand Universities (AQA))
AQA เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกสาหรับมหาวิทยาลัย เคยเป็นที่รู้จักในนามหน่วยงาน
ตรวจสอบทางวิชาการของนิวซีแลนด์ หรือ New Zealand Universities Academic Audit Unit ที่
ก่อตั้งเมื่อปี 2536 เพื่อตรวจสอบประกันคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีให้แก่สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารจานวน 7 คน การประเมิน
ประกอบด้วยคณะผู้ประเมิน 4-6 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก AQA ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการอาวุโส และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินที่จะได้รับการฝึกอบรมโดย AQA และในคณะผู้ประเมินจะต้องมีชาว
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน
เป้าหมายของ AQA คือสามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ โดย
1) เป็นผู้นาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 2) ประยุกต์กระบวนการประกันคุณภาพและ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ช่วยมหาวิทยาลัยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ประสบการณ์
ทางวิชาการและผลลัพธ์การเรียนรู้ ภายใต้การวิจัยและการสอน ซึ่งถอดแบบมาจากหน่วยงานใน
ประเทศอังกฤษ คือ UK Academic Audit Unit และมาจากประสบการณ์ทางานของผู้อานวยการด้วย
คือ Dr. David Woodhouse ซึ่งเคยทางานรับรองคุณภาพที่ฮ่องกงมาก่อน และคณะกรรมการของ
หน่วยงานได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ตัวแทนจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ
สหภาพแรงงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษาและมาจากกลุ่มวิชาชีพ นายจ้างและชุมชนวิชาการ
การประเมินครั้งที่ 1 เริ่มปี 2538 และ 2541 รอบที่ 2 ปี 2543-2544 และรอบ 3 ปี 25452550 โดยเน้นที่การวิจัย การสอนและการเรียนรู้ สาหรับรอบ 4 ปี 2551-2555
รอบ 5 ปี 2556-2559 เน้นตรวจสอบการสอน การเรียนรู้และการสนับสนุนของนักศึกษา
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเริ่มต้นด้วยการตรวจการประเมินตนเอง ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างรายงาน
ขึ้นมาเพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และคณะผู้ตรวจสอบก็จะตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ และ
เยี่ยมลงพื้นที่
สุดท้ายรายงานการตรวจสอบจะมีข้อเสนอแนะให้แก่มหาวิทยาลัยนาไปปรับปรุง และมีการ
ตีพิมพ์รายงาน ส่วนความก้าวหน้าของการให้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปให้คณะกรรมการเพื่อติดตามต่อไป
ภายใน 12 เดือน และรายงานการติดตามนาข้อเสนอแนะไปใช้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมิน
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ตนเองของมหาวิทยาลัย และระบุในรายงานประเมินตนเองเพื่อการตรวจสอบภายนอกรอบต่อไปด้วย
ซึ่งเป็นจุดเด่นของการนาผลประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (Heather Kirkwood and
Jan Cameron. Quality assurance of tertiary education in New Zealand: The
Universities. Academic Quality Agency for New Zealand Universities, ไม่ระบุปี)
การประเมินดาเนินการโดยผู้ประเมินที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน (peer review) ด้วยเกณฑ์และ
มาตรฐานของ AQA และเป็นการให้ข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย
1. ภาวะผู้นาและการบริหารการสอนการเรียนรู้
2. การรับนักศึกษา การเข้าเรียน การถ่ายโอนหน่วยกิต การสอบเข้า
3. หลักสูตรและการวัดผลการเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
2. การบริการและการส่งเสริมนักศึกษา
3. คุณภาพการเรียนการสอน
4. การแนะนากากับนักศึกษาและผู้วิจัย
การตรวจสอบทางวิชาการ (Academic audit)
AQA ดาเนินการตรวจสอบทุก 5 ปี ระบบการประเมินคุณภาพของ AQA มีขั้นตอนด้งนี้
AQA จัดทากรอบการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป

มหาวิทยาลัยส่งรายงาน
ติดตามผล ๑๒ เดือน

จัดทารายงานประเมินผล
และตีพิมพ์โดย AQA

การประเมินคุณภาพ
ทางวิชาการ
ทุก 4-5 ปี

มหาวิทยาลัยเตรียมรายงาน
การประเมินตนเอง

คณะผู้ประเมินอ่านรายงานการประเมินตนเอง
และออกตรวจประเมินเพื่อ
ตรวจหลักฐานยืนยัน
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การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นอกเหนือจากการประเมินคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการรับรองแล้วยังมีการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษายกระดับคุณภาพทางวิชาการด้วย โดยในรายงานการประเมินจะประกอบด้วย
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ระบุแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ AQA ยังอานวยความสะดวกในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมใหญ่ให้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมในเรื่องการบริหารคุณภาพทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิชาการของมหาวิทยาลัย (Committee on University Academic
Programmes –CUAP)
CUAP จัดตั้งเมื่อปี 2533 (ค.ศ.1990) เป็นระบบที่ตรวจสอบ อนุมัติหลักสูตร ให้คาแนะนาและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่จะ
เอื้ออานวยให้มีการถ่ายโอนนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและระหว่างสถาบันได้ ระบบนี้ใช้การตรวจสอบ
แบบ peer review หรือเพื่อนร่วมวงการ
โครงสร้างคณะกรรมการ CUAP ประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย และประธานมา
จากรองอธิการบดี สมาชิกกรรมการยังประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาด้วย โครงสร้าง CUAP นี้
มหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อเสนอคุณวุฒิใหม่หรือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรอบคุณวุฒิการศึกษาที่มีอยู่
โดยเพื่อนร่วมวงการ (peer review) ประเมินและอนุมัติข้อเสนอจากมหาวิทยาลัย ทั้งกรอบคุณวุฒิใหม่
และวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง Zซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ NCQF)
CUAP ดาเนินการติดตามข้อเสนอกรอบคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติ เรียกว่า moderation preocess
กระบวนการนี้จะมีการพิจารณาทบทวนหลักสูตรใหม่ที่ริเริ่มไป
จุดเด่นของทั้งสองหน่วยงาน คือ นอกจากการตรวจสอบประเมินแล้ว ยังมีกระบวนการติดตาม
นาข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพไปใช้ในการปรับปรุงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องบรรจุไว้ในรายงาน
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยด้วย และมีโครงสร้างการบริหารงานมาจากการคัดเลือกตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัย นักศึกษา กลุ่มวิชาชีพ นายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง และมีผู้ประเมินชาวต่างประเทศอยู่ในคณะ
ผู้ประเมินด้วย
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การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็น
การศึกษาตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย (Pre-Kindergarten) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) ซึ่งประกอบด้วย
1. ประถมศึกษา (Primary Education) ซึ่งรวมถึง ศูนย์เลี้ ยงเด็ก (Nursery) อนุบาล (Kindergarten)
และประถมศึกษา (Elementary)
2. มั ธ ยมศึ ก ษา (Secondary Education) ซึ่ ง รวมถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา หรือ การศึกษานอกโรงเรียน และ
3. การอุดมศึกษา (Higher Education) จะเป็นระดับการศึกษาที่สู งกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้จะ
รวมถึงการศึกษาในสถาบันต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการศึกษา
ภาคบังคับของสหรัฐ ได้แก่ วิทยาลัยวิชาชีพ หรือ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอนอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
1. วัตถุประสงค์ในการประเมินและรับรองคุณภาพของสถานศึกษา
ในการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สถาบันต่างๆ ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเป็น
การยืนยันต่อสาธารณะว่าสถานศึกษานั้นมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงเป็นการดาเนินการด้วยความ
สมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1) สร้างความเชื่อมั่นใจให้สาธารณชนทราบว่าสถาบันเป็นที่ยอมรับ
2) เพื่อรับรองว่าสถาบันนั้นๆ บรรลุตามข้อกาหนดของการอนุญาตให้จัดตั้ง
3) รับรองวิทยฐานะแก่สถาบันในการให้ปริญญาหรือวุฒิบัตร
4) สร้างโอกาสให้สถาบันหรือหลักสูตรได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสาธารณะ
5) ประกันว่าการจัดการด้านการเงินและการบริหารการจัดการของสถาบันต้องได้มาตรฐานขั้น
ต่า
6) ให้ข้อมูลให้กับผู้รับบริการประกอบการตัดสินใจในเลือกสถานศึกษา
7) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันและหลักสูตรการเรียนการสอน
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2. การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ระบุ ว่ามีกฎหมายระดับชาติที่กาหนดให้มีการประเมินและรับรอง
มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากในแต่ละมลรัฐจะมีกฎหมายที่เป็นข้อกาหนดด้านมาตรฐานให้โรงเรียน
ที่เป็นของรัฐและเอกชนต้องปฏิบัติ ดังนั้นการประเมินคุณภาพการศึกษาจะเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นส่วนใหญ่
การบริหารจัดการโรงเรียนของรัฐ (Public School) ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนการสอน
ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐ บาลแต่ละมลรัฐ ซึ่งจะเรียกมาตรฐานการเรียนการสอนนี้ว่า “Common Core
Standards” มาตรฐานดังกล่าวระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทุกรายวิชาที่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นจะต้อง
ได้รั บ การสอนจากโรงเรี ย น ครู ที่ส อนอยู่ ในโรงเรียนของรัฐ จะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิช าชีพครู ซึ่ง
หมายความว่า ก่อนที่จะมาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนของรัฐได้จะต้องมีความเข้ าใจและสามารถสอนตามหลักสูตรที่
กาหนดในการศึกษาภาครัฐได้ ส่วนสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเอกชน (Private School) จะมีการประเมินคุณภาพ
จากองค์กรภายนอกเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีองค์กรกลางระดับประเทศ เช่น NCPSA (National
Council for Private School Accreditation) ทาการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์) ระดับประเทศของการศึกษาขั้นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา
นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทประกอบด้วย
1) การประเมินผลระยะยาว (Long-Term Trend Assessment) เริ่มในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) โดย
เป็นการวัดผลการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) และ การอ่าน (Reading) ของนักเรียนที่มีอายุ 9, 13
และ 17 ปี ซึ่งเป็นการประเมินทุก ๆ 4 ปี
2) การประเมินหลัก ของ The National Assessment of Educational Progress (NAEP) (Main NAEP
Assessment) เริ่มในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ซึ่งเป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่างๆ ของนักเรียน ประถมศึกษา
ปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 4, 8, และ 12) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับอายุ 9 , 13 และ 17
ปี ดังนี้
(1) Arts – ศิลปะ
(2) Civics – หน้าที่พลเมือง
(3) Economics – เศรษฐศาสตร์
(4) Geography – ภูมิศาสตร์
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(5) Mathematics – คณิตศาสตร์
(6) Reading – การอ่าน
(7) Science – วิทยาศาสตร์
(8) U.S. History – ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
(9) Writing – การเขียน
(10) Technology and Engineering Literacy – ความเข้าใจเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
(11) Foreign Language – ภาษาต่างประเทศ
(12) World History – ประวัติศาสตร์โลก
สาหรับลาดับที่ 10 - 12 ยังเป็นเพียงวิชาที่วางแผนไว้ว่าจะมีการประเมินในอนาคต
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นการประเมินโดยหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกที่ได้รั บ การรับ รองจากรัฐบาลกลาง (Federal Government) โดยที่มีองค์กรกลางช่วยในการ
ประสานงานคือ CHEA (The Council for Higher Education Accreditation) ซึ่งเป็นองค์กรกลางอิสระ ที่ไม่ได้
มุ่งหวังผลกาไร ทาหน้าที่ให้บริการ นักศึกษา ผู้ปกครอง วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ในการรับรองคุณภาพของ
สถาบั น การศึกษา และทาหน้ าที่ในการให้ การรับรององค์ กร/หน่ว ยประเมินต่างๆ ในระดับภูมิภ าคต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริกา
ขั้นตอนการประเมินและรูปแบบการประเมิน
ระบบการประเมินสหรัฐอเมริกา จะมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย และเป็นการ
ประเมินตามบริบทของสถานศึกษา หลักสูตร หรือสาขาวิชา ซึ่งขั้นตอนการประเมินจะประกอบด้วย มาตรฐาน
การประเมิน (Standards) --> รายงานการประเมินตนเอง (Self-Study) --> การลงพื้นที่ (Site Visit) --> รายงาน
การประเมินภายนอก (Publication) --> รายงานการประเมินซ้า (Reevaluation) ดังสรุปสาระสาคัญในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ดังนี้
1. ก่อนการประเมิน
การประเมินตนเอง เมื่อสถาบันการศึกษาได้รับการตอบรับให้ประเมินคุณภาพภายนอก
แล้ว สถาบัน หรือ สาขาวิชานั้นๆ ต้องจัดทารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ซึ่งเป็นการ
เขียนรายงานที่แสดงผลความสาเร็จตามมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งนาเสนอแผนการดาเนินการที่จะพัฒนาคุณภาพใน
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อนาคตด้วย การนาเสนอรายงานประเมินตนเองนี้อาจจะเป็นความลับ แต่สถาบันการศึกษาส่วนมากก็เผยแพร่
รายงานนี้สู่สาธารณะหลังจากได้รับการประเมินและรับรองเรียบร้อยแล้ว
2. ระหว่างการประเมิน
การลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมิน หนึ่งในผู้ประเมินจะต้องทาการตรวจสอบและศึก ษา
ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองมาก่อนแล้วโดยละเอียด และในระหว่างการประเมินจะต้องมีผู้ตรวจสอบโดย
คณะผู้ประเมิน (Review) ว่าการดาเนินงานเป็นจริงตามข้อมูลที่มีในรายงานการประเมินตนเองหรือไม่ คณะผู้
ประเมินจะพูดคุยหรือสัมภาษณ์ คณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ เกี่ยวกับ
ประเด็นและข้อสงสัยต่างๆ จากรายงานการประเมินตนเอง โดยปกติแล้วคณะผู้ประเมินควรจะได้อภิปรายถึง
ประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในระหว่างการประเมิน
3. หลังการประเมิน
การเขียนรายงานของคณะผู้ประเมิน ประกอบไปด้วยการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ศักยภาพในการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยปกติแล้วผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกฉบับร่างของสถาบันก่อนที่จะทารายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์จะได้รับ
การรับรองในนามขององค์กรหรือหน่วยงานที่ทาการประเมิน และมีการแนะนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. ผลการประเมิน
การตัดสิ น ผลการประเมินและรับรองมาตรฐานนั้น จะขึ้นอยู่กับรายงานของคณะผู้
ประเมิน และหลักฐานประกอบที่รวบรวมได้โดยคณะผู้ประเมิน
5. เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการประเมิน
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการช่วยเก็บข้อมูล และสื่อสารกับสถานศึกษา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประเมินขึ้นอยู่กับศักยภาพและนโยบายของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานที่ทาการประเมิน
(Agencies) ส่ ว นการแสดงผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติส ามารถเลือกการแสดงผลได้ห ลายรูปแบบ และจะมีกราฟ
ลักษณะต่างๆ ในการแสดงผล
6. ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาในการรับการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับระดับของการให้บริการและการ
จัดการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ทาการประเมิน (Agencies) ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจากขนาดสถานศึกษา
จ านวนนั กเรี ย น/นั กศึกษาของสถาบัน ที่รั บการประเมิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประเมิน โดยที่ทาง
สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินและรับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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7. ผู้ประเมิน
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าจะเรี ย กผู้ ป ระเมิ น ว่ า Accreditor Team หรื อ Site Visit
Representative การประเมิน และรั บ รองมาตรฐานสถานศึก ษาจะด าเนิ น การในนามขององค์ กร/หน่ว ยงาน
(Agency) โดยผู้ประเมินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดกาหนด เนื่องจากการประเมินและ
รับรองคุณภาพดาเนินการภายใต้องค์กร/หน่วยงาน ใบอนุญาตการเป็นผู้ประเมินจึงเป็นไปในรูปแบบของหน่วยงาน
หรือองค์กรที่รับผิดชอบมากกว่าจะเป็นใบอนุญาตรายบุคคล
8. ผลจากการประเมิน
ในรายงานผลประเมินจะมีการวิเคราะห์ถึงแผนการดาเนินงานของสถาบัน ซึ่งจะมีการ
ติดตามว่าสถาบันนั้นๆ ได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่
9. มาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยสรุป
ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบมาตรฐานจาก Common Core Standards
ของแต่ละมลรัฐ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น รายวิชา และในแต่ละรายวิชาก็จะแยกออกไปเป็นระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย
(Early Childhood) ไปจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12)
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การประเมิ น ผลจะพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาเป็นหลัก (Student Learning Outcome) มาตรฐานการประเมินจะเป็นไปตามที่องค์กรประเมินกาหนด
ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป แต่จะอยู่ในกรอบของบริบทของแต่ละสาขาวิชา
องค์กรประเมินและรับรองคุณภาพจะเป็นผู้กาหนดมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานต่างๆ นั้นจะอยู่ใน
ขอบเขตที่คล้ายกัน เช่น ความคาดหวังในความสาเร็จของนักศึกษา หลักสูตร การบริการด้านต่างๆ ของคณะ การ
สนั บ สนุ น ด้านวิช าการ และความสามารถในการบริห ารจัดการด้านการเงิน จะมีการพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาเป็นครั้งคราวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
อภิปรายโดยนักวิชาการและสาธารณชนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10. วิธีการและเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินที่เผยแพร่ในโรงเรียนของรัฐจะเป็นข้อมูลที
ประมวลผลจากผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน โดยสรุปออกมาเป็นคะแนน (เชิงปริมาณ) และ นาเสนอออกมา
เป็นกราฟรูปแบบต่างๆ เรียกว่า Report Card
ส่วนในระดับอุดมศึกษา วิธีการและเกณฑ์การประเมิน จะมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณโดยจะประเมินผลจากการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)
มีหลากหลายวิธี ดังนี้
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1) การสอบของนั ก ศึ ก ษา (Placement Exams) ได้ แ ก่ การสอบ ACCUPLACER,
COMPASS
2) การสารวจต่าง ๆ ในระดับชาติของนักศึกษา ได้แก่ NSSE, CCSSE, UCUES, CIRP
3) การวัดความรู้และความถนัดทั่วไป ได้แก่ CLA, CAAP, ETS PP
4) การวัดพัฒนาการความรู้และความถนัดในระดับท้องถิ่น
5) การแสดงผลพื้นฐานในชั้นเรียน
6) สมรรถนะเมื่อออกไปทางานนอกสถานศึกษา เช่น การฝึกงาน หรือ การร่วมงานกับ
ชุมชน
7) แฟ้มแสดงผลงาน (Portfolios)
8) การแสดงผลงานสูงสุดของหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
9) ข้อประพฤติต่าง ๆ (Rubrics) ได้แก่ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การสื่อสาร (เขียน
พูด อ่าน) การทางานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ปัญหา คุณธรรมจริยธรรม การเป็นพลเมือง ความสามารถใน
การดารงชีวิต
10) การส ารวจจากศิ ษ ย์ เ ก่ า ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม กรณี ศึ ก ษา โดยใช้ แ บบส ารวจ หรื อ การ
สัมภาษณ์
11) การสารวจโดยเจ้าหน้าที่ /ลูกจ้างของสถาบัน ซึ่งเป็นกลุ่มกรณีศึกษา โดยใช้แบบ
สารวจ หรือ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
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บทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
จัดหาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยให้เพียงพอ รวมทั้งจัดให้ได้เรียนฟรีเช่นเดียวกับใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ปรับสภาพให้สถานศึกษาที่มีคุณภาพดีให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
สถานศึกษาอื่น ๆ มอบอานาจให้มีอิสระในการบริหารตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แนวทางนี้จะทาให้สถานศึกษาต้องปฏิรูปการบริหารให้ได้มาตรฐานตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management)
1.3 จากผลการประเมินสถานศึกษา ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อยู่นอก
เมือง ดังนั้นควรให้ความช่วยเหลือโดยการส่งเสริมการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ เช่น โครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งโรงเรียน รัฐให้การสนับสนุนด้านครู บุคลากร งบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี ขอความร่วมมือจาก
