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 ตามที่ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป 
พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ด าเนินการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาไทย
ต่อไป  

 รายงานฉบับนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้เสนอต่อ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
แล้วให้คณะกรรมาธิการน ารายงานไปปรับปรุงก่อนเสนอรายงานพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมาธิการได้ด าเนินการ
ปรับปรุงรายงานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

 บัดนี้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รวบรวมผลการศึกษารายงานดังกล่าว จัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จึงได้เสนอรายงานฉบับนี้ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป 
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๗. ตารางสรุปแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกัน   ๑๖ 
    คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก :  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ๑๗ 
 ในการพิจารณาของที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนปฏิรูป 
 เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ภาคผนวก ข :  รายนามคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   ๒๑ 
 



๑ 
 

 

รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 
๑. แผนการปฏิรูป 

 ๑.๑ เรื่องที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป โดยให้ค านึงถึงความส าคัญเร่งด่วนและ 
ความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ คือ “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 
  เพ่ือให้การปฏิรูประบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่คณะกรรมาธิการได้เสนอ
ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสัมฤทธิผลในระยะเวลาที่ ก าหนด ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอ 
แผนเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว 

 ๑.๒ ปัญหา 
  สถานการณ์ปัจจุบันของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
มีดังนี้  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มีการก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      
  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 
ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี  
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ และให้มีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี  
  มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ 
  มาตรา ๕๑ กรณีผลการประเมินภายนอกไม่ได้ตามมาตรฐาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  มาตรา ๔ ยังได้ให้นิยามการประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า “การประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด” ส่วนการประกัน
คุณภาพภายนอก หมายถึง “การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภาพนอก  



-๒- 
 

โดย สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 
  กล่าวโดยสรุป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดท าการประเมินเองทุกปีและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อยทุกห้าปี โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต้องค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษา 
ในแต่ละระดับ  
  ดังนั้น การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะต้องยึดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
  แต่จากการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ. ของการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินคุณภาพภายนอกได้ด าเนินการ
มาแล้ว ๓ รอบ แต่กลับพบว่าการประเมินดังกล่าวทั้งในส่วนของระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้คือไม่สอดรับและส่งเสริมสอดคล้องกับความมุ่งหมาย หลักการและ 
แนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ที่มีความแตกต่างกัน และที่ยิ่งไปกว่านั้น
ผลของการประเมินยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเหล่านั้น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลัก
ของเรื่องนี้แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกันคุณภาพ
ภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ที่ท าให้สถานศึกษาทุกระดับต่าง
ประสบปัญหาจากการด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก โดยไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบัน
ต่าง ๆ ของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) 
อันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้
เห็นในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
  ๑.๒.๑ ความไม่สอดคล้องกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  
         โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
และแนวทางการปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่ พระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพของของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพ
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การศึกษาทุกระดับและทุกระบบทั้ ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สมศ. ต่างหน่วยงานต่างก าหนดเกณฑ์ฯ และวิธีการเป็นของ
ตนเอง ซึ่งบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกัน เช่น เกณฑ์มาตรฐานที่ต่างกัน แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน และรายงานที่
ต่างกัน เป็นต้น  
  นอกจากนี้ ในกระบวนการประเมินการศึกษาภายในเองยังมีการด าเนินการประเมินซ้ าซ้อน เช่น ในการ
ประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการด าเนินการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับสถาบันและ
องค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้กับสถานการศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

  ๑.๒.๒ ความพร้อมของสถานศึกษา  
  ในระยะเวลา ๒๐ ปีของการประกันคุณภาพภายในและ ๑๕ ปีของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ทั้งหน่วยงานที่ถูกประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติบ่อยครั้ง 
          ล่าสุดคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุให้สถานศึกษามีอิสระในการ
เลือกใช้ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบ ASEAN University Network – Quality Assurance 
(AUN-QA)  ระบบ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) หรือ ระบบที่สถานศึกษา
พัฒนาขึ้นเอง โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา  
  ในปัจจุบันบางคณะในบางสถานศึกษาได้เลือกใช้ระบบ AUN-QA ระบบ EdPEx หรือ ระบบที่
สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง และอยู่ในระหว่างการศึกษา อบรม พัฒนา และปรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรยังไม่เสร็จสิ้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ระบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานละเอียดและซับซ้อนมาก อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน  
การประกันคุณภาพบ่อยครั้ง ดังนั้น สถานศึกษาจ านวนมากจึงยังไม่พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เนื่องจากยังปรับปรุงระบบไม่ลงตัว และยังมีปัญหาในการเทียบเคียงกับระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เมื่อน าคะแนนการประเมินต่างระบบ ต่างหลักสูตร มารวมเป็นคะแนนระดับคณะและระดับสถาบัน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในมากกว่าหนึ่ งระบบ เช่นระบบของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่พร้อมที่จะรับการประเมินโดยระบบที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล และระบบ AUN-QA ส าหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม 
  เนื่องจากตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพศึกษาภายนอก ดังนั้น เมื่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษายังไม่พร้อมจึงยัง 
ไม่ควรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเช่นกัน 
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  ๑.๒.๓ ภาระงานและความพร้อมของบุคลากร 
 บุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ต้องน าเสนอ เอกสารอ้างอิง มีการเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมิน ตัวบ่งชี้ และกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อยครั้ง  ท าให้บุคคลากรของสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งขาดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินอัน
เนื่องมาจากภาระงานที่เพ่ิมข้ึนจากกระบวนการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องใช้บุคลากรด้านการสอนและ
การวิจัยจ านวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในเพ่ือตรวจคุณภาพ ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีภาระ
งานเพ่ิมขึ้นอีกนอกเหนือจากงานหลัก เช่น คณาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมเอกสารประกันคุณภาพของ
ตนเองและหลักสูตร รวมทั้งยังต้องใช้เวลาตรวจคุณภาพหลักสูตรอ่ืนในฐานะของผู้ประเมินภายในอีกด้วย 
นอกจากนั้นเมื่อมีผู้ประเมินจากภายนอกเข้ามาเพ่ือตรวจคุณภาพในแต่ละหลักสูตรซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยหากแต่ละ
หลักสูตรจะใช้ผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรละ ๓ คน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ๘๓ 
หลักสูตร จะใช้ผู้ประเมินภายนอก ๒๔๙ คน คณาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็น ๑) ผู้เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ๒) ผู้ตรวจคุณภาพภายใน และ ยังอาจปฏิบัติหน้าที่เป็น ๓) ผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอ่ืน 
จึงต้องรับภาระงานเพิ่มเติมจากภาระงานสอนและวิจัย  

