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สาร 
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 
 

ตามที่ การประชุมสภาขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ  (สปท.) เมื่ อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า
แนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิผล รวมทั้ง
มีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีสภามอบหมาย  

เพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากสภาฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น  
ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ขึ้น 
โดยมอบหมายให้ พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ต าแหน่ง รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม เป็นประธานอนุ
กรรมาธิการ โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูปพร้อม
ก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการมอบหมายแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมาธิก ารทราบ
ตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการได้มีการรายงานผลการพิจารณาศึกษาโดย
จัดท าเป็นรายงานแผนการปฏิรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ให้แก่ให้คณะกรรมาธิการทราบตามกรอบ
ระยะเวลา โดยรายงานดังกล่าวได้ถูกน าเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว 

ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการ ได้จัดท าหนังสือ “สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการรวบรวมและเผยแพร่
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ และผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับ
ทราบและน าไปเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ผลการด าเนินงานของคณะ 
อนุกรรมาธิการนับตั้ งแต่ธันวาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ รายงานผลการพิจารณาของคณะ 
อนุกรรมาธิการ กระผมในนามของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการที่ได้ทุ่มเทก าลังความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและก าลังแรงกาย
ในการด าเนินการในเรื่องนี้จนบรรลุตามท่ีได้รับมอบหมายทุกประการ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชา
สังคมและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่ได้ใช้เวทีของคณะกรรมาธิการในการเสนอแนวทางในการปฏิรูปด้านการศึกษา 
รวมถึงการไปร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อีกทั้งขอขอบคุณคณะท างานจัดท าหนังสือ
เล่มนี้ ตลอดจนข้าราชการในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา ส านักกรรมาธิการ ๓ ที่ได้รวบรวมและจัดท าเนื้อหา
ของเอกสาร สุดท้ายขอขอบคุณส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ ได้มอบหมายให้ส านักการพิมพ์จัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้ จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 
 
 

(นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร) 
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                                                           สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
        ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 



 
สาร 
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และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ขึ้น โดยมอบหมายให้ กระผม พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ต าแหน่ง รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม เป็น
ประธานอนุกรรมาธิการ โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป
พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการมอบหมายแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการ
ทราบตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการได้มีการรายงานผลการพิจารณาศึกษาโดย
จัดท าเป็นรายงานแผนการปฏิรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ให้แก่ให้คณะกรรมาธิการทราบตามกรอบ
ระยะเวลา โดยรายงานดังกล่าวได้ถูกน าเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาเห็นว่า เพ่ือเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมาธิการ และผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบและน าไปเป็น
ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป จึงได้จัดท าหนังสือ “สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เล่มนี้ขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการนับตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสาระหลัก ๆ จะเน้นถึงสรุปรายงานแผนการ
ปฏิรูป รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และต่อสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

กระผมในนามของประธานอนุกรรมาธิการ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการที่ได้ไว้วางใจมอบหมายให้เป็น
ประธานอนุกรรมาธิการชุดนี้ และต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ตลอดจนคณะท างาน
ในคณะอนุกรรมาธิการทุกท่านที่ได้ร่วมกันท างานอย่างทุ่มเทเพ่ือให้การพิจารณาศึกษา และการท างานต่าง ๆ ของ
คณะอนุกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และที่ส าคัญท าให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทย 
นอกจากนั้น ขอขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ 
รวมทั้งส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่ได้ใช้เวทีของคณะอนุกรรมาธิการใน
การเสนอแนวทางในการปฏิรูปด้านการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงการไปร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อีกทั้งขอขอบคุณ
คณะท างานจัดท าหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนข้าราชการในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา ส านักกรรมาธิการ ๓ ที่ได้
รวบรวมและจัดท าเนื้อหาของเอกสาร สุดท้ายขอขอบคุณส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มอบหมายให้
ส านักการพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 
                         พลอากาศเอก   

       (วธัน    มณีนัย) 
                         ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน 

                                                                       และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 



 

ค าน า 

 
   ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ขึ้น โดยมอบหมายให้ พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ต าแหน่ง รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม 
เป็นประธานอนุกรรมาธิการ โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการ
ปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ คณะกรรมาธิการการมอบหมายแล้วให้รายงานต่อ
คณะกรรมาธิการทราบตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการได้มีการรายงานผลการ
พิจารณาศึกษาโดยจัดท าเป็นรายงานแผนการปฏิรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ให้แก่ให้คณะกรรมาธิการ
ทราบตามกรอบระยะเวลา นั้น 

 เพ่ือเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ และผลการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึง
ได้จัดท าหนังสือ “สรุปผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา” เล่มนี้ขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการนับตั้งแต่
ธันวาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสาระหลัก ๆ จะเน้นถึงสรุปรายงานแผนการปฏิรูป รายงานผลการพิจารณา
ศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการที่ ได้น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ และต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 บัดนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาด าเนินการจัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและ
รับทราบต่อไป 
 

 

        

(นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา) 
                         เลขานุการและอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน 

                                                                       และการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
 

สารประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา     ก 
 
สารประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน     ข 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค าน า             ค 
 
รายนามคณะอนุกรรมาธิการ          ๑ 
 
ที่มาของคณะอนกุรรมาธิการ           ๓ 
 
อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ          ๔ 
 
แนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ       ๕ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมาธิการ        ๖ 
ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา      ๗ 
        ๑. บทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิรูปการประกันคุณภาพ การศึกษา      ๗ 
        ๒. รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏริูปการประกันคุณภาพการศึกษา      ๑๕ 
    ๒.๑ แผนเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน ๑๕ 
                   ต้นสงักัดและหน่วยงานภายนอก        
    ๒.๒ แผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา                               ๒๙ 
    ๒.๓ แผนปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา    ๕๔ 
ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน       ๗๑  
           และเอกภาพ 
       ๑. บทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย ๗๑ 
          ให้มมีาตรฐานและเอกภาพ 
       ๒. รายงานผลการพิจารณาเร่ืองการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา    ๗๕ 
          ปฐมวัยใหม้ีมาตรฐานและเอกภาพ 
 
ภาคผนวก 
 ก. ภาพกิจกรรม          ๙๒ 
 ข. รายนามคณะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการและคณะท างาน     ๙๔ 
 ค. รายนามคณะท างานจัดท ารายงาน        ๙๙  



๑ 
 

รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 

พลอากาศเอก วัธน มณีนัย  
ประธานอนุกรรมาธิการ 
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         อนุกรรมาธิการ                                อนุกรรมาธิการ                     อนุกรรมาธิการ          

                                                           
1

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
2

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

3
 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 



    รายชื่อคณะอนกุรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐาน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

 

         ผศ.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง4            รศ.นภดล  ร่มโพธิ ์5         รศ.ประภัสสร์  วังศกาญจน์6 
   อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ               อนุกรรมาธิการ                                       อนุกรรมาธิการ   
 
 
 
 
 

 

         นายศัจธร  วัฒนะมงคล7                   ศ.สุมาลี  สังข์ศรี              นางสิริกร มณีรินทร์ 
             อนุกรรมาธิการ                                  อนุกรรมาธิการ                               อนุกรรมาธิการ                      
  
 
 
 
 

 

    นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ                      นางสุภาวดี  หาญเมธี             นางธิดา พิทักษ์สินสุข 
           อนุกรรมาธิการ                                 อนุกรรมาธิการ                                   อนุกรรมาธิการ   
 

  
 
 
 
 

 

     นายศีลวัต  ศุษิลวรณ์         นางสาวอรลัชชา  ศิวรักษ์            นายอาทร  ทองสวัสดิ์ 
    อนุกรรมาธิการ           อนุกรรมาธิการ                              อนุกรรมาธิการ                                

                                                           
4

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
5

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
6

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
7

 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
๒ 



๓ 
 

 
 
 
 