องค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามาช่วยพัฒนา อีกทั้งควรศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กรอื่นๆ มาเป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินงาน
1.4 การเพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ รัฐควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
สามารถจัดการศึกษาได้ในลักษณะที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน การยกเลิกหรือลดนโยบาย กฎระเบียบบาง
ประการที่เป็นข้อจากัดของของการศึกษาภาคเอกชน นอกจากนี้ควรปรับแก้นโยบายเรื่องการเปิดสอบบรรจุครูไม่
ควรดาเนินการในช่วงกลางปี เพราะทาให้ครูโรงเรียนเอกชนทิ้งการเรียนการสอนกลางคัน โรงเรียนต้องหาครูใหม่
ทดแทน ทาให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง
1.5 จากผลการประเมินด้านครูผู้สอนมาตรฐานที่ 9 ครูยังจัดการเรียนการสอนโดยไม่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ดังนั้น ควรจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครูและสร้างเอกภาพ
ด้านนโยบายและด้านมาตรฐาน ซึ่งช่วยพัฒนาความเข้มแข็งให้กับคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และหน่วยงานที่มี
หน้าที่ผลิตและพัฒนาครูทั้งหมดด้วย การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
กองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 52 และ 55 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงเรื่องการผลิตครู ทาอย่างไรให้ได้ครูที่ดี และทาอย่างไรที่จะทาให้ครูได้รับการพัฒนาที่
เท่าเทียมกันทั้งครูของรัฐและเอกชน
1.6 ให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน (คนดี คนเก่ง คนมีความสุข) ทักษะการคิด
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเผยแพร่ผลงานที่
เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมชื่นชมผลงาน เป็นต้น
ควรทาอย่างจริงจัง ต่อเนื่องทั้งภายในและระหว่างเขตพื้นที่ ทั้งนี้ควรจัดทาแผน แนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยเริ่ม
จากมาตรฐานที่ 6 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซึ่งจะนาไปสู่การรู้จักคิด มีทักษะการคิด (มาตรฐานที่ 4) และเชื่อมโยงไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ดี (มาตรฐานที่ 5) และควรปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย
1.7 การสร้างความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเป็น
เครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลายระหว่างสถานศึกษา เช่น เครือข่ายพัฒนาวิชาการ เครือข่ายพัฒนาครู เป็น
การสร้างเครือข่ายเพื่อพึ่งพาตนเอง รวมถึงเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วน
ร่วมสนับสนุน เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดี ดังนั้น ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ต้อง
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัย สื่อการเรียนการสอนเป็นสาคัญ
1.8 หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสริมสร้างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและดาเนินการให้ครบวงจร
1.9 กาหนดแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบ เช่น ภาคตะวันตก
เนื่องจากมีความแตกต่างในบริบทของแต่ละสถานศึกษาที่ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะต้นสังกัด
2.1 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นขนาดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดอื่น เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กประสบปัญหาการขาดแคลนครูรวมทั้งสื่อการเรียน
การสอน ต้นสังกัดควรมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการใช้ ICT เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากการจะเพิ่มจานวนครูก็ทาได้ลาบาก
2) ควรมีการเพิ่มอัตราและกระจายอัตราครูไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้อัตรากาลังกระจายอย่าง
ทั่วถึง ไม่กระจุกอยู่ในเมือง หรือใช้การขยายอายุเกษียณราชการเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น

75
3) สพฐ.มีสถานศึกษาอยู่ในกากับเป็นจานวนมาก ทาให้ยากต่อการบริหารจัดการและควบคุม
คุณภาพ ควรใช้การถ่ายโอนและกระจายอานาจให้กับเอกชนหรือการปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยดูแลและบริหาร
จัดการแทน ซึ่งการถ่ายโอนและกระจายอานาจนั้นต้องเป็นความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้รับและผู้ถูกโอน
4) การลดภาระของครูในด้านการจัดทาเอกสาร ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการ
สอนอย่างเต็มที่
5) การพัฒนาครู ต้องการให้มีพี่เลี้ยงครูช่วยเหลือ/พัฒนาให้มีจิตวิญาณของความเป็นครู รักและ
สอนด้วยความเอาใจใส่ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือ เขตพื้นที่การศึกษาเป็นเจ้าภาพ
ในการพัฒนาครู สร้างเครือข่ายพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจาการ
6) สถานศึกษาต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลาย เช่น เครือข่ายพัฒนาวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาครู เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อพึ่งพาตนเอง และตามที่สพฐ.กาหนดรูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กไว้ 6
รูปแบบ น่าจะนามาทบทวน โรงเรียนขนาดเล็กใช้ยาขนานเดียวกันไม่ได้ ต้องใช้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษานั้น ๆ
7) สถานศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุน
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ดี ดังนั้น ภาวะผู้นาของผูบริหารที่ต้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่
เพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัย สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสาคัญ
8) การพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และมาตรฐานที่ 6 นั้น ควรเริ่มที่การพัฒนา
เรื่องการอ่านในมาตรฐานที่ 6 ก่อน เมื่อมีความรู้มากขึ้นจะนาไปสู่กระบวนการคิด เมื่อสามารถคิดได้แล้วก็จะ
นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
9) สถานศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีต้นสังกัดและศึกษานิเทศก์เป็น
ผู้ให้องค์ความรู้
10) สถานศึกษาควรศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ครบ
วงจร
2.2 สังกัดท้องถิ่น (สานักการศึกษากรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดี หากพิจารณาค่าเฉลี่ยในรายมาตรฐานของแต่ละ
ด้านยังคงมีมาตรฐานที่เร่งดาเนินการในการพัฒนา คือ มาตรฐานด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ 5 และ
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านครูในมาตรฐานที่ 9 และมาตรฐานด้านผู้บริหารในมาตรฐานที่ 12 และมาตรฐานที่ 13
ซึ่งแนวทางในการดาเนินการเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพมีดังนี้
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1) ควรกาหนดเกณฑ์ในการสรรหา การกาหนดคุณลักษณะ โดยพิจารณาจากความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละคนว่ามีความสามารถในการบริหารด้านใด เรื่องอะไร เพื่อจะได้สับเปลี่ยนตัวผู้บริหารที่มี
ความสามารถในด้านนั้นไปบริหารสถานศึกษาที่ยังมีคุณภาพด้านดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ควรกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้บริหารสูงสุดของการจัดการศึกษาท้องถิ่น คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี คณะกรรมการการศึกษาของจังหวัด คณะกรรมการการศึกษาที่ต่ากว่า
จังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งกาหนด
บทลงโทษไว้ด้วย
3) ต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของการปฏิรูปการเรียนแนวใหม่ โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู การ
พัฒนาให้สถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการนา
กระบวนการและกลไกของระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการดาเนินงานทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องครบตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยใช้กระบวนการนิเทศมาใช้ในการกากับ ติดตามและปะเมินผลการดาเนินงานตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานานโยบายและแผนงานลงไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง
4) ต้องมุ่งเน้นพัฒนาครูไปที่ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ทั้งในเรื่องการจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อกาที่สอน การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอน/หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และนามาประยุกต์ใช้เป็น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้เกิดขึ้นได้โดยตรงด้วย
5) พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6) สร้างเครือข่ายในด้านวิชาการ หลักสูตร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กรเดียวกัน
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็น
เอกภาพ
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7) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรม และ/หรือองค์ความรู้ใหม่ และหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนได้จริง
รวมทั้งสามารถนามาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เป็นแบบอย่างทั้งภายในองค์กรเดียวกัน
และหน่วยงานอื่น ๆ
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------ สานักทดสอบทางการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา: กรอบ
และแนวการดาเนินงาน โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2544
------ สานักทดสอบทางการศึกษา รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ศึกษาธิการ, กระทรวง การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ประสานการประกันคุณภาพการศึกษา 2540
สงบ ลักษณะ “แนวทางการประกันคุณภาพ วารสารข้าราชการครู (มิถุนายน – กรกฎาคม) 2541
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กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2556.
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ “การประกันคุณภาพการศึกษา : ความหวังและพลัง” การปฏิรูปการศึกษา
(เมษายน) 2542
สามัญศึกษา, กรม หน่วยศึกษานิเทศก์ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว 2542
------ แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ม.ป.ท.2544
------ หน่วยศึกษานิเทศก์. รวมบทความ : การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาผู้ประเมินและผู้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา.