 ซึ่งสภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันของสถานศึกษาในทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. ส านักงาน กศน. และส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน  

๑.๒.๔ ภาระด้านงบประมาณ  
 จากการประเมินฯที่ผ่านมา สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน ต้องใช้งบประมาณของ

ประเทศจ านวนมากส าหรับการจัดเตรียมเอกสาร การจ้างผู้ประเมิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยที่งบประมาณดังกล่าวไม่ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เช่น ในปี ๒๕๕๘ TDRI รายงาน ว่า สมศ. ต้องใช้
งบประมาณจ านวน ๑,๘๐๐ ล้านบาทในการจัดการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ ๕ ปี โดยงบประมาณนี้
นับเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่ง หากรวมงบประมาณท่ีจ่ายไปแล้ว สามรอบ คิดเป็นงบประมาณ ๕,๔๐๐ ล้านบาท แต่
ผลการศึ กษ าของประ เทศกลั บ ตกต่ าล ง และก่ อ ให้ เกิ ดปั ญ ห าขึ้ น กั บ สถานศึ กษ าอย่ างม ากมาย  
(http://tdri.or.th/tdri-insight/20150326-3/) 

๑.๒.๕ ภาระงานด้านเอกสาร 
 สืบเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึ กษา

ภายนอกในปัจจุบันเน้นเรื่องของการตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้น  จึงก่อให้เกิดภาระงานด้านเอกสารแก่
สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพ่ือการรายงานและการตรวจประเมิน เช่น ในการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศต้อง
จัดเตรียมเอกสารจ านวนมาก ได้แก่ การจัดท ารายงาน มคอ. ๑ – มคอ. ๗ ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
เปิดสอน จ านวน ๘๓ หลักสูตร มีคณาจารย์ จ านวน ๙๘๘ คน ที่ต้องเขียน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีซึ่งก าหนดให้มีการเรียนการสอน ๔๙ วิชา คณาจารย์ต้องจัดท ารายงาน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ 
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รายวิชาละประมาณ ๗ หน้า (บางแห่งมีมากถึง ๑๕ หน้า)  ดังนั้น รายงาน มคอ. ๓ และ ๕ ที่ต้องจัดท าตามหลักเกณฑ ์ 
จึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖๘๖ หน้า นอกจากนั้นยังก าหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงาน มคอ. ๗  
อีกประมาณ ๙๐ หน้า เมื่อรวมเอกสารทั้งหมดที่ต้องเขียนรายงาน มคอ.๑ - มคอ.๗ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ หน้า 
ต่อหลักสูตร เป็นต้น 

 นอกจากการเขียนรายงานข้างต้นแล้ว ต้องมีการจัดท าส าเนาเอกสารเพ่ือประกอบเป็นหลักฐาน
รายงานทั้งหมด เช่น ส าเนาบทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชากา ร รูปถ่ายการด าเนินกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรม รายงานการประชุมต่าง ๆ ฯลฯ เอกสารจ านวนมากเหล่านี้ต้องจัดท าขึ้นทุกปี ทั้ง ๆ ที่ข้อมูล
บางส่วนจัดเก็บไว้ในรายงานประจ าปีในห้องสมุดอยู่แล้ว ทั้งนี้ สถาบันฯ ต้องจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ที่กล่าวข้างต้นอย่างน้อย ๒ ชุด เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อก าหนดของ สกอ. ๑ ชุด และ  
เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามข้อก าหนดของ สมศ. ๑ ชุด ในกรณีที่มีสภาวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง
ต้องจัดท าเอกสารเพ่ือการประเมินโดยสภาวิชาชีพอีกอย่างน้อย ๑ ชุด และยังมีรายงานคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานปกติอีก ๑ ชุด รวมทั้งสิ้นจากกระบวนการทั้งหมด 
สถานศึกษาต้องมีการจัดท าเอกสารหลายหมื่นแผ่น โดยไม่ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง  