ที่มาของคณะอนกุรรมาธิการ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙/๒ วรรคแรก ก าหนดให้เมื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๓๘ มิให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญนี้อีก และให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศขึ้นมาแทนสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ สืบ
ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้ค านึงถึงความส าคัญเร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่  

ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๒ สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการ 
ให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณา กระท ากิจการ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ
ตามท่ีสภามอบหมาย โดยจะก าหนดเป็นคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ 

ข้อ ๗๓ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาขึ้นเพ่ือพิจารณา หรือด าเนินการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือตามท่ีสภามอบหมาย เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศสัมฤทธิผล 

ให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาสิบเอ็ดคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อย
กว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินยี่สิบสามคน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๕) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
มีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์  จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูปพร้อม

ก าหนดเวลาการปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีอ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่สภามอบหมาย 

ข้อ ๘๑ วรรคสอง คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการไม่เกินสามคณะตาม
ความจ าเป็น แต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่
กรรมาธิการเสนอ โดยให้ตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เพ่ือ
พิจารณาปัญหาอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตามแต่จะมอบหมายและให้น าข้อบังคับว่า
ด้วยกรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลมหากมีความจ าเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมาธิการเกินกว่าจ านวน
ข้างต้น จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 ข้อ ๘๑ วรรคสอง คณะกรรมาธิการมีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการไม่เกินสามคณะ
ตามความจ าเป็น แต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่
กรรมาธิการเสนอ โดยให้ตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เพ่ือ
พิจารณาปัญหาอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตามแต่จะมอบหมายและให้น าข้อบังคับว่า
ด้วยกรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลมหากมีความจ าเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมาธิการเกินกว่าจ านวน
ข้างต้น จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา  

 ตามที่การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป  พร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ อ่ืน  ตามที่สภา
มอบหมาย  

 เพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ 
ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ขับเคลื่อนประเทศเก่ียวกับระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามที่คณะกรรมาธิการการมอบหมายแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการทราบตามก าหนดระยะเวลา 
ดังนี้   
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลา
การปฏิรูป และข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมในประเด็นการประเมินมาตรฐาน คุณภาพของผู้สอน ระบบการศึกษา
ต่อในระดับต่าง ๆ ตลอดจนมาตรฐาน คุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษารวมทั้งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต  
  ๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ ได้แก่ เรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย โดยศึกษา รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอกลไกและระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเอกภาพ 

 
>>>>>>.<<<<<< 

 
 
 
 



๕ 
 

แนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคณะอนุกรรมาธิการได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานเป็นดังต่อไปนี้ 

๑) การประชุมประจ าสัปดาห์ 
     การประชุมจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้ก าหนดไว้โดยก าหนดระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย จากการด าเนินงานตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการมีการประชุมจ านวนทั้งสิ้น ๕๔ ครั้ง 
 ๒) การตั้งคณะท างานข้ึนมาพิจารณาศึกษา 
     เพ่ือให้การพิจารณาศึกษาเรื่องที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
คระอนุกรรมิการได้มีการตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะแล้วให้
คณะท างานได้สรุปผลการพิจารณาศึกษาน าเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ต่อไป จากการด าเนินงานตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการมีการตั้ง
คณะท างานเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น ๗ คณะ 

๓) การด าเนินกิจการอื่น ๆ  
     การด าเนินกิจการอ่ืน ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคณะอนุกรรมาธิการ
ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริงและรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจะใช้
เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการและเป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่จะน าเสนอ
ในรายงานต่อคณะกรรมิการเพ่ือพิจารณาต่อไป การด าเนินกิจการอ่ืน ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ 
ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การท าวิจัยเชิงส ารวจ และเดินทางไปจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน/
ศึกษาข้อเท็จจริงในประเทศ จากการด าเนินงานตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะอนุ
กรรมาธิการมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน ๒ ครั้ง การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ จ านวน ๒ เรื่อง 
การเดินทางศึกษาดูงาน จ านวน ๒ ครั้ง และการจัดสัมมนา จ านวน ๑ ครั้ง  
 

>>>>>>.<<<<<< 
 



๖ 
 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

------------------------------- 
 

 ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น โดยให้คณะอนุกรรมาธิการมีอ านาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง 
แผนการปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการมอบหมาย
แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมาธิการทราบตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้   
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทาง แผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูปพร้อมก าหนดเวลาการปฏิรูป และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุม
ในประเด็นการประเมินมาตรฐาน คุณภาพของผู้สอน ระบบการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ตลอดจนมาตรฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษารวมทั้งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต  
 ๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ  ได้แก่ เรื่องของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษา 
รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเสนอกลไกและระบบการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และเอกภาพ 
 ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอแผนปฏิรูปผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไปแล้ว จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 
  (๑)  แผนเร่งด่วนในการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
       (๒)  แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๓)  การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ 
 นอกจากนี้ยังเสนอแผนปฏิรูปส่งกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการโดยตรง ๑ เรื่องคือ เรื่องการปฏิรูป
ระบบประเมินและประกันคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษาทุกระดับและแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ  
ประเด็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยมีข้อเสนอให้ยกเลิก TQF ๓-๗  และยังมีแผนปฏิรูปที่เสนอตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการอีก ๒ เรื่อง
คือ ๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ๒) การปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
  จากผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งสรุปผลการด าเนินการได้เป็น ๒ ส่วน คือ  
ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ ส่วนที่ ๒ การปฏิรูประบบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
   
 
 



๗ 
 

ส่วนที่ ๑ แผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ๑. บทสรุปผู้บริหาร เกี่ยวกับการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา    
 ๑.๑ ที่มาและเจตนารมณ์ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 มาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยม ี
 (๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดท าการประเมิน
เองทุกปี 
 (๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย (สมศ.) ให้มีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
ห้าปี  
 (๓) ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
 (๔) การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องยึดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
 
 ๑.๒ สถานการณ์ปัจจุบันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (๑) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้มีจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่
ยืดหยุ่น 
 (๒) ความไม่สอดคล้องกันของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกท้ังในเรื่องเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติ  
 (๓) ปัญหาคุณภาพของผู้ประเมิน 
 (๔) วิธีการประเมินโดยอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก 
 (๕) ความน่าเชื่อถือของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (๖) ภาระงานของครู คณาจารย์ที่เกิดจากการประเมิน 
 (๗) ภาระด้านงบประมาณของสถานศึกษาในการประเมินที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 (๘) ความล่าช้าในกระบวนการประเมิน 
 (๙) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบตัดสิน (ตก/ผ่าน) ไปใช้เพ่ือการลงโทษ
สถานศึกษา 
  (๑๐) ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ยัง
ไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 ๑.๓ ผลที่เกิดขึ้นจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน 
 (๑) ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา 

 (๒) การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 (๓) สร้างภาระงานที่ไม่จ าเป็นต่อครู คณาจารย์ ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน”  
 (๔) เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
  (๕) ไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องวัด
และประเมินผลในหลายด้านจึงจะครบตามเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพ 
 กล่าวคือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษาเพ่ือสร้าง
คุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยังส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันเป็นการดึงครู 
อาจารย์ออกจากห้องเรียนเพื่อมาท าการประเมิน 
 
 ๑.๔ เร่ืองที่ต้องปฏิรูป ต้องปฏิรูปอะไร 
 ต้องปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) สร้างกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ 
 (๒) สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งระบบ ได้แก่ 
   (๒.๑) เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินตัวบง่ชี้)  
   (๒.๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา  
   (๒.๓) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  
   (๒.๔) การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  
   (๒.๕) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
   (๒.๖) ปรับปรุงเป้าหมาย ขอบเขต และวิธีการท างานของ สทศ.  
 