2544. (เอกสารอัดสาเนา)
สุนทร โคตรบรรเทา. การศึกษาในเวียดนาม. แพรวากาฬสินธุ์ 2 (1), 187-194 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์. 2558
อมรวิชช์ นาครทรรพ รายงานการวิจัยเรื่องในกระแสแห่งคุณภาพ ทีพีพริ้นท์ จากัด 2540
อรรณพ จีนะวัฒน์ การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา : การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง. เอกสาร
ประกอบการประชุมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ(Symposium) เรื่อง การพัฒนาครูยุค
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อารุง จันทวานิช “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” วารสารข้าราช
การครู (มีนาคม) 2542
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ประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คิดอย่างไรกับการประกันคุณภาพการศึกษาและสมศ. นสพ.ผู้จัดการออนไลน์
โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
21 กรกฎาคม 2557
ข่าวคลิปแวดวงอุดมศึกษาที่อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้นักศึกษาครูนาแสตมป์ร้านสะดวกซื้อมาแลก
เกรดยังไม่ทันจางกลิ่นอุ ได้เกิดกระทู้วิพากย์ในสังคมออนไลน์ถึงกระแสร้อนที่ว่ามีนักวิชาการ เสนอให้ยุบสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสมศ. ได้กระฉ่อนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ สมศ. กาลัง
เดินหน้าจะประกาศใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) กอปรกับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
หลายแหล่งกล่าวถึงนักวิชาการผู้ทรงนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
(องค์การมหาชน) อย่างศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่แสดงความเห็นตามรายงานข่าว ว่า “ยุบ 'สมศ.' ไม่ใช่ทางออก
จวก 'อธิการฯ-คณบดี' กลัวถูกประเมินต่า” (ไทยรัฐออนไลน์, 17/7/2557)นี่จึงเป็นภาพสะท้อนการศึกษาไทยใน
มิติหนึ่ง
การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ดาเนินการอย่างเคร่งเครียดมาเป็นเวลานานแล้ว สาหรับ
การศึกษาไทย โดยรายงานข่าวดังกล่าว (ไทยรัฐออนไลน์, 17/7/2557) ระบุว่า ศ.ดร.อุทุมพร ยังกล่าวถึงการยุบ
สมศ.ว่า การยุบ สมศ.มิใช่คาตอบ แต่ถ้าเสนอให้ สมศ.ปรับปรุงวิธีทางานให้ดีขึ้น น่าจะเป็นทางออกที่ดี หรือถ้ายุบ
สมศ. ก็น่าจะใช้ World Ranking เป็นตัวประกันคุณภาพแทน ซึ่งจากการตรวจสอบลาดับของมหาวิทยาลัยไทย
เทียบกับมหาวิทยาลัยในโลก พบว่า อยู่ในระดับไม่สูงและไม่เคยสูง บางแห่งติดลาดับ 3,000 ของโลก แพ้
มหาวิทยาลัยในประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศเสียอีก จึงเสนอว่า ถ้าอธิการบดีและคณบดี ยอมรับความจริงเรื่อง
คุณภาพ แล้วหันมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพผลผลิต 4 อย่างตามพันธกิจมหาวิทยาลัยของตน ก็จะเป็นการปฏิรูป
การศึกษาที่แท้จริง นั่นคือตัวเองประเมินตัวเองก่อน แต่ถ้าทาไม่ได้ ก็ใช้เกณฑ์ว่า ถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่ติดลาดับ
500 ลาดับแรกของโลก ก็ยุบมหาวิทยาลัยนั้นเสีย จากรายงานข่าวดังกล่าว จึงเป็นหัวข้อหนึ่งในวงเสวนาของการ
อุดมศึกษา
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เมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2542 พบว่า ในหมวด 6 กล่าวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 5 มาตรา คือ มาตรา 47-51 โดยมี
สาระสาคัญที่ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรา 47-49 ว่า
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น องค์กรมหาชน ทา
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา
กล่าวสรุปคือ พระราชบัญญัติการศึกษาให้มี สมศ. เพื่อทาการรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทัง้ ระบบ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ
อนึ่ง จากการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดร.จารัส นองมาก ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เขียนยอมรับว่า กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวไว้ในอดีตแต่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยท่านได้
กล่าวถึง “สภาพปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ไว้ในจุลสาร สมศ. ประจาเดือนสิงหาคม 2545 ไว้
ว่า
ในขณะนี้เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้ง สถานศึกษาและหน่วยงานที่
ควบคุมกากับ สถานศึกษาซึ่งเห็นความสาคัญและพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องของการประกันคุณภาพ
กันอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น และการปฏิบัติก็มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง แต่ผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูก ต้องจะสร้างปัญหา
ต่อระบบการประกันคุณภาพไปอีกนานเพราะทาให้คนเห็นแบบอย่างที่ผิดๆ แล้วไปทาตามแบบที่ผิดๆ โดยไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่อย่างใด ก็เลยคิดว่า การประกันคุณภาพไม่มีประโยชน์ จน
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อาจมีผลกระทบในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านนี้ต่อไป
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแยกกล่าวได้เป็นหมวดหมู่ตามขั้นตอนเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพความเข้าใจผิดเรื่องการประกันคุณภาพ
ทาให้เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในวงกว้าง มีดังต่อไปนี้
1. เข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นการเพิ่มภาระให้กับบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียน
ขณะนี้ต้องมีภาระงานในความรับผิดชอบมากมายอยู่แล้ว จึงไม่สนับสนุนให้บุคลากรเหล่านั้นต้องมาทาเรื่องการ
ประกันคุณภาพอีก ทั้งๆ ที่ความจริงการประกันคุณภาพในโรงเรียนก็คือการประกันคุณภาพของงานที่ทาอยู่
ตามปกติ งานในความรับผิดชอบมากมายแค่ไหน ถ้ามุ่งจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นก็เข้าข่ายการประกันคุณภาพ
แล้ว
2. เข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องเฉพาะกิจ เกิดกระแสชั่วครั้งชั่วคราว อีกไม่นานก็เลิกล้มไปอีกตาม
นโยบายของผู้มีอานาจ ในเรื่องนี้ถ้ามองการประกันคุณภาพว่า เพื่อหวังเพียงป้ายประกาศ หรือหนังสือรับรอง ก็
อาจจะเป็นไปอย่างที่เข้าใจได้ แต่ถ้ามองว่า การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของการบริหารงานปกติที่ต้องการทาให้
ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น การดาเนินการในเรื่องนี้ก็ต้องทาอย่าง ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
องค์กรใดที่มุ่งจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ต้องอาศัยระบบการประกันคุณภาพ ถ้าปราศจากการ
ประกันคุณภาพ ก็ไม่แน่ใจว่าองค์กรนั้นจะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นหรือไม่
3. เข้าใจว่าการประกันคุณภาพไม่เกิดประโยชน์ เสียงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อการนี้โดยไม่คุ้มค่า
สาเหตุที่เข้าใจเช่นนี้คงเป็นผลมาจากได้เห็นแบบอย่างที่ผิดๆ ในเรื่องของการประกันคุณภาพ แต่คุณภาพไม่ได้
ปรากฏ เห็นการปฏิบัติของผู้ทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่สนใจ แต่ส่วน
ปลีกย่อยไม่พยายามชี้แนะให้โรงเรียนเห็นข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป เห็นการใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนในการจัดทาเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ โดยไม่จาเป็น ฯลฯ ถ้าได้พบเห็นตัวอย่างที่ผิดๆ เหล่านี้ ก็
อาจจะทาให้เข้าใจว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่คุ้มค่า ไม่จาเป็น แต่ถ้าโรงเรียน ผู้
ประเมินและผู้ควบคุมกากับโรงเรียนเข้าใจบทบาทและทาเรื่องนี้อย่างถูกต้องทุกฝ่าย งบประมาณที่ใช้เพื่อการ
ประกันคุณภาพมุ่งใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพจริงๆ ตัดทอนส่วนที่ฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็นออกไป ก็จะเป็นงบประมาณ
จานวนน้อย ถ้านาไปเทียบส่วนกับการใช้จ่าย ด้านอื่นๆ
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กลุ่มที่ 2 ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพปัญหาในกลุ่มนี้สืบเนื่องจากปัญหาในกลุ่ม
แรกทาให้หน่วยงานปฏิบัติ คือ โรงเรียน หรือสถานศึกษาดาเนินการในเรื่องนี้ โดยไม่ถูกต้อง ดังจะยกมากล่าวเป็น
ข้อๆ ดังนี้
1. โรงเรียนให้ความสาคัญเรื่องเอกสาร โดยจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ มากมายใส่แฟ้ม
จาแนกเป็นรายมาตรฐานหรือรายตัวชี้คุณภาพ โดยเอกสารที่รวบรวมเข้าแฟ้มเหล่านั้นไม่ค่อยสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงๆ ของบุคลากรในโรงเรียน เป็นการแยกส่วนระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับการดาเนินการเรื่องการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามเจตนาของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้เลย
2. โรงเรียนจัดให้ครูเพียงบางส่วนจากจานวนครูทั้งหมดในโรงเรียน เพื่อทาหน้าที่ในเรื่องการประกันคุณภาพ
ครูที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้ มีหน้าที่รวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ เขียนรายงานการดาเนินงานตามแบบอย่าง
ของโรงเรียนอื่นที่คาดหวังว่าดี มีความเหมาะสม โดยรายงานและเอกสาร หลักฐานต่างๆ เป็นคนละเรื่องกับการ
ปฏิบัติงานจริงๆ ผู้เขียนพยายามเขียนในสิ่งที่คาดหวัง ว่าจะทาให้ผู้อ่านหรือผู้ประเมินมีความพอใจมากกว่าเขียน
ตามสภาพจริงเพื่อหวังผลในการปรับปรุงพัฒนา การดาเนินงานลักษณะนี้ไม่ได้ ส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนดีขึ้น แต่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ ทั้งคนและเงินงบประมาณ ที่ต้องทาหลักฐานเท็จ เพื่อหวัง
ว่าจะสามารถหลอกกรรมการผู้มาประเมินได้
กลุ่มที่ 3 ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการใช้ผลจากการประเมินและตรวจสอบการประเมินและตรวจสอบ เป็น
กิจกรรมสาคัญของการประกันคุณภาพ ในวงจรการประกันคุณภาพเมื่อได้มีการประเมินและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานไปแล้ว ก็ต้องนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มี คุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป การใช้ผลจากการประเมิน
และตรวจสอบ เท่าที่เป็นปัญหา อาจแยกกล่าวเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
1. ผู้ถูกประเมินไม่กล้ารับความจริง เนื่องจากการประเมินแต่ละครั้ง จะต้องมีผลทั้งในทางดี และไม่ดี ผู้ถูก
ประเมินบางคน ไม่กล้ายอมรับความจริง ถ้าเรื่องไหนประเมินแล้วว่าไม่ดีก็จะไม่พอใจผู้ประเมิน ถ้าผู้ประเมิน
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ ผู้ถูกประเมินไม่พอใจ โดยเขียนผล การประเมินที่ไม่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ก็จะเป็นการ
ประเมินที่คลาดเคลื่อน ผลการประเมินในลักษณะนี้จึงไม่สามารถนาไปเป็นข้อมูล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับ
สภาพจริงๆ ได้