๑.๒.๖ คุณภาพของผู้ประเมิน 
 ปัญหาการไม่เข้าใจของผู้ประเมินฯ ในเรื่องพัฒนาการ บริบท หลักการ และจุดมุ่งหมาย ตลอดจน
เนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๑.๒.๖.๑ ผู้ประเมินบางท่านมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนประเมิน ในขณะที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา  
 ๑.๒.๖.๒ ผู้ประเมินบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ต้องประเมิน หรือ มีความรู้ที่ไม่ทัน
ต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ถูกส่งไปประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม ๔.๐ และการ
บริหารการศึกษาตามหลักการบูรณาการใน ๔ สหวิทยาการ (STEM) เป็นต้น 
 ๑.๒.๖.๓ ผู้ประเมินอิงกฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ หรือท าการประเมิน
โดยตรวจจับข้อบกพร่องจากรายงานเท่านั้น   
 ๑.๒.๖.๔ ผู้ประเมินบางท่านเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการมีความรู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงขาดประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ไม่เข้าใจในบริบทของ 
การบริหารสถานศึกษา  
 ๑.๒.๖.๕ ผู้ประเมินบางท่านขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและเจตนารมณ์
ของเกณฑป์ระเมินแต่ละข้อ นอกจากนั้นบางท่านยังตีความเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินตามความเข้าใจของ
ตนเอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการประเมิน 
 ๑.๒.๖.๖ ผู้ประเมินบางท่านประเมินตามเอกสารเพียงอย่างเดียว น้อยมากที่จะมีการส ารวจสภาพ
ความเป็นจริงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ครู คณาจารย์ ผู้จ้างงาน ผู้เรียน บุคลากร ซึ่งการสัมภาษณ์ก็เป็น 
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาจัดมา ดังนั้น ผลการประเมินจึงเป็นข้อเท็จจริงตามเอกสารซึ่งอาจไม่ตรงกับ
ที่ปฏิบัติจริงที่อาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเอกสารทั้งหมด 
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 ๑.๒.๖.๗ การจัดผู้ประเมินภายในยังไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการเมือง เช่น การจัด 
ผู้ประเมินภายในจังหวัดเดียวกันประเมินกันเอง อาจมีความเกรงใจหรือความสนิทสนมเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือผู้ถูก
ประเมินเสนอให้ผู้ประเมินภายนอกเข้ามาดูแลการประกันคุณภาพภายในโดยมีค่าตอบแทน 

 ๑.๒.๗ เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  ๑.๒.๗.๑ เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกหลายข้อในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและ  
ไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยที่ก าหนดรายละเอียดมากเกินจ าเป็น ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ และบ่งชี้คุณภาพ 
การจัดการการศึกษาได้จริง เช่น ในส่วนเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา  
ในเรื่องสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันยังไม่มีความชัดเจน เกณฑ์การมีงานท าในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาบางส่วนเป็นผู้
มีงานท าอยู่แล้วจึงไม่ควรประเมินภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตร
หรือสถาบันแต่อย่างใด ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จ านวนหนึ่งเพราะ
การกวดวิชา และผู้สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงอาจไม่ได้เป็นผลจากเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นต้น 

 ๑.๒.๗.๒ เกณฑ์มาตรฐานบางเกณฑ์ขาดความยืดหยุ่น และไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดมุ่ งหมาย หลักการ บริบท รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่แห่ งละแต่ละระดับที่ มี 
ความหลากหลาย  เช่น ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยปิดมาใช้กับ
มหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาวิทยาลัยรูปแบบตลาดวิชา  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
เป้าหมายต่างจากการศึกษาในระบบ กล่าวคือ กศน. มีเป้าหมายที่ไม่ได้เน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียง
อย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น ประกอบอาชีพ 
การอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนเป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว  
โดยหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ไม่รับฟังความคิดเห็นของ หน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน 
ตลอดจนสถาบันผู้ถูกประเมิน และสังคม แต่อย่างใด  

 ๑.๒.๗.๓ เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับการศึกษาทุกระดับและ 
ทุกรูปแบบท าให้เป็นภาระส าหรับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในสถานศึกษาบางแห่งที่ต้องมีการประเมิน
จากองค์กรวิชาชีพพบว่าเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินขององค์กรวิชาชีพด้วย      

๑.๒.๘ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
๑.๒.๘.๑ วิธีการประเมินเป็นการประเมินย้อนหลัง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบการเรียนการสอน

ที่เกิดขึ้นจริงได้  
   ๑.๒.๘.๒ วิธีการประเมินอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก  

 ๑.๒.๙ ความล่าช้าในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๒.๙.๑ การลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษา 
     เนื่องจาก สกอ. ก าหนดให้ใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษามีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่าง  
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การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบของ สกอ. จะไม่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งในปัจจุบัน สกอ. ยังมีความล่าช้าในการพิจารณาหลักสูตร เนื่องจากต้องพิจารณาข้อก าหนดและเกณฑ์ 
ที่ละเอียดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น สถานศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษาในหลักสูตร
ดังกล่าว  

๑.๒.๙.๒ ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหากมีหลักสูตรที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่แล้วเสร็จ หลักสูตรนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สกอ.  
ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ปกครองและผู้ เรียนเข้าใจผิดว่าหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการประกันคุณภาพภายในโดย สกอ.  
และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 
 ๑.๒.๙.๓ ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนได้ตาม
ก าหนดเวลา 
  เนื่องจาก สกอ. ก าหนดหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพต้องให้องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตรก่อน
การเปิดการเรียนการสอน แต่การด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าเกิดความล่าช้าในกระบวนการรับรองหลักสูตรของ
องค์กรวิชาชีพ  เช่น หลักสูตรพยาบาล ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนได้
ตามก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในวิชาชีพขาดแคลนถูกตัดโอกาสทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็ส่งผล
ต่อองค์กร หน่วยงานที่ต้องการบุคลากรทางวิชาชีพเหล่านั้น รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรทางวิชาชีพของประเทศ
ตามมา 