 ๑.๕ ปฏิรูปอย่างไร 
 (๑) ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบที่สี่ ออกไป ๒ ปี จนกว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท่ีเหมาะสมจะแล้วเสร็จ 
 (๒) สร้างกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ดังนี้ 
  (๒.๑) เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  (๒.๒) เน้นการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือการพัฒนา  
  (๒.๓) การประเมินจะต้องสอดรับกับงานที่ท าประจ าของบุคลากรและสถานศึกษา 
  (๒.๔) ผลการประเมินจะต้องสามารถสะท้อนคุณภาพจริงของสถานศึกษาโดยไม่สร้างภาระงาน
เพ่ิม แต่สามารถสร้างการพัฒนางานประจ าให้เกิดคุณภาพได้ 
 (๓) สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งระบบ 
  (๓.๑) เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้)  



๑๑ 
 

   ต้องยืดหยุ่น หลากหลาย และเหมาะกับแต่ละระดับและประเภทของการศึกษาที่แตกต่างกัน
การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกต้องใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาชุดเดียวกันกับการประเมินตนเองโดย
สถานศึกษา 
   (๓.๑.๑) ให้ต้นสังกัดก าหนดเฉพาะองค์ประกอบและมาตรฐาน  
   (๓.๑.๒) ให้สถานศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ 
   (๓.๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องด าเนินการโดย 
  - ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองทุกปี  
  - หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องท าการประเมินสถานศึกษา ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความรู้กับสถานศึกษาในการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  - หน่วยงานภายนอกจะด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้  
    ๑) เมื่อสถานศึกษาร้องขอ ๒) เพ่ือการสุ่มตรวจ ๓) เมื่อมีข้อสงสัย  
  - ให้หน่วยงานภายนอกท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลที่สถานศึกษา
ประเมินตนเอง 
  - หากสถานศึกษาใดได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล ไม่จ าเป็นต้องรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกซ้ าอีก 
  - ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้ท าการประเมินในระดับคณะและสถาบัน  
ไม่ต้องท าการประเมินในระดับหลักสูตร 
  - การประเมินเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพไม่มีการตัดสิน (ตก/ผ่าน) แต่เป็นผลระดับ
ขั้นการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนา 
  - เอกสารประกอบการประเมินใช้รายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment 
Report (SAR) และเอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาเท่านั้น 
  (๓.๓) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องด าเนินการโดย 
  - หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ร่วมกันสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินอย่าง
ต่อเนื่องและให้มีจ านวนเพียงพอ 
  - ก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ประเมิน คุณธรรมจริยธรรมการประเมิน  
ความเข้าใจในหลักการประเมินเพื่อการพัฒนา มีคุณภาพและประสบการณ์โดยตรง มีความเข้าใจในบริบทที่
ต่างกันของสถานศึกษา 
  (๓.๔) การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ต้องด าเนินการโดย 
  - น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
  (๓.๕) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ต้องด าเนินการ
ปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
  (๓.๕.๑) ปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด  
            ให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ประเมินสถานศึกษามาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   (๓.๕.๒) ปรับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายนอก  
                   ให้ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลการประกันคุณภาพ
ภายในที่สถานศึกษาประเมินตนเอง เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการ



๑๒ 
 

พัฒนา และรว่มกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รวมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินโดยระบุถึงประเด็นที่ได้รับจากการประกันคุณภาพแต่ละ
ประเด็นให้ชัดเจนว่ามีข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนส่งรายงาน
ผลการประเมินเสนอต่อสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้ในการท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา และส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวแบบองค์รวม ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
     ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดอบรมผู้ประเมินภายนอกให้ได้มาตรฐานและมี
จ านวนที่พอเพียง โดยสนับสนุนให้ ศึกษานิเทศก์ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การรับรองมาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  
     มีระบบพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ การคัดเลือก 
(การก าหนดคุณสมบัติผู้ประเมิน) การฝึกอบรมผู้ประเมิน การจัดทีมประเมิน การสุ่มตรวจการประเมินและ
บทลงโทษส าหรับผู้ประเมินที่ท าประเมินผิดพลาด ซึ่งจะสร้างมาตรฐานการให้คะแนนระหว่างผู้ประเมินและ
สร้างความน่าเชื่อถือของการประเมินต่อสถานศึกษา 
    (๓.๕.๓) ต้องมีการประเมินการท างานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ครอบคลุมประเด็นหลักดังนี้         
      - วิธีการด าเนินการ  
     - ผลส าเร็จของการด าเนินการ  
     - ความพึงพอใจของผู้ถูกประเมิน  
     - ความคุ้มค่าของการด าเนินการในด้านต้นทุนและเวลา 
       โดยให้มีหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นผู้ท าการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก  
        (๓.๖) ให้มีการปรับปรุงเป้าหมาย ขอบเขต และวิธีการท างานของ สทศ. เพ่ือให้เกิดมีองค์กรที่
น าส่งข้อมูลที่เพียงพอต่อการประกันคุณภาพได้ 
 

  ๑.๖ ใครท า เมื่อไหร่ อย่างไร 
    ระยะที่ ๑ เดือนที่ ๑ – ๒  (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ.) ด าเนินการโดย  
    หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานประเมินภายนอก (สมศ.) ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประชุมร่วมกันโดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระยะที่ ๒ เดือนที่ ๒ – ๓  (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ.) 
   น าผลสรุปการประชุมร่วมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากระยะที่ ๑ มา จัดประชุมสัมมนา
วิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 



๑๓ 
 

   ระยะที่ ๓ เดือนที่ ๔ – ๖ (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ.) 
   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้น าเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมไว้ในแผนการ
ปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เสนอผ่านสภาฯไปแล้ว 
   ระยะที่ ๔ เดือนที่ ๗ – ๑๐ (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ.) 
   ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาน าร่อง 
   ระยะที่ ๕ เดือนที่ ๑๑ – ๒๒ (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ.) 
   ทดสอบระบบจริงและประเมินผลระบบ  
   ระยะที่ ๖ เดือนที่ ๑๒ – ๒๔ (กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมศ. สทศ. ครม. สนช.) 
   ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  
   แผนระยะยาว  
   ให้มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในระบบการศึกษา  โดย 
     (๑) พัฒนาทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยอบรมการพัฒนาผู้ประเมิน อบรมและสร้างความเข้าใจแก่
สถานศึกษาเก่ียวกับการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
     (๒) วิจัยและพัฒนาระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็น
ระบบที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 
 

   ๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการปฏิรูป 
   (๑) ผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามจริงเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้
คุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งข้ึน 
   (๒) ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   (๓) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผลผลติมี
คุณภาพตรงตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาในภาพรวม และนโยบาย
การศึกษาของประเทศ ตัวอย่างเช่น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติ  
   (๔) ลดภาระงานเอกสารที่ซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกิด
จาการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (๕) ครูได้เวลาคืนสู่ห้องเรียนมากข้ึนเพ่ือท าหน้าที่หลักของครูในการอบรม ดูแล ฝึกฝน ให้ความรู้
แก่ และเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
   (๖) ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ง่ายขึ้น 
     (๗) เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในระบบการศึกษาไทย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิถี
การท างานปกติ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 ๑.๘ เงื่อนไขความส าเร็จในการปฏิรูป 
   (๑) ต้องสร้างความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องปรัชญาหลักและแนวคิดในการพัฒนาและการเรียนรู้ 
มากกว่าการควบคุมตามกรอบที่ก าหนด 
   (๒) ต้องชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารของสถานศึกษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง  
   (๓) ต้องสร้างแรงจูงใจต่อสถานศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเร่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายและเต็มศักยภาพของสถานศึกษา  
   (๔) สถานศึกษาต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ต้องสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้เป็นวิถีการท างาน
ปกติและกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
   (๕) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  
   (๖) ต้องมีระบบบริหารการประเมินที่มีคุณภาพ เช่น ระบบข้อมูล การเตรียมความพร้อมผู้
ประเมิน 
   (๗) ต้องสร้างให้การประกันคุณภาพเป็นวิถีชีวิตการท างานปกติ (วัฒนธรรมคุณภาพ) 
   (๘) มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และพระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับปรัชญาการประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหม่ 
 

ปรัชญาการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ 
“การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญ คือ 

เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญตามความถนัด  
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ” 

...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒. รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา     
     ประกอบด้วยรายงาน ๓ ฉบับ ได้แก่  ๒.๑ รายงานเรื่อง “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ๒.๒ เรื่อง “แผนปฏิรูป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” และ ๒.๓ เรื่อง “แผนปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. .... (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....  (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. …. (๔) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา พ.ศ.  …. (๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการอุดมศึกษา พ.ศ.  ….” โดยแต่ละฉบับ
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๒.๑ รายงานเรื่อง “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
          การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 
 

 ๑. แผนการปฏิรูป 
  ๑.๑ เรื่องที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป โดยให้ค านึงถึงความส าคัญ
เร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ คือ “แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 
  เพ่ื อให้ การปฏิ รูประบบการประกันและการประเมินคุณ ภาพการศึกษาทุ กระดับที่
คณะกรรมาธิการได้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสัมฤทธิผลในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอแผนเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว 

  ๑.๒ ปัญหา 
  สถานการณ์ปัจจุบันของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 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 
และวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      
  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับ และให้มีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี  



๑๖ 
 

  มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ 
  มาตรา ๕๑ กรณีผลการประเมินภายนอกไม่ได้ตามมาตรฐาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  มาตรา ๔ ยังได้ให้นิยามการประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า “การประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด” 
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง “การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จากภาพนอก โดย สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 
  กล่าวโดยสรุป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดท าการประเมินเองทุกปีและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อยทุกห้าปี โดยจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจน
บริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  
  ดังนั้น การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะต้องยึดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
  แต่จากการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ของการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ทั้งใน
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้ด าเนินการมาแล้ว ๓ รอบ แต่กลับพบว่าการประเมินดังกล่าวทั้งในส่วนของระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้คือไม่สอดรับและส่งเสริมสอดคล้องกับความ
มุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ที่มีความ
แตกต่างกัน และที่ยิ่งไปกว่านั้นผลของการประเมินยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาเหล่านั้น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของเรื่องนี้แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
มากมายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย สมศ. ที่ท าให้สถานศึกษาทุกระดับต่างประสบปัญหาจากการด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นในการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF 
EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็นในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็น
ต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สามารถ
สรุปไดดั้งต่อไปนี้  
 
 



๑๗ 
 

  ๑.๒.๑ ความไม่สอดคล้องกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
         โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ ทั้งใน
เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่ พระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกระบบทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สมศ. ต่างหน่วยงานต่างก าหนด
เกณฑ์ฯ และวิธีการเป็นของตนเอง ซึ่งบางเรื่องยังไม่สอดคล้องกัน เช่น เกณฑ์มาตรฐานที่ต่างกัน แนวทางปฏิบัติที่
แตกต่างกัน และรายงานที่ต่างกัน เป็นต้น  
  นอกจากนี้ ในกระบวนการประเมินการศึกษาภายในเองยังมีการด าเนินการประเมิน
ซ้ าซ้อน เช่น ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการด าเนินการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชา ระดับสถาบันและองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระให้กับสถานการศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  

  ๑.๒.๒ ความพร้อมของสถานศึกษา  
    ในระยะเวลา ๒๐ ปีของการประกันคุณภาพภายในและ ๑๕ ปีของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ทั้งหน่วยงานที่ถูกประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติบ่อยครั้ง 

  ล่าสุดคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุให้
สถานศึกษามีอิสระในการเลือกใช้ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบ ASEAN University 
Network – Quality Assurance (AUN-QA)  ร ะบ บ  Educational Criteria for Performance Excellence 
(EdPEx) หรือ ระบบที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  
    ในปัจจุบันบางคณะในบางสถานศึกษาได้เลือกใช้ระบบ AUN-QA ระบบ EdPEx หรือ 
ระบบที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง และอยู่ในระหว่างการศึกษา อบรม พัฒนา และปรับใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรยังไม่เสร็จสิ้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ระบบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานละเอียดและซับซ้อนมาก อีกท้ังยังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพบ่อยครั้ง ดังนั้น สถานศึกษาจ านวนมากจึงยังไม่พร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากยังปรับปรุงระบบไม่ลงตัว และยังมีปัญหาในการเทียบเคียงกับระบบที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลเมื่อน าคะแนนการประเมินต่างระบบ ต่างหลักสูตร มารวมเป็นคะแนนระดับคณะและ
ระดับสถาบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบางแห่งต้องใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในมากกว่าหนึ่งระบบ เช่น
ระบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่พร้อมที่จะ
รับการประเมินโดยระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และระบบ AUN-QA ส าหรับหลักสูตรที่มีความพร้อม 



๑๘ 
 

   เนื่องจากตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพศึกษาภายนอก ดังนั้น เมื่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษายังไม่
พร้อมจึงยังไม่ควรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเช่นกัน 
 

  ๑.๒.๓ ภาระงานและความพร้อมของบุคลากร 
  บุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ต้องน าเสนอ เอกสารอ้างอิง มีการเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ และกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อยครั้ง  ท าให้บุคคลากรของสถานศึกษาขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งขาดทัศนคติที่ดีต่อ
การประเมินอันเนื่องมาจากภาระงานที่เพ่ิมข้ึนจากกระบวนการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องใช้บุคลากรด้านการ
สอนและการวิจัยจ านวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในเพ่ือตรวจคุณภาพ ท าให้บุคลากร
เหล่านี้มีภาระงานเพ่ิมขึ้นอีกนอกเหนือจากงานหลัก เช่น คณาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ เตรียมเอกสาร
ประกันคุณภาพของตนเองและหลักสูตร รวมทั้งยังต้องใช้เวลาตรวจคุณภาพหลักสูตรอื่นในฐานะของผู้ประเมิน
ภายในอีกด้วย นอกจากนั้นเมื่อมีผู้ประเมินจากภายนอกเข้ามาเพ่ือตรวจคุณภาพในแต่ละหลักสูตรซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ง โดยหากแต่ละหลักสูตรจะใช้ผู้ประเมินภายนอกหลักสูตรละ ๓ คน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการ
เรียนการสอนทั้งหมด ๘๓ หลักสูตร จะใช้ผู้ประเมินภายนอก ๒๔๙ คน คณาจารย์ต้องท าหน้าที่ เป็น  
๑) ผู้เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒) ผู้ตรวจคุณภาพภายใน และ ยังอาจปฏิบัติหน้าที่เป็น 
๓) ผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอ่ืน จึงต้องรับภาระงานเพิ่มเติมจากภาระงานสอนและวิจัย  
  ซึ่งสภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันของสถานศึกษาในทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. ส านักงาน กศน. และส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน  

 ๑.๒.๔ ภาระด้านงบประมาณ  
  จากการประเมินฯที่ผ่ านมา สถานศึกษาทุกแห่ งต้องเข้ารับการประเมิน ต้องใช้
งบประมาณของประเทศจ านวนมากส าหรับการจัดเตรียมเอกสาร การจ้างผู้ประเมิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่
สืบเนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยที่
งบประมาณดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เช่น ในปี ๒๕๕๘ 
TDRI รายงาน ว่า สมศ. ต้องใช้งบประมาณจ านวน ๑,๘๐๐ ล้านบาทในการจัดการประเมินคุณภาพภายนอก
ในรอบ ๕ ปี โดยงบประมาณนี้นับเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่ง หากรวมงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว สามรอบ คิด
เป็นงบประมาณ ๕,๔๐๐ ล้านบาท แต่ผลการศึกษาของประเทศกลับตกต่ าลง และก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับ
สถานศึกษาอย่างมากมาย (http://tdri.or.th/tdri-insight/20150326-3/) 

