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เนือ่ งในโอกาสที่ สมศ. จัดตัง้ มาครบรอบ 1 ปี สมศ. ได้จดั
การบรรยายเรือ่ ง ⌦
   โดย   ⌫  เมือ่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี ศ.ดร.วิจติ ร
ได้เล่าถึงประสบการณ์เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา เมือ่
ปี พ.ศ. 2509 หรือประมาณ 35 ปีมาแล้ว ซึง่ อาจารย์มสี ว่ นร่วม
ในฐานะเป็นกรรมการรับรองคุณภาพสถานศึกษาในอเมริกา
ศ.ดร.วิจิตรได้กล่าวว่าในประเทศที่เจริญแล้วมีการประกัน
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ งมากกว่า 100 ปี และถือเป็น
เรือ่ งสำคัญ แต่ประเทศไทยเพิง่ จะมาตืน่ ตัวอย่างมากในยุคปฏิรปู
การศึกษานี่เอง ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาเป็นเรือ่ งสำคัญ การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทไม่วา่ รัฐ
หรือเอกชนจัด ต้องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามทีพ่ งึ ประสงค์ ปัญหา
คือ ใครเป็นคนกำหนดมาตรฐาน ทุกประเทศส่วนใหญ่ถือว่า
การศึกษาเป็นหน้าทีข่ องรัฐ เพราะกระทบกับคนส่วนใหญ่ แต่รฐั
จะให้ใครจัดก็ได้ แต่ตอ้ งมีเอกภาพด้านมาตรฐาน ซึง่ ส่วนใหญ่
จะมีองค์กรกลางดูแลในเรือ่ งมาตรฐานและคุณภาพ ศ.ดร.วิจติ ร
ยกตัวอย่างระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีใ่ ช้กนั เช่น
  เพื่อนำผลมา
ตัดสินว่าการศึกษามีคุณภาพเชิงสัมฤทธิผลเพียงใด ระบบนี้
ประเทศไทยก็เคยใช้ในการสอบปลายปีของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5)
ซึง่ ได้ยกเลิกไปเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2519
  เป็นการให้มีบุคคลจากภายนอก
สถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการในการสอบของสถานศึกษา
สำหรับประเทศไทย ใช้ระบบนี้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยมีกรรมการจากภายนอกสถานศึกษาดูแลเรื่องคุณภาพ
ของข้อสอบ และการตัดสินผลการเรียน
 ⌦ 
⌦ การรับรองวิทยฐานะสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบว่า
สถานศึกษามีความพร้อมเพียงพอทีจ่ ะจัดการศึกษาตามทีก่ ำหนด
หรือไม่ ส่วนการรับรองโปรแกรมการศึกษาเป็นการตรวจสอบ

และประเมินในระดับหลักสูตรการเรียนการสอน ในอเมริกา
กรรมการรับรองวิทยฐานะจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับสถานศึกษาที่จะตรวจรับรอง สถานศึกษาสามารถทักท้วง
ตัวกรรมการได้ และถ้ามีเหตุผลทีร่ บั ฟังได้หน่วยงานทีท่ ำหน้าที่
รับรองต้องเปลีย่ นกรรมการให้ การตรวจรับรอง ประกอบด้วยการ
ศึกษาเอกสาร และการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สิ่งแรกที่คณะ
กรรมการจะต้องทำในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คือ การทำ
ความเข้าใจปรัชญา และแนวคิดทีเ่ ป็นฐานในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น
และเป็นพืน้ ฐานในการตรวจรับรองสถานศึกษา ประเทศไทยใช้
ระบบนีก้ บั สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  เป็นการนำแนวคิดระบบบริหาร
คุณภาพทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้
สำหรับประสบการณ์การประกันคุณภาพทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีนน้ั มีจดุ เด่น 3 ประการ คือ
1. มีบคุ คลภายนอกเข้าร่วมตัง้ แต่ตน้
2. ใช้กลไกของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว เช่น สภาวิชาการ
และกรรมการสาขาวิชา ทำหน้าที่ร่วมกับบุคคลภายนอก และ
เจ้าหน้าที่
3. นำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
อาจารย์ได้เน้นหลักการสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. ไม่วา่ จะใช้วธิ ใี ด ต้องใช้เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา
ไม่ใช่การลงโทษ
2. ไม่กำกับจนทำให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพเท่านัน้ จนขาดความเป็นอิสระ ขาดความหลากหลาย ไม่สะท้อนและไม่ดำรงเอกลักษณ์และศักยภาพของ
สถานศึกษา
3. จะต้องให้เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาได้จริง นั่นคือ
ทุกคนใช้ประโยชน์ได้
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หลังจากทีส่ ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้จดั ทำร่างตัวบ่งชีท้ จ่ี ะใช้ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ QA-NEWS เคยนำเสนอไปแล้ว
ใน QA-NEWS ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องตัวบ่งชี้นี้ ศ.ดร.สมหวัง
พิธยิ านุวฒ
ั น์ ผูอ้ ำนวยการ สมศ. กล่าวว่า จากการที่ สมศ. ได้
สอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เกีย่ วกับตัวบ่งชี้
21 ตัว ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับสถาบัน
อุดมศึกษาระดับปริญญานั้น ปรากฏว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ตัวบ่งชี้ที่สมศ. กำหนด และยังเห็นควรให้เพิ่มตัวบ่งชี้ในเรื่อง
ผลงานวิจยั ของอาจารย์เพิม่ เติมจากผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ศ.ดร.สมหวัง เสริมว่า อาจมี
การลดตัวบ่งชี้ลงให้เหลือประมาณ 12-13 ตัว เพราะบางตัว
สามารถนำข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาใช้ได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะประชุมหารือในเรื่อง
ดังกล่าวในวันที่ 23 พฤศจิกายน ศกนี้ รวมทั้งจะมีการหารือ
เกี่ยวกับผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินภายนอกในระดับอุดมศึกษา
ด้วย แต่จากข่าวที่ QA-NEWS ทราบมาตัวบ่งชี้ที่จะนำเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการจะมีทง้ั หมด 24 ตัว โดยเพิม่ ตัวบ่งชี้
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน


จากการทีห่ น่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จดั การอบรม
เรือ่ ง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไปเมือ่ วันที่ 5
และ 6 กันยายน ศกนี้ หลังจากนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง และได้มีการนำเสนอรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน คือ คณะ
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยไปเมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน และ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้นำเสนอเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน โดยมี ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ผูอ้ ำนวยการ
สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ เป็นวิทยากร ศ.นพ.ทองจันทร์ได้ให้ความเห็นว่า จาก
การอ่านและรับฟังการเสนอรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า รายงานการ
ประเมินตนเองทีแ่ ต่ละหน่วยงานจัดทำ อยูใ่ นระดับทีใ่ ช้ได้ โดยมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. บางหน่วยงานไม่ระบุเกณฑ์การให้คะแนน และช่วงเวลา
ที่ประเมิน
2. เกณฑ์การประเมินที่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ เช่น
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วุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ตำแหน่งทางวิชาการ ควรกำหนดเป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณ จะทำให้เป็นรูปธรรม และประเมินได้งา่ ย
3. การกำหนดเกณฑ์การประเมินควรกำหนดให้ชัดเจน
สามารถวัดและประเมินได้เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสะดวกใน
การประเมิน ควรหลีกเลีย่ งการใช้คำคุณศัพท์ทต่ี ดั สินได้ยาก เช่น
ทันสมัย สูง เป็นต้น และควรกำหนดเกณฑ์ประเมินที่ท้าทาย
อาจกำหนดในลักษณะ Benchmark ซึ่งจะช่วยกระตุ้น และ
ท้าทายให้มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ
4. การเสนอผลการดำเนินงานบางเรื่องไม่ระบุเอกสาร
หลักฐานสนับสนุน
5. การกำหนดดัชนีบ่งชี้ หรือการเขียนผลการดำเนินงาน
บางดัชนีหรือบางเรือ่ งไม่ตรงกับองค์ประกอบทีค่ วรจะเป็น
6. การเขียนจุดอ่อน-จุดแข็งไม่ได้ยึดโยงดัชนีบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินเป็นหลัก มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างผล
การประเมินกับจุดอ่อนที่เสนอ โดยบางดัชนีบ่งชี้มีผลการ
ประเมินสูง แต่กย็ งั ระบุวา่ มีจดุ อ่อนอยูม่ าก
7. การเขียนจุดอ่อน-จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขยังไม่เป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการเขียนจุดอ่อน แนวทางแก้ไข และแนวทาง
เสริม ควรระบุให้ชดั ว่าจะทำเรือ่ งอะไร ทำอย่างไร และถ้าสามารถ
กำหนดเวลาทีจ่ ะทำได้กจ็ ะเป็นการดี
8. องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ควรเพิ่มดัชนีบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญด้วย เพราะเป็นจุดเน้นของการปฏิรปู การศึกษา
และกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นอกจากนัน้ ยังจะเป็นตัวบ่งชีต้ วั หนึง่ ที่ สมศ. ใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้วย
9. การกำหนดดัชนีบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และวิธีการให้
คะแนนการประเมินของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะจำนวนระดับการประเมิน และวิธีการให้คะแนนการ
ประเมินที่ใช้ ทำให้ไม่สามารถสรุปเป็นภาพรวมของสถาบันได้
สถาบันควรกำหนดดัชนีบง่ ชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินกลาง ทีเ่ ป็น
พืน้ ฐานทีท่ กุ หน่วยงานต้องมี กำหนดจำนวนระดับการประเมิน
และวิธีการให้คะแนน ตลอดจนช่วงเวลาในการประเมินให้เป็น
ระบบเดียวกัน
10. บางหน่วยงานไม่ได้ประเมินบางองค์ประกอบ หรือบาง
ดัชนีบง่ ชี้ เนือ่ งจากยังไม่ได้ดำเนินการ ในทางทีถ่ กู ควรกำหนด
ดัชนีบง่ ชีไ้ ว้ดว้ ย ถึงแม้นจะยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าองค์ประกอบ
หรือดัชนีบง่ ชีน้ น้ั เป็นงานทีต่ อ้ งทำ หรือมีนโยบายและแผนทีจ่ ะ
ดำเนินการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็น Benchmark หรือเป้าหมายในการ
ดำเนินการต่อไป