 ๑.๒.๑๐ ความน่าเชื่อถือของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
   ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก เป็นไปเพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สมศ. จะต้อง
จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการน าผลการประเมินของสถานศึกษาไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างจริงจัง 
   ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย สมศ. ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่
คณะผู้ประเมินเข้าท าการประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคณะผู้ประเมินจะเป็นคนจัดท าข้อเสนอแนะพร้อม  
ร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สถานศึกษารับรอง 
ร่างรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินก่อน จึงจะสามารถจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน หากสถานศึกษาไม่รับรองร่างรายงานดังกล่าว สมศ. จะไม่สามารถเสนอ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อ คณะรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับรองร่างรายงานผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน
ภายนอก ส่งผลให้มีการรายงานผลการประเมินอย่างประนีประนอมเพ่ือให้กระบวนการประเมินภายนอกเสร็จสิ้น
ลงภายในก าหนดระยะเวลา 
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   อีกทั้งรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้างไม่ได้เจาะจงไปที่ประเด็น
ทีแ่ต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่น าเอาผลประเมินของคณะผู้ประเมินไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมใน
ภาพรวมเพ่ือสร้างค าแนะน าให้แต่ละโรงเรียนในอีกระดับหนึ่ง ระบบการให้ค าแนะน าลักษณะนี้ท าให้คุณภาพของ
ค าแนะน าที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความแตกต่างกันตามคุณภาพและประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพ้ืนที่
ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลาจ ากัด 
 
   นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในกระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ สมศ.  
จะเกิดขึ้นภายในระบบราชการเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจะมีการน าผลประเมินมาน าเสนอต่อสาธารณชนแต่การ
รายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการรับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของ
สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่า โรงเรียน ก ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๕ ในระดับ ๗.๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
เป็นต้น โดยที่มิได้มีการวิเคราะห์ จัดล าดับ หรือเรียบเรียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตีความ หรือ
เทียบเคียงรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งท าให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจ
จากสาธารณชนและการน าไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจ ากัด 

   นอกจากปัญหาหลัก ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นยังมีงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอีกเป็นจ านวนมากที่ได้ข้อสรุปของ
ปัญหาออกมาคล้าย ๆ กันที่รายงานฉบับนี้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น  
ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น สมศ. ก็ย่อมรับทราบตามที่ปรากฏอยู่ในผลงานวิจัยที่จัดท าขึ้นโดย สมศ. เอง  
เรื่องการสรุปผลการวิจัยติดตามการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ไม่ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม ที่ได้เปิดเผยถึงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
การศึกษาและคณาจารย์ เรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ยกตัวอย่างเช่น 
ในเรื่องภาระงานเอกสาร ควรก าหนดการใช้หลักฐานเอกสารเท่าที่จ าเป็น  ความไม่พร้อมของสถานศึกษา 
อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจหลักการ แนวทางการด าเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม ความไม่พร้อมและความจ ากัดของสถานศึกษาด้านทรัพยากรและบุคคลากร การท าหน้าที่ของ  
ผู้ประเมินที่ยังไม่ข้าใจบริบทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง ความล่ าช้ าในการแจ้งการเปลี่ ยนแปลงของเกณฑ์ การประเมิน  
ความล่าช้าในการส่งผลประเมินให้สถานศึกษาเพ่ือไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการให้  
ความช่วยเหลือแนะน าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต้นสังกัด แ ละระบบ 
ความเชื่อมโยงของการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันท าให้สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต่างประสบปัญหาจากการด าเนินการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างมากและส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านทาง change.org ที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปน าเสนอประเด็นเพ่ือรณรงค์ ซึ่งจ านวนผู้ใช้งานผ่าน
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เว็บไซต์ change.org ในไทยมีมากกว่า ๑.๒ ล้านคน และยังมีการร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเป็นจ านวนมาก 
   
  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงศึกษาอย่างเช่น สพฐ. สกอ. หรือ
หน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระอย่าง สมศ. ต่างก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดีอยู่แล้ว ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีการด าเนินการต่อเนื่องมาเกือบ ๒๐ ปี และ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. ที่มีการด าเนินการมา ๑๕ ปีแล้ว ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจาก
สถานศึกษาและสาธารณชนว่าท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการที่  
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงก่อนที่จะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สี่ อันจะเป็นการใช้งบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่าและเป็นการซ้ าเติมปัญหาที่ เกิดจากระบบประเมินแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น
คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกทุกระดับทั้งระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป ทั้งนี้ หากไม่มี
การแก้ไขปญัหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมา ดังนี้  

 ๑.๓ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีมีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไปตามระบบเดิม 
  ๑.๓.๑ การด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ต่อไปตามระบบเดิมจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยให้ยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิต ให้สังคมมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา  
  มาตรา ๒๓ ให้การจัดการศึกษาให้ ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  
  มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  
  มาตรา ๒๘ ให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี งาม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มุ่งเน้น
ความส าคัญที่ ผู้เรียน และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต้องวัดผลที่ระดับความคิดของคนไทย เช่น ในเรื่องของจิตส านึก 
จิตใจ คุณธรรม ความสมดุล ฯลฯ แต่กระบวนการประกันคุณภาพในปัจจุบันกลับมุ่งเน้นที่การตรวจสอบระบบ 
กลไก และเอกสารประกอบกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา มากกว่าการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ 
คุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์  
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  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดภาระงาน เกินความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านการอาชีพหรือช่วยเหลือชุมชน เช่น โครงการปลูกผัก โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ จะไม่ได้รับคะแนนประเมินหากไม่มีแผนงานตามวงจร  
plan-do-check-act ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ทุกโครงการ นอกจากนั้น ในหลาย ๆ กรณีการจัดท าโครงการยังต้องมีด าเนินการให้ครบวงจรการจัดท าแผนกลยุทธ์  
เช่น แผนงานตามระบบ plan-do-check-act เพ่ือการปลูกผัก แผนกลยุทธ์การท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ  
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันจึงก่อให้เกิด ภาระงาน ทั้งในด้าน เวลา การจัดเตรียมเอกสาร 
งบประมาณ และทรัพยากรของชาติ  โดยไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ “คนไทย” ตามจุดมุ่ งหมายของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ดังอธิบายในประเด็นปัญหาข้างต้น    

  ๑.๓.๒ ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการด าเนินการประกันคุณภาพท าให้ผู้สอน
ต้องทิ้งห้องเรียนมาเพ่ือเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน  จากผลส ารวจของ
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่าครูไทยถูกดึงเวลาจากการ
ท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน จนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน
ที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก ส่วนกิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่  
เห็นว่าส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน คือ การประเมินโรงเรียนโดย สมศ. หน่วยงานประเมินที่ครูส่วนใหญ่อยากให้
มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สมศ. โดยเสนอให้ปรับปรุงวิธีการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ของเด็กมากกว่าเอกสารและ
ลดภาระการประเมินลง (http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1087) 

  ๑.๓.๓ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพราะครูไม่มีเวลาในการ
จัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากถูกดึงเวลาจากการท าหน้าที่
สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลา
มากที่สุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก (สสค. ๒๕๕๗) ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารรองรับ 
การประเมิน จากงานวิจัยขององค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๕๕ ได้ศึกษาเวลาของ
ครูที่ใช้ในห้องเรียนของ ๕ ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา ฮอนดูรัส โมซัมบิก และเนปาล พบว่า 
เมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนไปร้อยละ ๒๐ – ๓๐ จะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก 
โดยมีผลกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก สมาธิของเด็กต่อเนื้อหาและผลคะแนนของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
จากผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่า 
ภาระงานนอกห้องเรียนที่ดึงเวลาของครูในประเทศไทยออกนอกห้องเรียนสูงถึงร้อยละ ๔๒ 

  ๑.๓.๔ ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  
     ที่ผ่านมาพบว่าผลการประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้น อาจไม่ได้เกิดจาก การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนให้ดีขึ้น ผลการประเมินที่ดีขึ้นในการประเมินภายนอกรอบที่ ๒ – ๓ อาจเป็นผลมาจากความเข้าใจที่
เพ่ิมขึ้นในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษามากกว่าการพัฒนาด้าน
คุณภาพหรือการสร้างสัมฤทธิผลให้กับการเรียนการสอน ในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์ใดในประเทศไทยที่
ยืนยันว่าการจัดท าโครงการให้ครบขั้นตอนแผนกลยุทธ์จะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่
ของการสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ๒๕๕๖) 
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  เนื่องจากวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอ้างอิงจาก
บันทึกเอกสารเป็นหลัก ผลจากการประกันและการประเมินฯ จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของ
สถานศึกษาจึงไมท่ าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
   ๑.๓.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ
ของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็นใน
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาไทยที่ยังคงตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามระบบเดิม คณะกรรมาธิการจึง
ขอเสนอแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ดังนี้  

๒. วิธีการปฏิรูป  

 ๒.๑ วิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะปฏิรูป 
  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย 
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ พิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีผ่านมาและก าลัง
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัย 
การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะต้องสอดคล้องหรือเป็นเกณฑ์เดียวกันกับ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไม่สร้างภาระงานเพ่ิมกับผู้ถูกประเมิน โดยการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยเน้นที่ผลลัพธ์ เกณฑ์มาตรฐาน
การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทที่ต่างกันของสถานศึกษา 
แต่ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ยอมรับได้ในระดับสากล และมีการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ ดังนี้ 

 ๒.๒ แนวทางแก้ไข  
  ๑) ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่สี่ ออกไป ๒ ปี จนกว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จ โดยก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ๑ ปี และการ
ทดลองระบบอีก ๑ ปี เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ในระหว่างนี้ให้มีการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
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ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ต้องมาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหน่วยหน่วยงาน  
ต้นสังกัด และ สมศ. ก็ควรต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากร เช่น การคัดเลือกผู้ประเมินที่เหมาะสมกับ
ระดับและประเภทของสถานศึกษา เตรียมการอบรมผู้ประเมิน และการเตรียมความพร้อมในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือรองรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระบบ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่  
  ๒) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมแนวคิดจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน กศน. สช. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ปฏิบัติ 
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง     
  ๓) ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกด้วยการวิจัยแบบ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน กศน. สช. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  
การบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง  
  ๔) น าระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาปรับปรุงและสรุป 
จัดท าเป็นแนวทาง ขั้นตอนและคู่มือการประกันคุณภาพเพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติ  
  เนื่องจากการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจะต้องมีการหารือกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในทุกองค์ประกอบของระบบการ
ประเมินได้แก่ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน วิธีการและคุณสมบัติของผู้ประเมิน ซึ่งการแก้กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่อง เช่น มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินที่ไม่เหมาะสม แต่การแก้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องจะไม่อาจแก้ไขในเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเช่น วิธีการประเมินและการคัดเลือกและอบรมผู้
ประเมินให้มีคุณภาพตามต้องการได้ อีกท้ังทุกองค์ประกอบของระบบการประเมินก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน  
  หรือถึ งแม้ว่ าใน เรื่องที่ กฎหมายก าหนดไว้แต่ ไม่ ได้มีการปฏิบัติตาม ดั งจะเห็น ได้ จากกรณี ที่ 
พระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าโครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ  
เป็นต้น 
  เนื่องจากในปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
นอกนั้นเป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาไทยทั้งระบบ ทั้งนี้การได้มาซึ่งระบบที่เหมาะสม
ดังกล่าวจะต้องค านึงถึงต้นน้ าคือหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพมาประกอบใน
การพิจารณาด้วย ดังนั้น ในการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจึงไม่สามารถจะเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปก่อน แต่จะต้องรอจนกว่าจะได้ข้อตกลง



-๑๓- 
 

ร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจะมีความชัดเจนว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน วิธีการและคุณสมบัติ
ของผู้ประเมิน จะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท้ังระบบได้ในคราวเดียวกัน 
 
 ๒.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการปฏิรูป 
  - มีระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
  - ลดภาระงานเอกสารของคณาจารย์ที่เกิดจาการการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  - ครูได้เวลาคืนสู่ห้องเรียนมากขึ้น 
  - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ง่ายขึ้น 
  - ผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามจริง 
  - ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาไทย  
 
๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป 

 ๓.๑ ระยะที่ ๑ เดือนที่ ๑  
  ๑) ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบท่ีสี่ 
  ๒) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่ใช้งานในประเทศ และต่างประเทศ 

 ๓.๒ ระยะที่ ๒  เดือนที่ ๒ – ๓   
  - จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินงานวิจัย 

 ๓.๓ ระยะที่ ๓ เดือนที่ ๔ – ๖  
  - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 ๓.๔ ระยะที่ ๔ เดือนที่ ๗ – ๑๐  
  - ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกในสถานศึกษาน าร่อง 

 ๓.๕ ระยะที่ ๕ เดือนที่ ๑๑ – ๒๒  
  - ทดสอบระบบจริงและประเมินผลระบบ   

 ๓.๖ ระยะที่ ๖  เดือนที่ ๒๓ – ๒๔ 
  - ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่ต้องใช้งบประมาณ) 
  ๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) 
 
 
 



-๑๔- 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  ๒) คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
  ๓) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
              และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปมาตรฐานการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา (สปท.) 
  ๔) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
  ๕) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
   - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
   - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
   - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   - ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
   - ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
  ๖) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) 
  ๗) หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๑) เพ่ือให้การปฏิรูปเร่งด่วนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามแผนที่เสนอ คณะกรรมาธิการเสนอแนะให้มีการ
ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกออกไป 
๒ ปี ส าหรับทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา จนกว่าจะมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ในระหว่างที่รอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ถ้ามี) 
   - แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
เพ่ือขอชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกออกไป ๒ ปี ส าหรับทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาโดยทันที 
   แต่เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สี่ที่จะมีการด าเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้  
การแก้ไขพระราชบัญญัติที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงอาจไม่ทันการ จึงต้องน าเสนอแผนเร่งด่วนนี้ต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 



-๑๖- 
 

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เรื่อง “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 

เร่ือง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ก าหนดเวลา 
การปฏิรูป 

แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ ร่างพ.ร.บ.
หรือร่าง
พ.ร.บ.  
(ถ้ามี) 

- แผนปฏิรูป
เร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
และการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก 

- - แผนปฏิรูปเร่งด่วน
ในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
และการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก 

๑. ชะลอการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ
ที่สี่ ออกไป ๒ ปี จนกว่าการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกที่เหมาะสมจะแล้ว
เสร็จ 
๒. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวม
แนวคิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๓. ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายในและประเมนิ
คุณภาพภายนอกด้วยการวิจัยแบบวิจัย
และพัฒนา (Research and 
Development) 
๔.น าระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวม
ข้อมูล น ามาปรับปรุงและสรุป จัดท า
เป็นแนวทาง ข้ันตอนและคู่มือการ
ประกันคณุภาพเพื่อให้สถานศึกษา
ปฏิบัต ิ

ระยะที่ ๑  เดือนที่ ๑ 
๑) ชะลอการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด และการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายนอกรอบที่สี ่
๒) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
ระยะที่ ๒ เดือนที่ ๒ – ๓   
- จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ และด าเนินงานวิจัย 
ระยะที่ ๓ เดือนที่ ๔ – ๖  
- พัฒนาระบบการประกันและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระยะที่ ๔ เดือนที่ ๗ – ๑๐  
- ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการ
ประกันและประเมินคณุภาพ
การศึกษา 
ระยะที่ ๕ เดือนที่ ๑๑ – ๒๒  
- ทดสอบระบบจริงและประเมินผล
ระบบ 
ระยะที่ ๖ เดือนที่ ๒๓ – ๒๔ 
- ปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๑) กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
๒) สมศ. 

๑) คสช.  
๒) ครม.  
๓) สปท.  
๔) สนช.  
๕) ศธ. ได้แก่ 
สกศ. สกอ.  
สอศ. สพฐ. สช. 
ส านักงาน กศน.
๖) สมศ.   
๗) หน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. เพื่อให้การปฏิรูป
เร่งด่วนสามารถบรรลุผล
ส าเรจ็ได้ตามแผนท่ีเสนอ 
คณะกรรมาธิการ
เสนอแนะให้มีการชะลอ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายนอกออกไป 
๒ ปีส าหรับทุกระดับและ
ทุกประเภทการศึกษา 
จนกว่าจะมีระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ในระหว่างรอ ๒ ปีให้
สถานศึกษาด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  - แก้ไข พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่
เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา เพื่อขอ
ชะลอการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโดย
หน่วยงานต้น
สังกัด และการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอกออกไป 
๒ ปีส าหรับทุก
ระดับและทุก
ประเภทการศึกษา
โดยทันที 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ในการพิจารณาของที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ต่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

เรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

   

 ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง แผนปฏิรูป
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปสาระส าคัญใน 
แต่ละประเด็น ดังนี้  

 
๑. ปัญหาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 ๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานของกระทรวงศึกษาและระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาเป็น
เพียงการจัดท าในเชิงเอกสารเป็นส าคัญไม่สามารถเป็นหลักประกันในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ 
โดยเฉพาะระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จะเน้นแต่ในเรื่องการตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นหลักจึงก่อให้เกิดภาระงานด้านเอกสารแก่สถานศึกษา
ที่จะต้องเตรียมเพ่ือการรายงานและการตรวจประเมินซึ่งจะมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องของระบบที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลจะต้องคิดและหาแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง  
 ๑.๒ ระบบการจัดการศึกษาของไทยในภาพรวมพบว่าไม่สามารถผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพ 
ทั้งท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกว่าร้อยละ ๒๕ ในแต่ละปี นอกจากนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย
วิธีการที่ผ่านมา ไม่สามารถชี้ให้เห็นจุดอ่อนในการเรียนการสอนของระบบการศึกษาได้ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเมื่อมีการศึกษา
ปัญหา การแก้ไขปัญหา หรือการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวแล้ว ควรที่จะต้องพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ และ
แนวทางปฏิบัติด้วย 
 ๑.๓ ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนของภาครัฐหลาย ๆ แห่งกลายเป็นห้องเรียนเพ่ือให้เกิด Connection  
ส าหรับผู้เรียนโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางปัญญา หากแต่เป็นระบบการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
 ๑.๔ เนื่องจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก และมี
เพียงหน่วยงานเดียวในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการไม่เกิดความคุ้มค่า  
 
                                                          



-๑๘- 
 

๒. แนวทางการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
 ๒.๑ ควรมีการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการและระบบประเมินการศึกษาภายในเกี่ยวกับ
ระบบพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่มีการเชื่อมโยง
กัน ไม่มีระบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนท าให้เป็นภาระกับครู ดังนั้นควรมีการเสนอแนวทางที่ เป็น
รูปธรรมเหมือนเช่น ระบบรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาล ที่เรียกว่าเอชเอ (Hospital Accreditation) โดยมี
การตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ตรวจประเมินซึ่งจะเกิดความเชื่อมโยงกันในการประกัน
คุณภาพภายนอกกับการประกันคุณภาพภายใน  
 ๒.๒ การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการประเมินการศึกษา ๒ ส่วน ได้แก่ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเสนอให้มีการชะลอการประเมินโดยให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถ
ประเมินตนเองเฉพาะภายในเพ่ือให้หลักสูตรหรือสถานศึกษายังคงด ารงอยู่เท่านั้นโดยไม่มีการประเมินจา ก
ภายนอก เห็นว่าเป็นการสร้างอิทธิพลให้กับผู้ท าหน้าที่ประเมินการศึกษาให้เกิดขึ้นในส่วนของสถานศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ เท่านั้น โดยเฉพาะกับระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยที่ยังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ ย่อมจะ
น ามาซึ่งผลลัพธ์ของการประเมินที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างหลักประกันทางการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ 
 ๒.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการประเมินให้เห็นข้อดีของการประเมินที่ผ่านมาเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมามีคุณภาพหรือไม่อย่างไร และจะต้องสร้างสรรค์วิธีการคิดให้เกิด
การประเมินที่ตรงไปตรงมาและให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน 
 ๒.๔ ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการท าหน้าที่ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือยกระดับให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การยุบเลิกหากไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้  
          ๒.๕ ควรปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนก่อน ซึ่งในระหว่างนี้ไม่ควร
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ ๔  
 ๒.๖ ควรให้มีบุคลากรที่มาจากองค์กรสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือพัฒนาเอเชีย 
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากทั่วโลก และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญการ
หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินมาตรฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
สถาบันด้านการศึกษาของไทย  
 ๒.๗ ควรให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่แข่งขันกัน
เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตออกมาจ านวนมาก โดยเข้าข่ายลักษณะของการใช้เงินเพ่ือซื้อปริญญาบัตร อีกทั้ง
ยังมีการเก็บเงินค่าเล่าเรียนเพ่ือไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 ๒ .๘  คว รปรั บ เปลี่ ยน ระบบการประ เมิ นหรื อกา รประกั นคุณภาพการศึ กษา  โ ดยวิ ธี 
เชิงประจักษ์บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทย โดยอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
โดยเร่งด่วน และต้องสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับอุดมศึกษา และผู้ที่จะมาท าหน้าที่
ในการประเมินผลจะต้องมีความเข้าใจในความเป็นครูผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดวิชาให้แก่นักเรียนด้วย 