 ๑.๒.๕ ภาระงานด้านเอกสาร 
  สืบเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกในปัจจุบันเน้นเรื่องของการตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้น จึงก่อให้เกิดภาระงานด้าน
เอกสารแก่สถานศึกษาต่าง ๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพ่ือการรายงานและการตรวจประเมิน เช่น ในการประกัน
คุณภาพภายในการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
ในประเทศต้องจัดเตรียมเอกสารจ านวนมาก ได้แก่ การจัดท ารายงาน มคอ. ๑ – มคอ. ๗ ยกตัวอย่างเช่น 



๑๙ 
 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เปิดสอน จ านวน ๘๓ หลักสูตร มีคณาจารย์ จ านวน ๙๘๘ คน ที่ต้องเขียน มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๕ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งก าหนดให้มีการเรียนการสอน ๔๙ วิชา คณาจารย์ต้องจัดท า
รายงาน มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ รายวิชาละประมาณ ๗ หน้า (บางแห่งมีมากถึง ๑๕ หน้า)  ดังนั้น รายงาน มคอ. ๓ 
และ ๕ ที่ต้องจัดท าตามหลักเกณฑ์ จึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๖๘๖ หน้า นอกจากนั้นยังก าหนดให้แต่ละหลักสูตร
ต้องจัดท ารายงาน มคอ. ๗ อีกประมาณ ๙๐ หน้า เมื่อรวมเอกสารทั้งหมดที่ต้องเขียนรายงาน มคอ.๑ - มคอ.๗ จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ หน้า ต่อหลักสูตร เป็นต้น 
  นอกจากการเขียนรายงานข้างต้นแล้ว ต้องมีการจัดท าส าเนาเอกสารเพ่ือประกอบเป็น
หลักฐานรายงานทั้งหมด เช่น ส าเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 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 ในกรณีที่มีสภาวิชาชีพเข้ามา
เกี่ยวข้องต้องจัดท าเอกสารเพ่ือการประเมินโดยสภาวิชาชีพอีกอย่างน้อย ๑ ชุด และยังมีรายงานคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานปกติอีก ๑ ชุด รวมทั้งสิ้นจาก
กระบวนการทั้งหมด สถานศึกษาต้องมีการจัดท าเอกสารหลายหมื่นแผ่น โดยไม่ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง  

 ๑.๒.๖ คุณภาพของผู้ประเมิน 
   ปัญหาการไม่เข้าใจของผู้ประเมินฯ ในเรื่องพัฒนาการ บริบท หลักการ และ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนเนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
   ๑.๒.๖.๑) ผู้ประเมินบางท่านมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนประเมิน 
ในขณะที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา  
   ๑.๒.๖.๒) ผู้ประเมินบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ต้องประเมิน หรือ 
มีความรู้ที่ไม่ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ถูกส่งไปประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรม ๔.๐ และการบริหารการศึกษาตามหลักการบูรณาการใน ๔ สหวิทยาการ (STEM) เป็นต้น 
   ๑.๒.๖.๓) ผู้ประเมินอิงกฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ หรือ
ท าการประเมินโดยตรวจจับข้อบกพร่องจากรายงานเท่านั้น   
   ๑.๒.๖.๔) ผู้ประเมินบางท่านเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการมี
ความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงขาดประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ไม่เข้าใจใน
บริบทของการบริหารสถานศึกษา  
   ๑.๒.๖.๕) ผู้ประเมินบางท่านขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
และเจตนารมณ์ของเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อ นอกจากนั้นบางท่านยังตีความเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมิน
ตามความเข้าใจของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการ
ประเมิน 
   ๑.๒.๖.๖) ผู้ประเมินบางท่านประเมินตามเอกสารเพียงอย่างเดียว น้อยมากที่จะมี
การส ารวจสภาพความเป็นจริงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ครู คณาจารย์ ผู้จ้างงาน ผู้เรียน บุคลากร ซึ่งการ
สัมภาษณ์ก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาจัดมา ดังนั้น ผลการประเมินจึงเป็นข้อเท็จจริงตาม
เอกสารซึ่งอาจไม่ตรงกับที่ปฏิบัติจริงที่อาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเอกสารทั้งหมด 



๒๐ 
 

   ๑.๒.๖.๗) การจัดผู้ประเมินภายในยังไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการเมือง 
เช่น การจัดผู้ประเมินภายในจังหวัดเดียวกันประเมินกันเอง อาจมีความเกรงใจหรือความสนิทสนมเข้ามา
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถูกประเมินเสนอให้ผู้ประเมินภายนอกเข้ามาดูแลการประกันคุณภาพภายในโดยมีค่าตอบแทน 
 

  ๑.๒.๗ เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
    ๑.๒.๗.๑ เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกหลายข้อในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงและไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยที่ก าหนดรายละเอียดมากเกินจ าเป็น ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ และบ่งชี้
คุณภาพการจัดการการศึกษาได้จริง เช่น ในส่วนเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันยังไม่มีความชัดเจน เกณฑ์การมีงานท าในระดับปริญญาตรี มี
นักศึกษาบางส่วนเป็นผู้มีงานท าอยู่แล้วจึงไม่ควรประเมินภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรหรือสถาบันแต่อย่างใด ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้ จ านวนหนึ่งเพราะการกวดวิชา และผู้สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงอาจไม่ได้เป็นผลจากเรียน
การสอนของโรงเรียน เป็นต้น 
   ๑.๒.๗.๒ เกณฑ์มาตรฐานบางเกณฑ์ขาดความยืดหยุ่น และไม่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย หลักการ บริบท รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่แห่งละแต่ละระดับที่
มีความหลากหลาย  เช่น ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยปิดมาใช้กับ
มหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาวิทยาลัยรูปแบบตลาดวิชา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มี
เป้าหมายต่างจากการศึกษาในระบบ กล่าวคือ กศน. มีเป้าหมายที่ไม่ได้เน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น 
ประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม แต่เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อนเป้าหมายในการจัด
การศึกษาดังกล่าว โดยหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ไม่รับฟังความคิดเห็นของ หน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน ตลอดจนสถาบันผู้ถูกประเมิน และสังคม แต่อย่างใด  
   ๑.๒.๗.๓ เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบท าให้เป็นภาระส าหรับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในสถานศึกษา
บางแห่งที่ต้องมีการประเมินจากองค์กรวิชาชีพพบว่าเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินขององค์กรวิชาชีพด้วย      
   

  ๑.๒.๘ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 
  ๑.๒.๘.๑ วิธีการประเมินเป็นการประเมินย้อนหลัง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบการ
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงได้  
    ๑.๒.๘.๒ วิธีการประเมินอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก  
 

  ๑.๒.๙ ความล่าช้าในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๒.๙.๑ การลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษา 
     เนื่องจาก สกอ. ก าหนดให้ใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษามีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่าง  
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบของ สกอ. จะไม่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายใน ซึ่งในปัจจุบัน สกอ. ยังมีความล่าช้าในการพิจารณาหลักสูตร เนื่องจากต้องพิจารณาข้อก าหนดและ
เกณฑ์ที่ละเอียดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น สถานศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว  
  ๑.๒.๙.๒ ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหากมีหลักสูตรที่ยังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่แล้วเสร็จ หลักสูตรนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ สกอ. ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้าใจผิดว่าหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการประกันคุณภาพ
ภายในโดย สกอ. และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 
  ๑.๒.๙.๓ ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
ได้ตามก าหนดเวลา 
  เนื่องจาก สกอ. ก าหนดหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพต้องให้องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร
ก่อนการเปิดการเรียนการสอน แต่การด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าเกิดความล่าช้าในกระบวนการรับรองหลักสูตร
ขององค์กรวิชาชีพ  เช่น หลักสูตรพยาบาล ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาด
แคลนได้ตามก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการศึกษาในวิชาชีพขาดแคลนถูกตัดโอกาสทางการศึกษา 
ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อองค์กร หน่วยงานที่ต้องการบุคลากรทางวิชาชีพเหล่านั้น รวมทั้งการขาดแคลน
บุคลากรทางวิชาชีพของประเทศตามมา 

    ๑.๒.๑๐ ความน่าเชื่อถือของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
  ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นไปเพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สมศ. 
จะต้องจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการน าผลการประเมินของ
สถานศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างจริงจัง 
  ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย สมศ. ที่ผ่านมา 
ภายหลังจากที่คณะผู้ประเมินเข้าท าการประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคณะผู้ประเมินจะเป็นคนจัดท า
ข้อเสนอแนะพร้อมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษา ภายใน เวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้สถานศึกษารับรองร่างรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินก่อน จึงจะสามารถจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน หากสถานศึกษาไม่รับรองร่างรายงาน
ดังกล่าว สมศ. จะไม่สามารถเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อ คณะรัฐมนตรี และ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับรองร่าง
รายงานผลการประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอก ส่งผลให้มีการรายงานผลการประเมินอย่างประนีประนอม
เพ่ือให้กระบวนการประเมินภายนอกเสร็จสิ้นลงภายในก าหนดระยะเวลา 
  อีกทั้งรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้างไม่ได้เจาะจงไปที่
ประเด็นที่แต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่น าเอาผลประเมินของคณะผู้ประเมินไป
วิเคราะห์เพ่ิมเติมในภาพรวมเพ่ือสร้างค าแนะน าให้แต่ละโรงเรียนในอีกระดับหนึ่ง ระบบการให้ค าแนะน า
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ลักษณะนี้ท าให้คุณภาพของค าแนะน าที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความแตกต่างกันตามคุณภาพและ
ประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพ้ืนที่ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลาจ ากัด 
  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในกระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ สมศ. 
จะเกิดขึ้นภายในระบบราชการเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจะมีการน าผลประเมินมาน าเสนอต่อสาธารณชนแต่การ
รายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการรับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่า โรงเรียน ก ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๕ ในระดับ ๗.๘ จากคะแนน
เต็ม ๑๐ เป็นต้น โดยที่มิได้มีการวิเคราะห์ จัดล าดับ หรือเรียบเรียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตีความ
หรือเทียบเคียงรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งท าให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวไม่ได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชนและการน าไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจ ากัด 
  นอกจากปัญหาหลัก ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นยังมีงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอีกเป็นจ านวนมากที่
ได้ข้อสรุปของปัญหาออกมาคล้าย ๆ กันที่รายงานฉบับนี้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาที่กล่าว
มาทั้งหมดนั้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น สมศ. ก็ย่อมรับทราบตามที่ปรากฏอยู่ในผลงานวิจัยที่จัดท าขึ้น
โดย สมศ. เอง เรื่องการสรุปผลการวิจัยติดตามการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม ที่ได้เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้บริหารการศึกษาและคณาจารย์ เรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม 
ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องภาระงานเอกสาร ควรก าหนดการใช้หลักฐานเอกสารเท่าที่จ าเป็น ความไม่พร้อมของ
สถานศึกษาอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจหลักการ แนวทางการด าเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ความไม่พร้อมและความจ ากัดของสถานศึกษาด้านทรัพยากรและ
บุคคลากร การท าหน้าที่ของผู้ประเมินที่ยังไม่ข้าใจบริบทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่ไม่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ความล่าช้าในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ของเกณฑ์การประเมิน ความล่าช้าในการส่งผลประเมินให้สถานศึกษาเพ่ือไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแนะน าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต้น
สังกัด และระบบความเชื่อมโยงของการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
   

   จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันท าให้สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต่างประสบปัญหาจาก
การด าเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างมาก
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทาง change.org ที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปน าเสนอประเด็นเพ่ือ
รณรงค์ ซึ่งจ านวนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ change.org ในไทยมีมากกว่า ๑.๒ ล้านคน และยังมีการร้องเรียนและ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเป็น
จ านวนมาก 
   

   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงศึกษาอย่างเช่น สพฐ. 
สกอ. หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระอย่าง สมศ. ต่างก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดีอยู่แล้ว ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีการด าเนินการต่อเนื่องมาเกือบ ๒๐ ปี และ 



๒๓ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. ที่มีการด าเนินการมา ๑๕ ปีแล้ว ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจาก
สถานศึกษาและสาธารณชนว่าท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการที่ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงก่อนที่จะด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สี่ อันจะเป็นการใช้
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าและเป็นการซ้ าเติมปัญหาที่เกิดจากระบบประเมินแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกทุกระดับทั้งระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป 
ทั้งนี้ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมา ดังนี้  

  ๑.๓ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีมีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไปตามระบบเดิม 
     ๑.๓.๑ การด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกต่อไปตามระบบเดิมจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยให้ยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิต ให้
สังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
     มาตรา ๒๓ ให้การจัดการศึกษาให้ ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  
     มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  
     มาตรา ๒๘ ให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
     จะเห็นได้ว่า การประกันคุณภาพเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฯ มุ่งเน้นความส าคัญที่ ผู้เรียน และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต้องวัดผลที่ระดับความคิดของคนไทย เช่น 
ในเรื่องของจิตส านึก จิตใจ คุณธรรม ความสมดุล ฯลฯ แต่กระบวนการประกันคุณภาพในปัจจุบันกลับมุ่งเน้น
ที่การตรวจสอบระบบ กลไก และเอกสารประกอบกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา มากกว่าการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ คุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์  
     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ก่อให้เกิดภาระงาน เกินความจ าเป็น 
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านการอาชีพหรือช่วยเหลือชุมชน เช่น 
โครงการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวัน โครงการท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ จะไม่ได้รับคะแนนประเมิน
หากไม่มีแผนงานตามวงจร plan-do-check-act ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท า
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ นอกจากนั้น ในหลาย ๆ กรณีการจัดท าโครงการยังต้องมีด าเนินการให้
ครบวงจรการจัดท าแผนกลยุทธ์ เช่น แผนงานตามระบบ plan-do-check-act เพ่ือการปลูกผัก แผนกลยุทธ์
การท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ  



๒๔ 
 

     ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบันจึงก่อให้เกิด ภาระงาน ทั้งในด้าน เวลา การ
จัดเตรียมเอกสาร งบประมาณ และทรัพยากรของชาติ โดยไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ “คนไทย” ตาม
จุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ดังอธิบายในประเด็นปัญหาข้างต้น    
 

     ๑.๓.๒ ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการด าเนินการประกัน
คุณภาพท าให้ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนมาเพ่ือเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออกจาก
ห้องเรียน จากผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ 
พบว่าครูไทยถูกดึงเวลาจากการท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน จนส่งผลกระทบ
ต่อเด็กนักเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากท่ีสุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงาน
ภายนอก ส่วนกิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่เห็นว่าส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน คือ การประเมินโรงเรียนโดย สมศ. 
หน่วยงานประเมินที่ครูส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สมศ. โดยเสนอให้ปรับปรุงวิธีการประเมิน
ที่เน้นผลลัพธ์ของเด็กมากกว่าเอกสารและลดภาระการประเมินลง (http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1087) 
 

     ๑.๓.๓ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพราะครูไม่มี
เวลาในการจัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากถูกดึงเวลาจาก
การท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอน โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่
ครูต้องใช้เวลามากที่สุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก (สสค. ๒๕๕๗) ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียม
เอกสารรองรับการประเมิน จากงานวิจัยขององค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๕๕ 
ได้ศึกษาเวลาของครูที่ใช้ในห้องเรียนของ ๕ ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา ฮอนดูรัส 
โมซัมบิก และเนปาล พบว่า เมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนไปร้อยละ ๒๐ – ๓๐ จะมีผล
ต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โดยมีผลกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก สมาธิของเด็กต่อเนื้อหาและผล
คะแนนของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่าภาระงานนอกห้องเรียนที่ดึงเวลาของครูในประเทศไทยออกนอกห้องเรียน
สูงถึงร้อยละ ๔๒ 