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2. ใช้ผลการประเมินไม่คุ้ม เนื่องจากวัตถุประสงค์สาคัญของการประเมิน ก็เพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป แต่ถ้าประเมินแล้วเก็บไว้เฉยๆ ไม่นาผลไปใช้ประโยชน์ ก็นับว่าใช้ผลการประเมินไม่คุ้ม
เพราะในการประเมินแต่ละครั้ง หน่วยงานต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และกาลังคนในการทางานมาก ปัญหาส่วน
ใหญ่ในโรงเรียน ก็คือเรื่องการใช้ผลการประเมินไม่คุ้มหรือไม่ได้ ใช้ผลการประเมินเลย โรงเรียนไม่ได้นาผลจากการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว ไปปรับปรุงแก้ไข หรือกาหนดแนวทางพัฒนางานในความรับผิดชอบของแต่ละคนใน
โรงเรียน ให้เป็นไปตามระบบของการประกันคุณภาพ ผลการประเมินเป็นอย่างไร บางครั้งผู้บริหารไม่สนใจ กลับ
ปฏิบัติเหมือนเดิม ความผิดพลาด บกพร่องจึงไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
บทสรุปคือปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ทั้งสามกลุ่มเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันทาความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถูกต้อง ถ้าปล่อยให้มีการกระทาที่ผิดพลาด
ก็จะเป็นการขยายปัญหาให้ กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพราะคนที่ไปพบเห็นแบบอย่างที่ผิดๆ แล้วสรุปว่านั่นเป็นการ
ปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพ ก็จะยิ่งช่วยให้ระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ในการทางานเพื่อแสวงหา
สภาพที่ดีกว่า ต้องเป็นที่สงสัยของคนในสังคมมากไปด้วยว่าจริงหรือไม่มาช่วยกันทาให้ถูกต้อง โดยเริ่มที่ตัวเองก่อน
ก็จะพิสูจน์ได้ว่า การประกันคุณภาพดีอย่างไร
ตามความคิดเห็นของผู้เขียน คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่บุคคลหรือหน่วยงานองค์กร จะมีเจตคติไม่ทางบวกก็ทาง
ลบต่อการประเมินจากบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความรู้สึกอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อการประเมิน (รวมถึงผู้เขียนด้วย) จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายในสถาบันการศึกษาส่วนหนึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ทัศนคติหรือเจตคติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีทั้งใน
ทางบวกและทางลบ ตัวอย่างงานวิจัยของลัดดา ปกป้อง (2550) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า
(1) บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับร่วมรับรู้ เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมด้านการดาเนินงานมากที่สุดในระดับร่วมคิดรองลงมา คือ
ด้านการปรับปรุงระบบงาน ด้านการวางแผนและด้านการตรวจสอบผลการดาเนินงานในระดับร่วมรับรู้
(2) ภาวะผู้นาการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และความรู้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับปานกลาง และความคิดเห็นในการประกัน
คุณภาพการศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับต่า
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(3) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นว่า งานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานัก/สถาบัน/ศูนย์และผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีทัศนคติทางลบ มี
ความเห็นว่างานประกันคุณภาพ การศึกษาเป็นการเพิ่มงาน การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษายังขาดการ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และขาดการเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานแก่บุคลากรทาให้บุคลากรไม่ทราบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหรือจุดแข็งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และ
งานวิจัยของพัชรนันท์ วงศ์สิงห์และคณะผู้จัดทาโครงการวิจัย (2555) เรื่อง การศึกษาความรู้และทัศนคติของ
บุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยู่ในระดับมาก
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการประชุมหรือฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ และให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึง เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและควรทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพในทุกระดับหน่วยงาน โดยจัดให้มีช่องทางและการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งควรสร้างทัศคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่อง รวมทั้งงานวิจัย
เรื่อง การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2554) ที่กล่าวถึงผลการวิจัยในมิติของความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา (นาเสนอบางส่วน) พบว่า
ข้อ 1 ในด้านความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการประกันคุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวอย่าง
เกือบครึ่งหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาปานกลาง/พอสมควร (ร้อยละ
57.58)
ข้อ 2 ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพของ สมศ. กลุ่มตัวอย่างคาตอบว่า มีความรู้ความเข้าใจ ระดับ
น้อย (ร้อยละ 46.97)
ข้อ 3 สาหรับความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพของ สกอ.มีรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.ระดับน้อย (ร้อยละ 46.97)
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ข้อ 6 ทราบกระบวนการและวิธีดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีความเข้าใจในระดับปาน
กลาง/พอสมควร (ร้อยละ 54.55)
ข้อ 7 ทราบขั้นตอน วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจในระดับปานกลาง/
พอสมควร (ร้อยละ 56.06)
ข้อ 8 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในงานประกันคุณภาพการศึกษา ตัวย่างร้อยละ 65.91 ต้องการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
กล่าวได้ว่า แม้ตัวอย่างงานวิจัยบางส่วนที่ยกมาแสดงจะเป็นข้อมูลย้อนหลังไปร่วมหลายปี แต่ยังเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นว่า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ยังมีทั้ง
ทางบวกและทางลบ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเชื่อได้ว่า มีแนวโน้มไม่แตกต่างกันโดยจะต้องทาการศึกษาวิจัยในประเด็น
ดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาทุกระดับโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบประเมินโดยตรงอย่างต้นสังกัดและสมศ. ตามกฎหมาย
ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้เขียนในการมีส่วนร่วมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกนั้น พบว่า
1. สถานศึกษาทุกระดับ ได้ดาเนินการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากรอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อาจไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกระดับและสถานศึกษาบางแห่ง
2. จากการรับฟังความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายสังกัด (สพฐ. อปท. สช.)
โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่เคยไปเยี่ยมเยือนของภาคใต้ตอนล่าง 5 จังหวัด โดยส่วนมากมองว่า การประเมิน
คุณภาพภายนอก สร้างความเครียดและเป็นภาระหนัก
3. จากการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเวทีการประชุมเครือข่าย
และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่วนมากมองว่าการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างความเครียดไม่แตกต่าง
กัน
4. การเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการเพิ่มภาระในการจัดเตรียมสถานที่และ
จัดเตรียมบางอย่างขึ้นเพื่อรองรับการประเมินเป็นเฉพาะกิจ
5. แต่สถานศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาหลายแห่ง เชื่อมั่นและยอมรับว่า การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาตื่นตัว ตระหนักและทางานให้ได้มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น
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จึงกล่าวได้ว่า ความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งทางลบและทางบวกต่อการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นภาพการบริหารจัดการศึกษาของชาติ ว่า ควรมีทิศทางและควรเป็นไปอย่างไรในอนาคต โดยเฉพาะ
จากข้อมูลบางส่วนที่ได้นาเสนอ
ส่วนการประเมินคุณภาพภายในนั้น พบว่า สถานศึกษาได้ดาเนินการไปตามปกติ เพราะสถานศึกษารับทราบ
ว่า การประเมินนั้นเป็นภารกิจอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัด และต้องดาเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ ที่ประกาศไว้ให้เป็นมาตรฐานการศึกษาชาติ
ข้อสังเกตของผู้เขียนที่มีต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก มีคาถาม
อยู่ว่า
1. เหตุใดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอก ไม่สัมพันธ์โดยมากหรือสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในของแต่ละระดับการศึกษา
2. บางประเภทการศึกษา ทาไมจึงมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้มากเป็นพิเศษ เช่นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เป็น
ต้น
3. การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทาเกณฑ์การประเมินภายนอก เหตุใดเวทีรับฟังจึงบอกว่า ให้เสนอความ
คิดเห็น แต่ สมศ.จะเอาหรือไม่เอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการจัดทาเกณฑ์การประเมินในแต่ละรอบก็ได้ ซึ่งไม่
แน่ใจว่าจะจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อการใด
4. ปัญหาในการตีความเกณฑ์ของผู้ประเมินภายนอกแต่ละคน ในแต่ละระดับการศึกษากับหลักฐานที่ใช้
ประกอบตามเกณฑ์ในการประเมิน ทาไมจึงแตกต่างกัน จนทาให้ไม่แน่ใจว่า การดาเนินการของสถานศึกษาได้มี
หลักฐานหลักตามข้อกาหนดของเกณฑ์การประเมินหรือไม่อย่างไร ซึ่งทาให้เข้าใจได้ว่า นี่เป็นปัญหาที่เกณฑ์การ
ประเมินหรือผู้ประเมิน หรือสถานศึกษากันแน่
5. เมื่อ สมศ.รับรองคุณภาพการศึกษาแล้ว จะมีกระบวนการติดตามตรวจสอบถึงการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอกในแต่ละรอบ (รอบละ 5 ปี) โดยมีทิศทางและกระบวนการเป็นอย่างไร
เพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งต่างมีแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนที่ปรับเปลี่ยนตาม
ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมอาเซียนและสังคมโลกอยู่เฉพาะ
จากข้อสังเกตเหล่านี้ จึงทาให้เกิดคาถามต่อการประเมินคุณภาพภายนอก ที่ผู้เขียนเพียงได้แต่ตั้งข้อสังเกต
และพยายามหาคาตอบด้วยตนเอง
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ผู้เขียนคิดเห็นว่า ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องตั้งคาถามถึงความจาเป็นในการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ไม่อิง
ต่อการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจมากจนเกินไป แต่จะต้องเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามการศึกษา
ในความมุ่งหมาย ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เพราะหากการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องยากและลาบากเกินไป เกณฑ์ผลการประเมินไม่สะท้อนความ
