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ฉบับทีแ่ ล้วได้เสนอกฎว่าด้วยการสอนของพระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ์
ไปแล้ว 9 ข้อ คือ
1. ให้รู้ ไม่ใช่แต่ให้สอบไล่ได้
2. ให้เข้าใจ ไม่ใช่แต่ให้จำได้
3. ให้เกิดความรู้ ไม่ใช่บรรจุขอ้ เรียน
4. ให้พอใจในการเรียน ไม่ใช่เรียนอยูโ่ ดยถูกกดขี่
5. ให้สบาย อย่าให้บา้ เรียนหรือเป็นอันตรายต่อความสุข
6. ให้เป็นสามารถ ไม่ใช่เป็นแต่ผรู้ ู้
7. ให้เป็นคนดี ไม่ใช่แต่ให้มคี วามรู้
8. ให้ประพฤติ ไม่ใช่แต่ให้จำ
9. ให้ทำดีเอง ไม่ใช่เพราะต้องควบคุม
ฉบับนีจ้ งึ นำกฎข้อทีเ่ หลืออีก 4 ข้อมาเสนอ ดังนี้
10.ให้รนู้ สิ ยั ให้ดดั สันดานแต่อย่าให้สอนฝืนนิสยั
เป็นหน้าทีข่ องครูบาอาจารย์ทต่ี อ้ งตรวจตราให้รนู้ สิ ยั ศิษย์ของ
ตนโดยถ่องแท้ ไม่สกั แต่วา่ มีธรุ ะแต่จะสอนสิง่ เดียว เพือ่ ประโยชน์
ที่ผ่อนผันใช้อุปเท่ห์ที่จะให้ความรู้และความดีบังเกิดแก่ศิษย์ตน
ด้วยความอุตสาหะของผู้สั่งสอน เป็นต้นว่า ศิษย์คนใดมีธาตุ
อันชอบยาหวานก็ให้ใช้ยาหวาน ชอบยาขมก็ให้ใช้ยาขม จึงจะ
ให้เกิดความรูป้ ลุกความดีได้ดงั ปรารถนา อีกประการหนึง่ เมือ่ รูแ้ ท้
ว่านิสัยศิษย์คนใด จะฝึกฝนไปไม่ได้ในทางใด แต่มีทางอื่นที่จะ
บำรุงอุดหนุนให้ได้ความดีได้กจ็ ะจัดหาทางฝึกสอนให้ถกู แก่นสิ ยั
ในทางนัน้ ๆ เพราะถ้านิสยั ไม่รกั และไม่ถนัดในทางใดแล้ว ถ้าจะ
ขืนฝึกฝนไปก็จะเป็นการเหนือ่ ยหนักแรงและเปล่าประโยชน์ดว้ ย
11. การลงโทษ ไม่ใช่สำหรับการล่วงแล้ว สำหรับ
การภายหน้า
การทีผ่ ใู้ ดทำผิด เราลงโทษนัน้ ไม่ทำให้การทีผ่ ดิ ไปแล้วกลับ
เป็นการดีได้เลย ซึ่งเราลงโทษ เพราะเหตุว่าจะป้องกันมิให้
ตัวผู้นั้นเอง หรือผู้อื่นกระทำเช่นนั้นอีกในภายหน้า เพื่อให้มี
ความเกรงกลั ว เพราะฉะนั ้ น การลงโทษควรกระทำด้ ว ย
ความแสดงให้รู้สึกผิดแก่ตัวผู้ผิดเองหรือแก่ผู้อื่นด้วย และต้อง
กระทำด้วยความสิทธิ์ขาดไม่อ่อนแอเพื่อที่จะให้เป็นสง่าและ
บังเกิดความเกรงกลัวแก่คนทัง้ หลาย ทัง้ จะต้องระวังอย่าให้ได้รบั
ความละอายมากกว่าความผิด เพราะจะทำให้ผู้ผิดดื้อด้านต่อ
อาชญาด้วยเจนกันไป