     ๑.๓.๔ ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  
       ที่ผ่านมาพบว่าผลการประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้น อาจไม่ได้เกิดจาก การปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนให้ดีขึ้น ผลการประเมินที่ดีขึ้นในการประเมินภายนอกรอบที่ ๒ – ๓ อาจเป็นผลมาจาก
ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษามากกว่า
การพัฒนาด้านคุณภาพหรือการสร้างสัมฤทธิผลให้กับการเรียนการสอน ในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์
ใดในประเทศไทยที่ยืนยันว่าการจัดท าโครงการให้ครบขั้นตอนแผนกลยุทธ์จะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) ๒๕๕๖) 
 

     เนื่องจากวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก ผลจากการประกันและการประเมินฯ จึงไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาจึงไมท่ าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

     ๑.๓.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัดอันดับทางการศึกษา
จากสถาบันต่าง ๆของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของ



๒๕ 
 

ประเทศไทยดังแสดงให้เห็นในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษา
ไทยที่ยังคงตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 

   ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามระบบเดิม 
คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนี้  

 ๒. วิธีการปฏิรูป  
  ๒.๑ วิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะปฏิรูป 
   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่ผ่านมาและก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ศึกษา
ข้อมูลเอกสาร งานวิจัย การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบประกัน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะต้อง
สอดคล้องหรือเป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไม่สร้างภาระ
งานเพ่ิมกับผู้ถูกประเมิน โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะพิจารณาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยเน้นที่ผลลัพธ์ เกณฑ์มาตรฐานการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทที่ต่างกันของสถานศึกษา แต่ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่ ยอมรับได้ในระดับ
สากล และมีการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ ดังนี้ 

  ๒.๒ แนวทางแก้ไข  
  ๑) ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบที่สี่ ออกไป ๒ ปี จนกว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จ โดยก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ ๑ ปี 
และการทดลองระบบอีก ๑ ปี เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ในระหว่างนี้ให้มีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
สามารถก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ต้องมาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหน่วย
หน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ก็ควรต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากร เช่น การคัดเลือกผู้ประเมินที่
เหมาะสมกับระดับและประเภทของสถานศึกษา เตรียมการอบรมผู้ประเมิน และการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่  



๒๖ 
 

  ๒) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวมแนวคิดจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน กศน. สช. ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง     
  ๓) ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกด้วยการ
วิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน กศน. สช. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้ปกครอง  
  ๔) น าระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาปรับปรุง
และสรุป จัดท าเป็นแนวทาง ขั้นตอนและคู่มือการประกันคุณภาพเพ่ือให้สถานศึกษาปฏิบัติ  
  เนื่องจากการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจะต้องมีการหารือกันในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุป
ร่วมกันในทุกองค์ประกอบของระบบการประเมินได้แก่ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน วิธีการ
และคุณสมบัติของผู้ประเมิน ซึ่งการแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่อง 
เช่น มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินท่ีไม่เหมาะสม แต่การแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะไม่อาจ
แก้ไขในเรื่องท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายอย่างเช่น วิธีการประเมินและการคัดเลือกและอบรมผู้
ประเมินให้มีคุณภาพตามต้องการได้ อีกท้ังทุกองค์ประกอบของระบบการประเมินก็มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน  
  หรือถึงแม้ว่าในเรื่องท่ีกฎหมายก าหนดไว้แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติตาม ดังจะเห็นได้จาก
กรณี ท่ีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แต่ ในทางปฏิบัติ
กลับพบว่าโครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ เป็นต้น 
  เนื่องจากในปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกนั้นเป็นกระบวนการสุดท้ายท่ีจะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาไทยท้ัง
ระบบ ท้ังนี้การได้มาซึ่งระบบท่ีเหมาะสมดังกล่าวจะต้องค านึงถึงต้นน้ าคือหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการศึกษาท้ังระบบท่ีมีประสิทธิภาพมาประกอบในการพิจารณาด้วย ดังนั้น ในการ
ปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึง
ไม่สามารถจะเสนอแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไปก่อน แต่จะต้องรอจนกว่าจะได้ข้อตกลงร่วมกันจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจึงจะมีความชัดเจนว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน วิธีการและ
คุณสมบัติของผู้ประเมิน จะเป็นอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกท้ังระบบได้ในคราวเดียวกัน 
 



๒๗ 
 

   ๒.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการปฏิรูป 
   - มีระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   - ลดภาระงานเอกสารของคณาจารย์ท่ีเกิดจาการการประกันและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
   - ครูได้เวลาคืนสู่ห้องเรียนมากขึ้น 
   - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ง่ายขึ้น 
   - ผลการประเมินท่ีสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามจริง 
   - ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาไทย  
 
 ๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป 
  ๓.๑ ระยะที่ ๑ เดือนที่ ๑  
  ๑) ชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบท่ีสี่ 
  ๒) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกที่ใช้งานในประเทศ และต่างประเทศ 

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

  ๓.๓ ระยะที่ ๓ เดือนที่ ๔ – ๖  
  - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

  ๓.๔ ระยะที่ ๔ เดือนที่ ๗ – ๑๐  
   - ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกในสถานศึกษาน 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.) 
 
  ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  ๒) คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
  ๓) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  



๒๘ 
 

    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 คณะกรรมาธิการเสนอแนะ
ให้มีการชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกออกไป ๒ ปี ส าหรับทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา จนกว่าจะมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   ๒) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ในระหว่างที่รอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ให้สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
 
  ๗. ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ถ้ามี) 
    - แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เพ่ือขอชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกออกไป ๒ ปี ส าหรับทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาโดยทันท ี
    แต่เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สี่ที่จะมีการด าเนินการในเดือนกรกฎาคม
นี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติที่ต้องใช้ระยะเวลาจึงอาจไม่ทันการ คณะกรรมาธิการจึงต้องน าเสนอแผนเร่งด่วนนี้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 ๒.๒ เร่ือง “แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 
 
 ๑. แผนการปฏิรูป 
  ๑.๑ เรื่องที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป โดยให้ค านึงถึงความส าคัญ
เร่งด่วนและความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่ เหลืออยู่ คือ “แผนปฏิรูประบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา” 
  เหตุผลที่ต้องมุ่งเน้นการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาคือสามารถท าได้เร็ว เป็นวิธีการ
ปฏิบัติที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแนวความคิดหรือวิธีการปฏิบัติอ่ืนๆในการปฏิรูปการศึกษา (World 
Bank ๒๐๑๒) และท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย (Conference: 
National Framework of Educational Assessment, ๑๖th – ๑๘th December ๒๐๑๕, organized by 
Cambridge International Examinations).  
  คณะกรรมาธิการจึงได้มีการพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยแบ่งแผนการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยได้มีการเสนอให้มีการชะลอการประ เมิน
คุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดและสมศ. ออกไป ๒ ปี จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหม่ทั้งระบบให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งได้มีการน าเสนอผ่านสภาและส่งไปยัง ครม.
เพ่ือพิจารณาแล้วและ ๒) แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะน าเสนอต่อมาเพ่ือให้ครบ
สมบูรณ์ส าหรับการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่คณะกรรมาธิการได้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอแผนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว 

  ๑.๒ ปัญหา 
  สถานการณ์ปัจจุบันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 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 
และวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      
  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ และให้มีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี  
  มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ 
  มาตรา ๕๑ กรณีผลการประเมินภายนอกไม่ได้ตามมาตรฐาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 