เป็นจริง ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนและสถานศึกษาแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่า จะประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ประโยชน์อะไร เพราะหลักการศึกษานั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การศึกษานั้น ควรเป็นเรื่องเข้าถึงได้ เข้าถึงง่าย
เรียนรู้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นความสมบูรณ์องค์รวมทั้งความรู้ ความสามารถและความดีงามในตัวบุคคล
อนึ่ง บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด เพราะผู้เขียนเพียง
พยายามตั้งคาถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ สมศ.ซึ่งดูเสมือนเป็นโจทย์ให้ต้องให้คนไทยและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน ทุกสังกัดได้ร่วมกันขบคิดว่า จะให้มี สมศ.หรือว่าไม่มี สมศ. ด้วยน้าหนักหรือ
เหตุผลใด เพราะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาที่มีต่อเด็กเยาวชนและประชาชนของ
ประเทศไทย ไม่ใช่หน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยผู้เขียนเห็นว่า ทุกคน ทุกภาคส่วน ควรมีส่วนร่วมแสดง
รับผิดชอบและร่วมคิดพัฒนาระบบการศึกษาของชาติร่วมกัน
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ประกันคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ กลยุทธ์สู่อนาคตการศึกษาไทย
นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
ที่มา ประชาคมวิจัยฉบับที่ 56
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์มุ่งที่จะดาเนินการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สิ่งที่เราให้ความสาคัญมากที่สุด คือ คุณภาพการศึกษา เพราะ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้ทุ่มเทงบประมาณด้านการศึกษา จน UNDP องค์กรสหประชาชาติที่ดูแล
เรื่องการศึกษาได้จัดประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 กลุ่มแรกของประเทศที่ได้ลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด แต่ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น 1 ใน 3 กลุ่มท้าย ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่การลงทุนกับผลนั้นอยู่ตรงกันข้าม
ลักษณะเช่นนี้ทาให้เกิดการเรียกร้องต้องการมากที่จะให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ทาอย่างไรจะให้งบประมาณ
หรือการลงทุนการศึกษาไปอยู่ที่โรงเรียนมากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ 1) ปรับโครงสร้างให้เล็กลง
เพื่อให้งบประมาณไม่ไปอยู่ตรงส่วนกลางมากเกินไป 2) การจ่ายเงินลักษณะต่อหัวของนักเรียน พยายามให้
งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน ให้โรงเรียนมีความสามารถใช้ทรัพยากรมากที่สุด 3) มีความสามารถการจัดการ
มากที่สุด คือ การประกาศให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งทั้งหมดมุ่งให้อิสระให้โรงเรียนมีความสามารถในการจัดการ
ให้มีทรัพยากรส่งตรงไปโรงเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งเดียวที่ระบบการศึกษาขอจากโรงเรียน คือ คุณภาพ
การศึกษา
ดังนั้นจึงได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นข้อกาหนด เป็นกฎหมายหรือเป็นกติกาสังคมขึ้นมาเป็นซึ่ง
เรื่องใหม่ ในบ้านเรา เรามีมาตรการ 2 ด้าน คือ ในด้านหนึ่งให้อิสระ ให้ทรัพยากรตกไปที่โรงเรียนมากที่สุด อีกด้าน
คือจะมีองค์กรกลางเข้ามาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพ ที่ทราบดีคือ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพในลักษณะเช่นนี้ วงรอบโรงเรียนต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อย 1
ครั้งใน 5 ปี เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยที่มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยองค์กร
กลางที่เป็นนิติบุคคลอยู่ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีคิดใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษา
สมศ. เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผ่านบริษัทประเมินต่างๆ มิได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่
ขึ้นกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง บริหารโดยคณะกรรมการซึ่งได้มีการเลือกสรรอย่างอิสระ การดาเนินงานต้องเป็น
อิสระจากระบบราชการ ไม่มีใครกาหนดได้ว่าโรงเรียนนั้นมีชื่อเสียงเท่าใด ได้รับการประกันหรือไม่ได้รับการประกัน
เป็นการตัดสินใจที่เป็นอิสระของผู้ประเมินเอง แม้กระทั่งผู้อานวยการของสถาบันก็ได้มาจากการเลือกสรรของ
คณะกรรมการ มีอายุการทางาน 4 ปี ระบบได้วางไว้ให้องค์กรนี้เป็นองค์กรอิสระอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับระบบการศึกษาโดยตรง เพราะฉะนั้นการประเมินถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งใหม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นมักจะมีข้อขัดข้อง
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เราต้องเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราริเริ่มการประกันการศึกษา ทั้งระบบโดยใช้กฎหมาย
ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกอาจมิดาเนินการแบบประเทศไทย โดยดาเนินการเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากประกันคุณภาพ
แบบสมัครใจก่อน ค่อยมาเป็นกฎหมาย แต่บ้านเราเริ่มต้นการเป็นกฎหมาย ทุกคนยังไม่มีประสบการณ์ว่าการ
ประกันคุณภาพคืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเกือบจะครบวงรอบ 5 ปี มีปัญหามากมาย
สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เมื่อมีมาตรฐานออกมาคือ 27มาตรฐาน ซึ่งใน 5 ปีแรกเราใช้ 14 มาตรฐาน โรงเรียนได้รับการบอก
เล่าว่าต้องได้รับการประเมินมาตรฐานของตนเอง หากโรงเรียนต้องประเมินมาตรฐานของตนเอง โรงเรียนจะมอบ
ให้แต่ละกลุ่ม แต่ละคนรับไปดาเนินการ บางโรงเรียนให้บุคลากรรับไปทีละ 1 มาตรฐาน บางโรงเรียนอาจให้
บุคลากรรับไปตามตัวบ่งชี้ ต้องทาการประเมิน โรงเรียนจะท่วมไปด้วยการประเมิน ทาการประเมินใหม่และจัดทา
รายงาน และขอให้ผู้ประเมินจากภายนอกมายืนยัน ในรอบแรก สมศ.ใช้ชื่อว่า การประเมินสภาพจริง เป็นการ
ประเมินพิเศษ เพราะการประเมินทั่วโลก นั้นหมายถึง ประเมินเพื่อรับรองว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน
เป็นลักษณะที่เรียกว่า All all non คือได้รับหรือไม่ได้รับรองซึ่งเรื่องนี้น่าจะเกิดในวงจรหน้าหลังจากปี 2548 ใน
วงจร 5 ปีแรกจะเป็นในลักษณะการนาร่องพิเศษก่อน คือการประเมินตามสภาพจริง โรงเรียนอาจจะไม่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานก็ไม่เป็นไร ให้ประเมินตนเองออกมาให้ได้ บรรยากาศเช่นนี้มีข้อดีหลายอย่างที่ทาให้โรงเรียนเริ่มรู้จัก
การประเมิน ทาให้โรงเรียนเริ่มสารวจว่าตนเองอยู่ในสภาพเช่นไร
แต่มีข้อเสียเกิดขึ้นเช่นกัน ข้อเสียที่สถาบันวิจัยค้นพบมี 3 ประการที่สาคัญ คือ แนวโน้มจะเกิดการ
ประเมินคุณภาพเป็นจุดหลัก และจะประเมินคุณภาพแบบแยกส่วนคือ แยกไปตามรายมาตรฐาน ทั้งที่หลาย
มาตรฐานอาจต้องทางานร่วมกันในงานเดียวกันหรือกิจกรรมเดียวกัน แต่เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ประเมินตาม
มาตรฐาน สิ่งที่ต้องได้รับคาชี้แจงคือ ประเมินรายมาตรฐาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไป คือมีการประเมิน
เป็นหลักและแยกส่วน เอามาตรฐานและตัวบ่งชี้แยกเป็นตัว ๆ ไป ได้ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในลักษณะขาด
ความต่อเนื่องว่าโรงเรียนจะทาการปรับปรุงตัวเองให้มากที่สุด ขณะรอการประเมิน เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายการ
ประกันคุณภาพมิได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่ทาให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสมกับที่ได้
กล่าวไว้ในความเป็นมา สิ่งที่ควรจะเป็นคือ การเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ต้องแยกส่วน ไม่เอาตามรายมาตรฐาน และ ตัว
บ่งชี้ ท่านคงนึกว่า ถ้าไม่เอาตามนั้นแล้วจะใช้วิธีอย่างไร สิ่งที่ทามีอยู่ 3 ประการ หนึ่ง เอาระบบเป็นตัวตั้ง โดย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้จะต้องจัดเป็นกลุ่มตามระบบสาคัญ ๆ เอาระบบเป็นตัวตั้งในการประกันคุณภาพภายในและ
เอาระบบเป็นตัวตั้งการประเมินคุณภาพภายนอก สอง การที่โรงเรียนจะพัฒนาโดยเอาระบบเป็นตัวตั้งจะต้องอาศัย
ระยะเวลาและโรงเรียนต้องอาศัยการชี้นาขององค์กร มีผู้นา มียุทธศาสตร์ที่ดี ถ้าขาดยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนที่ดีและเอามาใช้งานได้จริงย่อมที่จะประสบความสาเร็จได้ยาก สาม การประกันคุณภาพเกิดจากความ
มุ่งมั่นของครู อาจารย์ทุกคนก่อนที่จะพูดถึงการมีส่วนร่วมที่กว้างกว่า เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน อันดับหนึ่งการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนเอง
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คุณภาพการศึกษากับความคิดเชิงระบบ
ถ้าอยู่สายบริหารการศึกษาคงได้ยินคาว่า "ระบบ" บ่อยๆ ในความหมายว่า คือ Input Process Output
แต่ระบบยังมีความหมายอีก 3 ประการ
1. หนึ่งองค์กรหลายระบบ องค์กรประกอบด้านหลายระบบที่ปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเป้าหมายขององค์กร
2. ระบบที่ดี ระบบคุณภาพ แต่ละระบบจะมีกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมบุคลิกภาพ ที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ระบบคุณภาพช่วยวางระบบให้ดาเนินการอย่างมี
คุณภาพสม่าเสมอ
3. ข้อมูลย้อนกลับของระบบนาไปสู่การปรับปรุงบนข้อเท็จจริง ระบบที่ดีจะมีข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งให้
ข้อมูลป้อนกลับที่นาไปสู่การปรับปรุงระบบ
ความคิดเชิงระบบประการที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรประกอบด้วยระบบที่สัมพันธ์กันอย่างในงานวิจัย
พบว่า โรงเรียนประกอบด้วยระบบที่สัมพันธ์กัน 10 ระบบ ซึ่งโรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญ่อาจจะมีการจัดระบบ
แตกต่างกันในรายละเอียด แต่จะมีภาพรวมคล้ายกัน
จะเห็นว่ามีการแบ่งประเภทเป็นระบบหลัก และระบบสนับสนุน ระบบหลักคือ ระบบที่ทาหน้าที่ให้เกิดผล
ตามวิสัยทัศน์ทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในที่นี้คือโรงเรียนคาดหวังว่าจะผลิตนักเรียนตามมาตรฐาน 11
มาตรฐานผลผลิตชั้นข้อหนึ่งคือ นักเรียนของเรามีคุณลักษณะที่เขียนไว้ในรายละเอียดของตัวบ่งชี้ คือ คนที่มีความ
ซื่อสัตย์ เป็นคนที่มีเมตตากรุณารู้จักถูกผิดเป็นต้น ใส่จนครบ 11 ข้อ นี่คือผลผลิตที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นถามว่า
ผลผลิตพวกนี้เกิดจากอะไร จะมี 3 ระบบ คือ
1) ระบบเรียนรู้อีกชื่อหนึ่งคือ ระบบการเรียนการสอนให้เด็กมีความรู้เจตคติ ทักษะด้าน 8 กลุ่มสาระ แต่
ว่าระบบนี้ระบบเดียวไม่เพียงพอที่ทาให้เรามีคุณภาพตาม 11 มาตรฐาน ต้องอาศัยอีก 2 ระบบสาคัญ ระบบหนึ่งที่
ตอบสนองความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่มีความประพฤติ และมีรากฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน ตรงนี้โรงเรียน
มีระบบอันหนึ่ง คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและให้การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กไป
ตามความต้องการของเด็กแต่ละบุคคลโดยครูที่ปรึกษา ถ้ามีปัญหาจะส่งต่อครูปกครอง ครูแนะแนว นี่ถือว่าเป็น
ระบบใหญ่ที่สาคัญและถือว่าเป็นระบบหลักระบบที่สอง ระบบที่ 3 คือ ระบบที่ตอบสนองต่อ Multiple
intelligence (พหุปัญญา) คือ เด็กแต่ละคนมีความสามารถที่หลากหลาย ย่อมไม่สามารถที่จะตอบสนองได้โดย
การเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระเท่านั้น เพราะฉะนั้นระบบกิจกรรมนักเรียนจะตอบสนองให้นักเรียนพัฒนาพหุ
ปัญญาได้ไปตามความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชน ในชนบทที่.งไกล หลายแห่ง
โรงเรียนไม่ใช่แหล่งที่จะหมายถึง แหล่งที่ให้การศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่อาจจะเป็นสถาบันที่ดารงรักษา
วัฒนธรรมและความอยู่รอดของชุมชนด้วย เพราะฉะนั้นระบบกิจกรรมจะต้องตอบสนองตามความสนใจที่
หลากหลายของนักเรียนตลอดจนความต้องการของชุมชน ส่วนระบบสนับสนุนนั้นจะเห็นว่าจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ หนึ่งทิศทางองค์กร สองการบริหารจัดการทั่วไป สามเป็นระบบที่เชื่อมโยงโรงเรียนทุกระบบเข้าด้วยกัน
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ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการนาองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร โรงเรียนหลายโรงเรียนที่ทาโครงการแล้วอาจไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เริ่มต้นอาจจะเกิดปัญหา คือ การนาของผู้อานวยการ และผู้บริหารโรงเรียน แล้ว
ยุทธศาสตร์โรงเรียนไม่มีความมั่นคงเพียงพอจะทาให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพได้ ส่วนที่ 2 การบริหาร
จัดการนาไปซึ่งแบ่งเป็น 4 ระบบย่อย คือ 1) คือระบบบริหารจัดการคือ ดูแลเรื่องเงิน คน ของ สถานที่ และสื่อ 2)
ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ การศึกษานั้นเป็นผลิตสิ่งที่สาคัญ คือ มนุษย์ให้เขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่
สังคมเรื่องนี้ต้องมีระบบในการให้ผู้ที่ทาการบริหารและทาการจัดการเรียนการสอนคงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
แห่งวิชาชีพให้เต็มที่ เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ เป็นต้น 3) เราต้องมีระบบการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก
โรงเรียนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพจะทาให้ ระบบ
ประสบความสาเร็จได้ 4) ระบบชุมชนสัมพันธ์ที่จะให้โรงเรียนสามารถดึงความร่วมมือผู้ปกครองชุมชนตลอดจน
ศิษย์เก่าได้ ส่วนที่ 3 ของระบบ คือ ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่จะเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกันว่าเราอยู่
ตรงไหนของการพัฒนา ปัญหาเราคืออะไร และเราจะพัฒนาอะไรต่อไป โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ดีจะมีคาตอบ
เหล่านี้อยู่ในโรงเรียน
เราเคยมีโรงเรียนชั้นนาของมัธยมศึกษาเกิดปัญหาเด็กฆ่าตัวตาย เด็กทาร้ายกันเอง สะท้อนให้เห็นว่า แม้
โรงเรียนนั้นจะมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแต่มีจุดอ่อนที่ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก จะเห็นได้ว่าถ้าระบบใดระบบ
หนึ่งมีจุดอ่อนจะเกิดปัญหาได้ ถ้าระบบการเรียนการสอนดี ระบบช่วยเหลือนักเรียนดี แต่ไม่มีระบบกิจกรรม
นักเรียนที่ดีพอเด็กกลับบ้านเลิกเรียน 3 โมงครึ่ง นักเรียนกลับบ้านอย่างเดียวแทนที่จะให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ที่จะได้ทาตามกิจกรรมตามความสนใจของตนเองเด็กจานวนมากก็แทนที่จะกลับบ้านก็ไปศูนย์การค้าดู
หนังเล่นเกม ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือขาดโอกาสในการพัฒนาพหุปัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้นต้องใช้ระบบ
กิจกรรมที่แข็งด้วย เพราะฉะนั้นแนวคิดเชิงระบบกล่าวในที่นี้แปลว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพต้องดีทุกระบบ อันนี้
กลับมาตอบข้อสงสัยของหลายท่านว่า ทาไมการประเมินเพื่อรองรับจึงเป็น All all non ก็คือ ท่านจะต้องผ่านทุกๆ
มาตรฐานของแต่ละระบบคุณภาพ ไม่มียกเว้นเพราะแนวคิดเชิงระบบนั้น ถ้าระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหาอาจจะ
ส่งผลให้ระบบและคุณภาพของโรงเรียนนั้นเกิดปัญหาได้
แนวคิดเชิงระบบนี้เราพยายามเอามาตรฐานและตัวชี้วัดมาจัดกลุ่มใหม่ให้อิงตามระบบต่างของโรงเรียน
เพราะฉะนั้นการทาระบบที่ดีจะบรรลุมาตรฐานหลายๆ ข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้น
แนวคิกเชิงระบบประการที่ 2 ซึ่งให้ความสาคัญกับระบบในแง่ที่ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งก็คือ ชุดของ
กิจกรรมที่ทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นเพื่อจะดูแลนักเรียนให้ได้ตามความแตกต่างของ
บุคคล ตามระบบดูแลช่วยเหลือ ต้องประกอบด้วยหลายๆ หน้าที่ หลายๆ กิจกรรมมาทาร่วมกัน ชุดกิจกรรมเหล่านี้
จะต้องดาเนินการอย่างดีถึงจะทาให้มีคุณภาพ ตรงนี้เรียกว่า ระบบคุณภาพ บางคนเรียกว่า Quality System บาง
คนใช้คาว่า Quality Management System
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กระบวนการอันเป็นชุดของกิจกรรมมาทางานร่วมกัน ถ้ากิจกรรมหนึ่งบกพร่องจะส่งผลต่อกิจกรรมถัด ๆ
ไป เพราะฉะนั้นนี้คือ สิ่งที่สถาบันวิจัยได้เรียนรู้และทางานร่วมกับโรงเรียน 216 โรงเรียน เราค้นพบว่าจริงๆ
โรงเรียนต้องจัดระบบคุณภาพให้ครบทั้ง 10 ระบบ โดยทั่วไปโรงเรียนจะมี10 ระบบ แต่ยังไม่มีคุณภาพ สิ่งที่
โรงเรียนจะต้องทา คือ ทาให้ 10 ระบบเป็นระบบแห่งคุณภาพ ซึ่งนาหลัก PDCA ไปใช้ PDCA ที่โรงเรียนทาอยู่อาจ
ไม่ใช่ PDCA เพราะคาว่า PDCA นั้นเป็นเรื่องการจัดระบบ ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความหมายเชิงระบบทั้งสิ้น บาง
โรงเรียนเข้าใจว่า P คือการวางแผน แล้วทาตามแผนกันเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พอทาแล้วประเมิน พอ
เสร็จนาไปสู่การเขียนรายงาน อันนี้จะไม่เกิดผลเชิงระบบเพราะว่า P ในเรื่องของวงจรคุณภาพมาจาก Plan แต่ว่า
แปลต่างกัน ในระบบคุณภาพ P แปลว่า วางระบบระบบการเรียนการสอนต้องถูกวางอย่างดี ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต้องถูกวางอย่างดี ระบบกิจกรรมนักเรียนต้องถูกวางอย่างดี เป็นต้น ทุกคาจะมีคาว่าระบบอยู่
1) Pวางระบบ 2) D ทาตามระบบ 3) C ประเมินระบบ 4) A แก้ไขระบบ PDCAหรือ PDSA ใช้คาว่า study แทน
คาว่า Check เพื่อแก้กระบวนทัศน์แบบเก่า ที่เน้นการตรวจสอบทบทวน แต่จริงๆ แล้ว Check คือการประเมิน
เพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ดังนั้นจะใช้ PDCA หรือ PDSA ก็ได้
การวางระบบที่ดีหมายความว่า ระบบต้องประกอบด้วยกระบวน วิธีการและบันทึกที่เป็นมาตรฐาน ครูคน
เดียวกันถ้าเป็นครูที่ปรึกษาเหมือนกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันต้องทาคุณภาพเดียวกัน คุณภาพที่เขาต้องทาต้องมี
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกัน มีวิธีการหลักๆ เหมือนกัน และสามารถบันทึกสิ่งสาคัญๆ ให้ตนเองใช้
ทบทวนและเพื่อนๆ มาทบทวนได้ สรุปว่ามี 3 คา คือ กระบวนการ วิธีการ และบันทึก ระบบการดูแลช่วยเหลือ
เด็ก ครูที่ปรึกษาต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองเด็ก ถ้าเด็กเสี่ยงหรือมีปัญหาต้องส่งต่อ ถ้าเขาดีต้องทา
กิจกรรมพัฒนาให้ต่อเนื่องคือ กิจกรรมโฮมรูม และประชุมผู้ปกครองเพื่อที่จะใช้ความร่วมมือนั้นเพื่อพัฒนาเด็ก
ต่อไป บางโรงเรียนถามว่ามีไหม มีครบทุกกิจกรรม แต่ไม่มีคุณภาพ เพราะคุณภาพจะต้องเจาะลึกลงไป 2 ระดับ
คือ 1. กระบวนการที่มีคุณภาพ 2. ต้องมีวิธีการในแต่ละกิจกรรมที่มีคุณภาพ
แนวคิดเชิงระบบประการที่ 3 จะตรงข้ามกับแนวคิดการประเมินแบบแยกส่วนการประเมินโดยมาวัดเป็น
ครั้งๆ เวลาจะทารายงานอย่างนี้ไม่เป็นระบบที่ดี แนวคิดเชิงระบบนั้นกิจกรรมแต่ละขั้นตอนจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า
บันทึกเอาไว้ ซึ่งบันทึกนั้นสามารถสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศที่บอกคุณภาพของโรงเรียนได้ ด้วยความคิดเชิงระบบ
เราจะเลิกมีกระดาษท่วมโรงเรียน ด้วยแนวคิดเชิงระบบเราจะเลิกการที่มีข้อมูลเป็นครั้งๆ โดยไม่ได้อยู่เป็นระบบ
ยกตัวอย่างระบบดูแลเหลือนักเรียน นักเรียนของเราเป็นกลุ่มเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ ช่วยเหลือแล้วดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้า
จัด Classroom Meeting ผูป้ กครองมีความพึงพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ มันมาจากระบบหมดเลย ข้อมูลเหล่านี้สามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้ เป็นการสะท้อนคุณภาพของโรงเรียน ทางสถาบันได้ทาการพัฒนา
เครื่องมือชุดหนึ่งเพื่อที่จะทาให้โรงเรียนสามารถที่จะพัฒนาเป็นเชิงระบบ และทาให้ประสานกับการประเมินได้
เครื่องมือตัวนี้คือ เครื่องมือที่ชื่อว่า ToPSTAR ชื่อตัวนี้มาจากตัวอักษรที่มาร้อยรัดกันโดยมีฉากหลักคือตัว A มา
จาก Accreditation แปลว่าการประเมินเพื่อรับรองเพราะเครื่องมือตัวนี้ทาเพื่อการประเมินรับรองไม่ใช่เพียงแต่
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การประเมินตามสภาพจริง ตัว A ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ตัวแรกคือ Think over
ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ คิดใหม่ว่าเราจะไม่ประกันคุณภาพที่เน้นการประเมินแยกส่วนไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
แต่เราจะทาได้ดีกว่าเพราะเรามุ่งเน้นเชิงระบบ เชิงยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม ตัวที่สอง Plan การวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดี System คือการวางระบบที่ดี และ Team คือการ พัฒนาทีมที่ดี มีการเรียนรู้ในทีมที่ดีและสุดท้าย
มีการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี (Assessment and Refletion)
ประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์สู่อนาคต
แนวคิดเรื่องของระบบได้ทาการเปิดโอกาสครั้งใหม่ให้กับการศึกษาไทย เป็นแสงสว่างครั้งใหม่คือ เราเลิกที่
จะบอกว่าโรงเรียนไม่ดีเพราะครูไม่ดี เป็นครั้งแรกที่เรายืดอกได้ว่าโรงเรียนดีเพราะระบบเรามักจะว่าครูสมัยนี้มี
คุณภาพสู้ครูสมัยก่อนไม่ได้ จริงๆ แล้วถ้าเราพูดอย่างนี้ก็พูดได้ทุกระบบเช่นหมอก็เหมือนกัน ขนาดเอนทรานซ์
คะแนนสูงสุดมาเรียน ท่านคิดว่าหมอทาคลินิก โดยใช้เวลาราชการไปโดยมิชอบไหม ครูกับหมอต่างกันตรงไหน
เพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามให้โทษตัวบุคคลอยู่ ปัญหาจะไม่มีวันจบ ระบบข้าราชการว่าข้าราชการคอรับชั่น หมอ
ไปทาคลินิก ครูไปกวดวิชา ตกลงประเทศไทยไม่มีอะไรดี แต่ว่าแนวคิดการประกันคุณภาพเปลี่ยนกระบวนทัศน์
คนเราใหม่ว่า ที่โรงเรียนไม่ดีไม่มีคุณภาพมันอยู่ที่ระบบ โรงพยาบาลไม่มีคุณภาพอยู่ที่ระบบ คนส่วนใหญ่พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในการที่ดีได้ ถ้าเราทาการจัดตั้งและพัฒนาระบบที่ดีขึ้นมา อันนี้เปลี่ยนวิธีคิดของเราโดยสิ้นเชิง
เยาวชนไทยเป็นทรัพยากร เป็นสมบัติที่มีค่าของสังคมคงไม่มีระบบใดอีกแล้วที่จะมีบทบาทในการที่เราจะ
ดูแลสมบัติอันล้าค่าของสังคมไทยได้เท่ากับระบบการศึกษา เวลานี้สิ่งที่เราหวังว่าเราจะทาให้ได้ดีที่สุดคือ เราสร้าง
ให้สถานศึกษามีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง การประกันคุณภาพเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะว่าเรา
จะสามารถพัฒนาระบบต่างๆ ในโรงเรียนให้ดีคือ การปฏิรูปทุกระบบ เราจะมีการแก้ปัญหาที่ตรงจุด คือแก้ที่ระบบ
ไม่ใช่โทษที่บุคคล บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมามุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดย
พัฒนาระบบต่างๆ คงไม่มีวันใดที่หัวใจของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูจะมีความสุขเท่ากับวันที่สังคมประเมิน
และเห็นว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพพัฒนาเยาวชนออกมาเป็นสมบัติของสังคมที่ได้ตามที่สังคมเรา
คาดหวัง
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ปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
2 ตุลาคม 2558
รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ศึกษาธิการ - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลง
ข่าวเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ในรูปแบบประเมิน
ออนไลน์ ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1
ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ สมศ.จะทาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563) ใน
รูปแบบประเมินออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 โดยปีแรกจะประเมินสถานศึกษาทุกระดับที่เข้ารับ
การประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2554 และสถานศึกษาทุกระดับที่อยู่ในโครงการการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่
22 จังหวัดนั้น
แต่การประเมินรอบที่สี่ ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47
ที่ระบุไว้ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และใน
หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กาหนดว่าต้องยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และ
โปร่งใส สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยมีเอกภาพ
เชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของ
สถานศึกษาและผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
นอกจากนี้ การประเมินที่ผ่านมาใช้วิธีประเมินด้วยเอกสารจานวนมาก และไม่มีเอกภาพเชิงนโยบาย กล่าวคือ
กระทรวงศึกษาธิการต้องการที่จะลดภาระที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และภาระงานที่จะต้องใช้เวลา
มากๆ เช่น การกรอกเอกสาร จึงต้องการเลิกทาสกระดาษ
ดังนั้น จึงต้องการให้มีการทบทวนการประเมินคุณภาพรอบสี่ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว แต่เนื่องจาก
ขณะนี้ สมศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินรอบสี่ให้สาธารณชนรับทราบไปแล้ว อาจสร้างความขัดแย้ง
และทาให้ครูเกิดความกังวลใจได้ และจนถึงขณะนี้ สมศ.ก็ยังไม่ได้เสนอหลักเกณฑ์ให้รัฐมนตรีเห็นชอบตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแต่อย่างใด
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อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ในระยะยาว โดยอาจจะต้องแก้ไขกฎกระทรวงฯ
เพื่อให้มีการประเมินตรงตามสภาพความเป็นจริง มีหลักการที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเป็นสากล ซึ่งอาจจะใช้
เวลานานเพราะมีกระบวนการหลายขั้นตอน ดังนั้นในระยะสั้นจึงจาเป็นต้องประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ตามกฎกระทรวงเดิมไปก่อน
ส่วนข้อคาถามที่ว่า จะชะลอหรือระงับการประเมินคุณภาพรอบสี่หรือไม่นั้น รัฐมนตรีไม่มีอานาจสั่งการให้ สม
ศ. ดาเนินการ เพราะอยู่ในกากับของสานักนายกรัฐมนตรี แต่ในฐานะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้รับผล
ประเมิน และมีโรงเรียน ครู และนักเรียนที่จะต้องรับการประเมิน จึงจาเป็นต้องทาให้คนของเรามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพที่ถูกต้องเสียก่อน ส่วน สมศ.ก็ควรพิจารณาว่าจะดาเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
อย่างไร
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/10/2558
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สมศ. เปิดปัญหาการศึกษาไทย 3 ข้อใหญ่ จากการประเมิน ๑๕ ปี
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวข้ามขีดจากัด สู่สหัสวรรษแห่ง
คุณภาพ” เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบ 15 ปี ของ สมศ.
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากการประเมิน 15 ปีทผี่ ่านมาพบว่า ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภทกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
จานวน 20,376 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จานวน 12,468 หรือคิดเป็นร้อยละ
37.96
ส่วนการอาชีวศึกษา ผ่านการรับรองฯ จานวน 622 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.54 ไม่ผ่านการรับรองฯ
จานวน 160 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.46 และระดับอุดมศึกษา ผ่านการรับรองฯ จานวน 253 คิดเป็นร้อยละ
66.92 ไม่ผ่านการรับรองฯ จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.54 โดยสมศ.สรุปผลการประเมินทั้งหมดส่งให้
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล และสาธารณชนให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี โดยสามารถสรุปปัญหาการศึกษาไทย ได้ 3 หัวข้อดังนี้
1. การขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบาย ประเทศไทยมีระบบการบริหารที่ยึดหลักตามผู้บริหาร รูปแบบ
การศึกษาของไทยถูกปรับเปลี่ยนตามแนวคิดของผู้บริหารในแต่ละช่วง ทาให้นโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ไม่ได้รับ
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย โดยปัญหาที่เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ นโยบาย
การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรายวิชาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาให้วิชาสาคัญถูกกลืนหายไป เช่น
ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ส่งผลให้ตัวป้อนเข้าสู่อุดมศึกษาขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว นโยบายไม่มีตกซ้าชั้น แต่มีเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปัจจุบันมากถึงร้อยละ
30 ทั่วประเทศ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความชัดเจน ขณะที่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีมากถึงประมาณ 20,000 แห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาครูไม่ครบชั้น
นโยบายการปรับเงินเดือนปริญญาตรีเป็นการเพิ่มค่านิยมปริญญา ส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าเรียนของนักศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาลดต่าลง ทาให้ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานฝีมือ เพราะผู้เรียนเลือกเรียนสายสามัญใน
ระบบอุดมศึกษามากเกินความจาเป็นทั้งที่ส่วนหนึ่งจบมาแล้วตกงานหรือต้องทางานต่ากว่าวุฒิฯ
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2. การขาดการกากับเชิงปริมาณ ส่งผลให้เกิดปัญหา อาทิ 1) การเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนมากกว่าความจาเป็นและความต้องการของสังคมเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการลงทุน
และกลายเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา 2) การเปิดหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ทา
ให้นักศึกษาที่จบออกไปไม่มีวุฒิการศึกษารองรับ ทาให้ไม่สามารถหางานได้ 3) ข้อมูลด้านการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน
เช่น ข้อมูลจานวนอาจารย์ จานวนผู้เรียน ขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ขาดการจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และ
ขาดการกากับดูแลจากส่วนกลาง ทาให้มีความคลาดเคลื่อนด้านข้อมูลอันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
3. การขาดการควบคุมคุณภาพ การจัดการศึกษามุ่งเน้นการจัดการเชิงธุรกิจ การศึกษากลายเป็นสินค้าที่
จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน คุณภาพอาจารย์และหลักสูตรยังไม่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิตอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เช่น 1)มหาวิทยาลัย คณะ/ภาควิชาขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่การผลิตอาจารย์ที่มีคุณภาพไม่ทันต่อการ
ขยายตัว อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอ ผลงานวิจัยมีน้อยและไม่ตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 2)การกระจายอานาจการบริหารให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจในการอนุมัติหลักสูตรและ
การเปิดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีหลักสูตร รวมถึงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจานวนมาก ทั้งที่หลายแห่งขาด
ความพร้อม 3) ประเทศไทยกาหนดอัตราครู 1 ต่อ 16 ในระดับประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น
1 ต่อ 20 แต่ในขณะที่ต่างประเทศกาหนดสัดส่วนจานวนครู ต่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่าระดับ
ประถมศึกษา
"เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถานศึกษาต้องทาให้การประกันคุณภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ โดยมีแนวทาง 3 ประการ ได้แก่ 1) QD: Quality Development การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2) QE: Quality Enhancement การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และ 3) QF: Quality
Framework กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถ้าครู อาจารย์ หรือสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้สามข้อ
ดังกล่าว จะเป็นการ “การก้าวข้ามขีดจากัด” จากปัญหาก็จะกลายเป็นประสบการณ์และข้อค้นพบที่ดี" ศ.ดร.ชาญ
ณรงค์ กล่าว
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษามีความสาคัญและจาเป็นอย่างมากและต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลักในการตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาใน 3 เรื่องได้แก่
1. องค์ประกอบด้านสถานศึกษาและต้นสังกัด ต้องบริหารจัดการการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประกันคุณภาพภายในและมีแผนพัฒนาสถานศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว
2.องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระของการประเมิน ต้องมีการกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา อาทิ ปริมาณและคุณภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
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เรียนการสอนที่ทันสมัย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้ออานวยต่อการศึกษา
เล่าเรียน
3. องค์ประกอบด้านระบบและกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ต้องมีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงผลการ
ประเมินตรงตามสภาพความเป็นจริง สถานศึกษาและต้นสังกัดนาผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