12.ผูส้ อนจัดเป็น 2 อย่าง
อย่างหนึง่ เรียกว่าครู ได้แก่ผสู้ อนนักเรียนในชัน้ ต่าง ๆ ในวิชา
ทั่วไป หน้าที่ของครูต้องอาศัยตำราเป็นหลัก และใช้คำอธิบาย
พลิกแพลงเพิม่ เติมเอาเองตามโวหารของตน อีกอย่างหนึง่ เรียกว่า
อาจารย์ ได้แก่ผู้สอนซึ่งเป็นผู้รู้วิเศษในวิชานั้น ๆ จะสอนสิ่งใด
ก็เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง และในสิ่งในอย่างที่สอนนั้นต้องเข้าใจ
โดยชัดเจน และมีหน้าทีท่ จ่ี ะกะการ, กะวิธ,ี ทีจ่ ะสอนเอง ทัง้ แต่ง
ตำรา, วางแบบ, ตรวจสืบค้นหา, และแก้ไขตำราให้ถกู ต้องเสมอ
จัดการพิมพ์, ทัง้ สอนและสอบไล่ดว้ ยตลอด ต้องรับผิดชอบในส่วน
ตำราเรียนและการสอนด้วยเสร็จ
13.ผู้สอนทั้งหลายมีหน้าที่ ที่จะบังคับบัญชาว่ากล่าว
ศิษย์ของตนให้เล่าเรียนโดยปรกติ และสมควร
โดยไม่ตอ้ งอาศัยอำนาจผูอ้ น่ ื ทีจ่ ะต้องรอให้เขาว่ากล่าวเรียกร้องให้
หรือไม่สกั แต่วา่ ใครมาเรียนก็สอนให้ ไม่มาเรียนก็แล้วไป ในคราว
เรียนคราวหนึง่ ๆ ผูส้ อนทัง้ หลายย่อมจะได้รบู้ ญ
ั ชีชอ่ื นักเรียนว่า
ครูใด อาจารย์ใด หรือในวิชาอย่างใดจะต้องสอนผู้ใดบ้าง
ผูส้ อนทุก ๆ คนต้องเป็นธุระเอาใจใส่ ทีจ่ ะสอนศิษย์ผมู้ ชี อ่ื ในบัญชี
ของตนให้ได้ความรูต้ ามหลักสูตรในคราวเรียนคราวหนึง่ ๆ ด้วย
ความรับผิดชอบแห่งตนเอง
ตัง้ ไว้แต่ ณ วันที่ 8 มกราคม ร.ศ. 120
พระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ์ (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ซึง่ ต่อมาได้รบั
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
เป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษาของประเทศ ท่านได้รบั ความไว้วาง
พระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้เป็นพระอภิบาลตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธไปทรงศึกษา
ณ ประเทศอังกฤษ และเป็นพระอภิบาลดูแลจัดการการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธออีกหลายพระองค์ เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ เป็นโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน ท่านได้รบั การโปรดเกล้าฯ ให้ดแู ลจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนข้าราชการพลเรือน และดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ และรับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาเรือ่ ยมา นอกจากนัน้ ท่านยังเป็นผูป้ ระพันธ์เนือ้ ร้อง
เพลงสามัคคีชมุ นุม และแต่งหนังสือสมบัตผิ ดู้ ี
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6. แสวงหาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการของประเทศทีม่ ดี ลุ ภาพของกระบวนทัศน์ Demand
Side Approach และ Supply Side Approach
7. จัดให้มีหน่วยงานระดับชาติในการทำหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนและการวิจัย การติดตามผลบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำผล
มาจั ด ระดั บ เที ย บเคี ย งกั น ได้ และไม่ เ กิ ด ความซ้ ำ ซ้ อ น
ในการดำเนินงาน
8. ให้มกี ารนำปัจจัยด้านคุณภาพ เป้าหมายและรูปแบบของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

จากการทีส่ ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในรอบแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง
พ.ศ. 2548 และได้สรุปผลการประเมินตามที่ QA NEWS ได้เคยนำ
ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาบางส่วน
เสนอไปแล้วนั้น จากผลสรุปจากการประเมินภายนอกรอบแรก
สมศ. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. เร่งรัดให้มกี ารกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ เพือ่
เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาของประเทศไทย และของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง อั น เป็ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีค ุณภาพ และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2. เร่ ง รั ด การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามี
เอกภาพ ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งระบบ
การพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบการประเมิน
คุณภาพ อีกทั้งมีการดำเนินการประกันคุณภาพด้วยการวิจัย
สถาบัน การประเมิน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
3. เร่งรัดการสร้างระบบและกลไก เกี่ยวกับเอกภาพระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ระบบอุดมศึกษาของไทย
4..เร่งรัดให้มีการการประกันคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่หลากปรัชญา และหลายรูปแบบ
การจัดการศึกษา เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา
แก่ผเู้ รียน ต้องประกันคุณภาพการศึกษาทีจ่ ดั ให้ ไม่วา่ จะจัดใน
รูปแบบใดก็ตาม
5. กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลิต การพัฒนา
รักษาระดับคุณภาพอาจารย์อุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งด้าน
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ อี ก ทั ้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์
อุดมศึกษามีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการงานที่ได้มาตรฐาน
เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ "วิจยั ในเรือ่ งทีส่ อน และสอน บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในเรือ่ งทีว่ จิ ยั "

เรื่อง
“เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 ของ สมศ.
เพื ่ อ การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษา” ในวันจันทร์ที่ 26
มิถนุ ายน 2549 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม ชัน้ 8 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันได้รบั ทราบ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก รอบที่
2 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึง่ ในรอบนีจ้ ะเป็นการประเมินเพือ่ การรับรองมาตรฐาน
การศึกษา โดย สมศ. ได้พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
เพื่อใช้ในการประเมินขึ้นมาใหม่
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา โทรศัพท์ (ภายใน) 1105, 1123

⌦    

 ⌫  ⌫ ⌫

ที่มา : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน). จุลสารประชาคมประกันคุณภาพ
การศึกษา. ฉบับพิเศษ 2, หน้า 27-28.

  
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาจัดบรรยาย
 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษากำหนดจัดบรรยาย

เรื่อง
“แนวคิดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันศุกร์ท่ี 16
มิถนุ ายน 2549 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา โทร. (ภายใน) 1105, 1123
 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษากำหนดจัดบรรยาย

