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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดบท
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งโดยหลักการสากลถือว่า
การประกันคุณภาพเป็นเรือ่ งสำคัญทีต่ อ้ งดำเนินการควบคูไ่ ปกับ
การจัดการศึกษา แต่ประเทศไทยเพิง่ มีการกำหนดไว้ในกฎหมาย
เป็นครัง้ แรก ซึง่ ยังคงมีความเข้าใจไม่ตรงกัน และมีการตีความ
ผิดเพีย้ นไปจากเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ จึงได้
มีการวิเคราะห์คำอภิปรายของคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ และเป็น
บรรทัดฐานในการวางแนวปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป QA NEWS
จึงสรุปสาระของผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวมาเสนอให้ทราบ

1. แนวคิด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการ
กระจายอำนาจบริหารการศึกษาไปยังระดับท้องถิน่ และสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม
จะได้ ร ั บ การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพใกล้ เ คี ย งกั น ทั ้ ง นี ้ จ ะมี ท ั ้ ง
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมิน
ภายนอก เป้าหมายของการประเมินคุณภาพนั้น ไม่ใช่เพื่อ
การลงโทษ แต่เป็นเครือ่ งสะท้อนให้สถานศึกษาได้นำไปพิจารณา
จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ ฉะนั้น
การประกันคุณภาพจึงเป็นการประกันคุณภาพเพือ่ ผูเ้ รียน
ในอดีตทีผ่ า่ นมามักจะให้หน่วยงานประเมินภายในอย่างเดียว
ซึง่ ผลทีอ่ อกมาเชือ่ ถือไม่คอ่ ยได้ หรือไม่ได้นำผลไปใช้ปรับปรุง
การจัดการศึกษาเท่าทีค่ วร จึงสมควรให้มกี ารประเมินภายนอก
โดยองค์กรอิสระ องค์กรอิสระในทีน่ ห้ี มายความว่า ไม่ถกู ครอบงำ
โดยฝ่ายรัฐหรือฝ่ายราชการ
การกำหนดให้มมี าตรฐานการศึกษาเป็นแนวคิดทีด่ ี แต่ตอ้ ง
ระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นมาตรฐานเดียว เนือ่ งจากกระบวนการ
จัดการศึกษาต่อไปจะมีความหลากหลาย มีตง้ั แต่การศึกษาทีจ่ ดั

โดยครอบครัว ชุมชน ทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย การมีมาตรฐานระดับชาติตอ้ งเปิดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ มี
มาตรฐานทีส่ อดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ ด้วย หมายความว่า
ท้องถิน่ ควรมีบทบาททีจ่ ะกำหนดว่าต้องการพัฒนาคนในท้องถิน่
ให้ออกมาเช่นไรเพือ่ เป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
มาตรฐานการศึกษา อาจเรียกว่ามาตรฐานขัน้ ต่ำ ทีส่ ถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี แต่จดุ สำคัญทีส่ ดุ อยูท่ ผ่ี ลผลิต คือผูเ้ รียน
ได้รบั การพัฒนาให้ดขี น้ึ เก่งขึน้ และมีความรับผิดชอบมากขึน้
สำหรับส่วนที่เป็นปัจจัยตัวป้อนในด้านทรัพยากร กระบวนการ
บริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอน ถึงแม้มีความสำคัญ แต่สามารถจัดให้หลากหลายได้ ซึ่งความหลากหลาย
จะต้องคำนึงถึงผูร้ บั การศึกษาเป็นสำคัญ

2. หลักการ
ในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหลักการทีต่ อ้ ง
พิจารณา ดังนี้
1. ระบบประกันคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดหรือ
การตรวจสอบ แต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ควบคู่กับการกระจาย
อำนาจบริหารการศึกษา
2. มาตรฐานการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
3. การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 ส่วน ซึ่งต้องแยก
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
3.1 การกำหนดมาตรฐาน หรื อ หลั ก เกณฑ์ ข องระบบ
การประกันคุณภาพ เป็นหน้าที่ของส่วนกลาง เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย
3.2 การประเมินภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การพัฒนาระบบการประเมินภายใน โดยดึงชุมชนและผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วม
3.3 การประเมินภายนอก ให้องค์กรอิสระในรูปองค์การ
มหาชนทำหน้าทีใ่ นการประเมินภายนอก การทีใ่ ห้องค์กรอิสระ
ทำหน้าทีน่ ้ี เพราะต้องการให้อสิ ระจากฝ่ายราชการ และต้องทำ
หน้าที่ประเมินสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
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3.4 การนำผลการประเมินไปใช้เพือ่ การปรับปรุง เป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหารการศึกษา

3. แนวการดำเนินงาน
1. การกำหนดมาตรฐานเป็นเรื่องของหน่วยงานหรืองค์กร
ที่อยู่ในระบบ เช่น อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลทีม่ าจากหลายวงการ มีความเป็นอิสระ มีความเข้าใจการศึกษาทัง้ ภาพรวมและความต้องการ
ของพืน้ ที่
2. ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาขึน้ เอง โดยให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ของกระทรวง และทบวงมหาวิทยาลัย
3. การประเมินภายนอก ดำเนินการโดยองค์การมหาชน ซึง่
เป็นองค์กรในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีฐานะเป็น
นิตบิ คุ คล บริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการ
และผูท้ รงคุณวุฒิ มีสำนักงานขนาดไม่ใหญ่โตแต่มปี ระสิทธิภาพ
ทำหน้าทีเ่ ฉพาะด้านการประเมินภายนอก ซึง่ อาจทำเองบางส่วน
หรื อ อาจตั ้ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอกมาทำงานเฉพาะกิ จ คื อ
การประเมินคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม การเป็นองค์การมหาชนจะต้องดำเนินการทีใ่ ห้
บริการสาธารณะโดยไม่แสวงหากำไร ซึง่ ถือว่าการประกันคุณภาพ
เป็นบริการสาธารณะอย่างหนึง่ แต่องค์การมหาชนนีไ้ ม่สามารถ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและไปใช้บงั คับให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาปฏิบัติตาม จึงต้องอาศัยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ
บริหารเป็นผูก้ ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารของการประกันคุณภาพ
เพื่อให้องค์การมหาชนนำไปจัดทำรายละเอียดในเรื่องตัวบ่งชี้
และวิธกี ารประเมิน
4. องค์การมหาชนเมือ่ ประเมินแล้ว ส่งผลการประเมินให้ผมู้ ี
อำนาจใช้ในการตัดสินใจ และดำเนินการในเชิงบริหารเพื่อให้มี
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา
5. รายงานการประเมินสถานศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น
- ข้อมูลเชิงสถิติ
- ตัวชีว้ ดั ในด้านคุณภาพ
- จุดอ่อนของสถานศึกษา
- จุดแข็งของสถานศึกษา
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ถ้ามี)
6. องค์ ก ารมหาชนที ่ ท ำหน้ า ที ่ ป ระเมิ น ภายนอก ควรมี
บทบาทในระบบการประกันคุณภาพด้วย ดังนัน้ เมือ่ ประเมินแล้ว

ให้จดั ทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ (ในกรณีสถานศึกษาไม่ได้
มาตรฐาน ให้มีการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด) ส่ง
มายังหน่วยงานทีก่ ำกับสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามที่
เห็นสมควร แต่ถา้ ถึงกำหนดระยะเวลาแล้วยังไม่มกี ารปรับปรุง
แก้ไข ให้ส่งรายงานและข้อเสนอแนะมายังส่วนกลางเพื่อ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป
7. ให้มกี ารประเมินผลภายนอกสำหรับสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี นับตัง้ แต่การประเมินครัง้ สุดท้าย
8. ระบบการประเมินระดับอุดมศึกษา ถ้าเป็นไปได้ควรจะ
อยู่ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเดียวกัน เพราะจะต้อง
ประสานงานเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่จะต้อง
คำนึงถึงปรัชญาและภารกิจของระดับอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้วย
ที่มา : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญตั กิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)
จัดพิมพ์, 2546.
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การบรรยาย เรือ่ ง การวิจยั สถาบันเพือ่ การบริหาร
และประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. กำหนดจัดบรรยาย
เรือ่ ง การวิจยั สถาบันเพือ่ การบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2546 ระหว่างเวลา 9.00
ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร การจัดการบรรยาย
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้
และตระหนักถึงความสำคัญของการวิจยั สถาบันกับการประกัน
คุณภาพ และมีแนวคิดในการนำความรู้ไปดำเนินงานวิจัย
สถาบั น ผู ้ ส นใจสอบถามรายละเอี ย ด และสมั ค รเข้ า ฟั ง
การบรรยายได้ทศ่ี นู ย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ห้อง 608
ชัน้ 6 อาคารอเนกประสงค์ โทร. 1123
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