-๑๙- 
 

           ๒.๙ ควรให้มีการประเมินคุณภาพของครูด้วยวิธีการให้ครูผู้สอนวิชาแต่ละระดับชั้นหรือแต่ละรายวิชา
ที่ได้มีการสอน มีการสอบวัดผลจากข้อสอบเช่นเดียวกับที่นักเรียนต้องเข้าสอบแข่งขัน และการก าหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนควรเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างเด็กให้มีวินัย รักษาสิทธิตนเอง และไม่ละเมิด
สิทธิผู้อื่น 
          ๒.๑๐  ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แต่ควรมีการสร้างกระบวนการประเมินคุณภาพภายในที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร กระบวนการ
จัดการความรู้ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบการศึกษา
ทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการสามารถท าได้ทันที
โดยไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ 
 ๒.๑๑ ไม่เห็นด้วยในการที่จะมีการชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกเนื่องจากหากมีการชะลอออกไปโดยไม่มีมาตรการมารองรับจะมีปัญหาว่า
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากระท าความผิดกฎหมายเนื่องจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกวงรอบ ๕ ปีซึ่งจะ
ครบรอบการประเมินประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
 ๒.๑๒ การปฏิรูปคุณภาพในระบบการศึกษาถือเป็นประเด็นปฏิรูปที่ต้องมีการด าเนินการเนื่องจาก    
เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและโครงสร้าง ซึ่งอาจจะต้องเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วน 
จึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีการชะลอไว้ได้ และจะต้องปฏิรูปโดยเน้นในสิ่งที่นักเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ได้รับจริง 
ไม่ใช่วัดผลลัพธ์ที่เอกสาร 
 ๒.๑๓ ควรให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเหมือนเดิมโดยไม่ควรมีการชะลอและให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดและวิธีการประเมินแบบใหม่ จนกว่ารูปแบบและวิธีการประเมินแบบใหม่จะแล้วเสร็จ และพิสูจน์
ได้ว่าเป็นเครื่องมือและวิธีวัดผลที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
 ๒.๑๔ การก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ๕ ปี ต่อหนึ่งครั้ง นั้น เห็นว่าน้อย
เกินไป ควรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทุก ๆ ปี และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     ๑) ควรจัดท าตัวชี้วัดการประเมินใหม่ ซึ่งน่าจะท าได้ในเวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยให้ผู้ถูกประเมิน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน 
     ๒) ควรให้ผู้ถูกประเมินทราบถึงกฎเกณฑ์ วิธีการประเมินล่วงหน้า 
     ๓) ต้องเน้นวัดที่ outcome และ impact โดยมีข้อพึงระวังดังนี้ 
         (๓.๑) ต้องเจาะจงว่าจะวัดอะไร (Specific) ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร (outcome  
และ impact) 
        (๓.๒) ต้องวัดผลที่เกิดข้ึนได้ (Measurable) และถ้าวัดเชิงปริมาณได้ก็ยิ่งดี 
        (๓.๓) ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยกันทั้งจากผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน 
        (๓.๔) ต้องท้าทายและมีโอกาสเป็นไปได้ ส าเร็จได้ (Realistic) 
        (๓.๕) ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม (Time-bound) 
 

    

 
 



-๒๐- 
 

รายช่ือสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่อภิปราย 
   ๑. นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
  ๒. นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ 
  ๓. นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร 
  ๔. พลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช 
  ๕. นายกษิต  ภิรมย์ 
  ๖. นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
  ๗. พลต ารวจเอก เรืองศักดิ์  จริตเอก 
  ๘. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
   ๙. พลต ารวจโท สุวิระ  ทรงเมตตา 
 ๑๐. นายวิทยา  แก้วภราดัย 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

รายนามคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
เร่ือง “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 
 
 ๑. นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร  ประธานกรรมาธิการ 
 ๒. พลเอก พหล  สง่าเนตร  รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
 ๓. นางจุไรรัตน์  จัลจักรวัฒน์  รองประธานกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา  โฆษกกรรมาธิการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการ  
 ๕. พลเอก พอพล  มณีรินทร์  ผู้ช่วยโฆษกกรรมาธิการ  
 ๖. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  กรรมาธิการ 
 ๗. พลเรือเอก ไกรวุธ  วัฒนธรรม  กรรมาธิการ 
 ๘. พลอากาศเอก คธาทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา กรรมาธิการ 
 ๙. พลเรือเอก จีรพัฒน์  ปานสกุณ  กรรมาธิการ 
 ๑๐. นายชูชัย  ศุภวงศ์  กรรมาธิการ 
 ๑๑. นายณัฏฐ์  ชพานนท์  กรรมาธิการ 
 ๑๒. ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์ กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  กรรมาธิการ 
 ๑๔. พลอากาศเอก เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว  กรรมาธิการ 
 ๑๕. พลเอก วรวิทย์  พรรณสมัย  กรรมาธิการ 
 ๑๖. พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย  กรรมาธิการ 
 ๑๗. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ  กรรมาธิการ 
 ๑๘. นายสมเดช  นิลพันธุ์  กรรมาธิการ 
 ๑๙. พลเรือเอก สุรินทร์  เริงอารมณ์  กรรมาธิการ 
 ๒๐. นายอุทัย  เลาหวิเชียร  กรรมาธิการ 
 ๒๑. นายวินัย  ดะห์ลัน  เลขานุการกรรมาธิการ 