๓๐ 
 

  มาตรา ๔ ยังได้ให้นิยามการประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า “การประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด” 
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง “การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จากภาพนอก โดย สมศ. หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” 
  กล่าวโดยสรุป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดท าการประเมินเองทุกปีและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อยทุกห้าปี โดยจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจน
บริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  
  ดังนั้น การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกจะต้องยึดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
  แต่จากการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
การศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกได้ด าเนินการมาแล้ว ๓ 
รอบ แต่กลับพบว่าการประเมินดังกล่าวทั้งในส่วนของระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้คือไม่สอดรับและส่งเสริมสอดคล้องกับความมุ่งหมาย หลักการและแนว
การจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ที่มีความแตกต่างกัน และท่ียิ่งไปกว่านั้นผล
ของการประเมินยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเหล่านั้น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของเรื่องนี้แต่
อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องจากการประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานต้นสังกัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกหรือ สมศ. ที่ท า ให้
สถานศึกษาทุกระดับต่างประสบปัญหาจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสมศ. โดยไม่ท าให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ของโลก 
เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็น
ในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถสรุปไดด้ังต่อไปนี้  

  ๑.๒.๑ ความไม่สอดคล้องกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  
         โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
ทุกระดับการศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) และแนวทางการปฏิบัติ ทั้ง 
ๆ ที่ พระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ
ประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด แต่ในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกระบบทั้ง 



๓๑ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) และ สมศ. ต่างหน่วยงานต่างก าหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) และแนวทางการประเมินของตนเอง ซึ่งท าให้ไม่สอดคล้องกันในทาง
ปฏิบัต ิ 
  นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเองยังมีการด าเนินการประเมินที่ซ้ าซ้อนกัน
ระหว่างสถานศึกษาที่ต้องท าการประเมินตนเองทุกปีกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้ามาประเมินสถานศึกษาทุกสาม
ปีและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาประเมินสถานศึกษาทุกห้าปี และในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่มีการด าเนินการทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับสถาบันและองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระ
ให้กับสถานการศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นอันมาก 
  

  ๑.๒.๒ ความพร้อมของสถานศึกษา  
  ในระยะเวลา ๒๐ ปีของการประกันคุณภาพภายในและ ๑๕ ปีของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ทั้งหน่วยงานที่ถูกประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติบ่อยครั้งอันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกจนมีข้อร้องเรียนจากสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวของทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นผลส าเร็จเนื่องจากหลักการและวิธีการของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้คือไม่สอดรับและ
ส่งเสริมสอดคล้องกับความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
ที่มีความแตกต่างกัน และการประเมินเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
          ตัวอย่างเช่นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุให้
สถานศึกษามีอิสระในการเลือกใช้ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบ ASEAN University 
Network – Quality Assurance (AUN-QA)  ระบบ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx)  
หรือ ระบบที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถานศึกษา  
  ในปัจจุบันบางคณะในบางสถานศึกษาได้เลือกใช้ระบบ AUN-QA ระบบ EdPEx หรือ ระบบที่
สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง และอยู่ในระหว่างการศึกษา อบรม พัฒนา และปรับใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรยังไม่เสร็จสิ้น สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังใช้ระบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานละเอียดและซับซ้อนมาก อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพบ่อยครั้ง ดังนั้น สถานศึกษาจ านวนมากจึงยังไม่พร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากยังปรับปรุงระบบไม่ลงตัว และยังมีปัญหาในการเทียบเคียงกับระบบที่ เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลเมื่อน าคะแนนการประเมินต่างระบบ ต่างหลักสูตร มารวมเป็นคะแนนระดับคณะและ
ระดับสถาบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบางแห่งต้องใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในมากกว่าหนึ่งระบบ เช่น
ระบบของคณะกรรมการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาส าหรับหลักสูตรที่ยังไม่
พร้อมที่จะรับการประเมินโดยระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และระบบ AUN-QA ส าหรับหลักสูตรที่มี
ความพร้อม 



๓๒ 
 

  เนื่องจากตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพศึกษาภายนอก ดังนั้น เมื่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษายังไม่
พร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกก็ยังไม่อาจช่วยให้เกิดการพัฒนาของสถานศึกษา
ได้เช่นกัน 
 

  ๑.๒.๓ ภาระงานและความพร้อมของบุคลากร 
 บุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อีก
ทั้งการการตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพโดย
สมศ.ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ต้องน าเสนอ เอกสารอ้างอิง ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ และกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อยครั้ง  ท าให้บุคคลากรของสถานศึกษาขาดทัศนคติที่ดีต่อการประเมินอัน
เนื่องมาจากภาระงานที่เกิดจากกระบวนการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เพ่ิมข้ึนจากการด าเนินงาน
ตามปกต ิอีกทั้งยังไม่เห็นผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการน าผลการประเมินไปใช้ได้จริง 
 ในขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องใช้บุคลากรด้านการสอน
และการวิจัยจ านวนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าให้บุคลากรเหล่านี้มี
ภาระงานเพ่ิมขึ้นอีกนอกเหนือจากงานหลัก เช่น คณาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมเอกสารประกัน
คุณภาพของตนเองและหลักสูตร รวมทั้งยังต้องใช้เวลาประเมินหลักสูตรอ่ืนในฐานะของผู้ประเมินภายในอีก
ด้วย และยังต้องมีการเตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการประเมินในระดับหลักสูตรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอีก ดังนั้นหากแต่ละหลักสูตรใช้ผู้ประเมินหลักสูตรละ ๓ คน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีการ
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ๘๓ หลักสูตร จะใช้ผู้ประเมินหลักสูตร ๒๔๙ คน คณาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็น 
๑) ผู้เตรียมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒) ผู้ประเมินคุณภาพภายใน และ ยังอาจปฏิบัติหน้าที่
เป็น ๓) ผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอ่ืน จึงต้องรับภาระงานเพิ่มเติมจากภาระงานสอนและวิจัย  
 ซึ่งสภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันของสถานศึกษาในทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. สอศ. สกอ. ส านักงาน กศน. และส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน  

 ๑.๒.๔ ภาระด้านงบประมาณ  
 จากการประเมินฯที่ผ่านมา สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมิน ต้องใช้งบประมาณของ
ประเทศจ านวนมากส าหรับการจัดเตรียมเอกสาร การจ้างผู้ประเมิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจาก
การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสักัดและหน่วยงานภายนอก โดยที่งบประมาณดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เช่น ในปี ๒๕๕๘ TDRI รายงาน ว่า สมศ. ต้องใช้
งบประมาณจ านวน ๑,๘๐๐ ล้านบาทในการจัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี โดยงบประมาณ
นี้นับเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่ง หากรวมงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว สามรอบ คิดเป็นงบประมาณ ๕,๔๐๐ ล้าน
บาท แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศกลับตกต่ าลง และก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับสถานศึกษาอย่างมากมาย 
(http://tdri.or.th/tdri-insight/๒๐๑๕๐๓๒๖-๓/) 

 ๑.๒.๕ ภาระงานด้านเอกสาร 
 สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกในปัจจุบันเน้น
เรื่องของการตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้น จึงก่อให้เกิดภาระงานด้านเอกสารแก่สถานศึกษาต่าง ๆ ที่
ต้องจัดเตรียมเพ่ือการรายงานและการตรวจประเมิน เช่น ในการประกันคุณภาพภายในการศึกษาของ



๓๓ 
 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศต้องจัดเตรียม
เอกสารจ านวนมาก ได้แก่ การจัดท ารายงาน มคอ. ๓ – มคอ. ๗ ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เปิด
สอน 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 
รายวิชาละประมาณ ๗ หน้า (บางแห่งมีมากถึง ๑๕ หน้า)  ดังนั้น รายงาน มคอ. ๓ และ ๕ ที่ต้องจัดท าตาม
หลักเกณฑ์ จึงมจี านวนไม่น้อยกว่า ๖๘๖ หน้า นอกจากนั้นยังก าหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงาน มคอ. 
๗ อีกประมาณ ๙๐ หน้า เมื่อรวมเอกสารทั้งหมดที่ต้องเขียนรายงาน มคอ.๓ - มคอ.๗ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
หน้า ต่อหลักสูตร เป็นต้น 
 นอกจากการเขียนรายงานข้างต้นแล้ว ต้องมีการจัดท าส าเนาเอกสารเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
รายงานทั้งหมด เช่น ส าเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 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 ในกรณีที่มีสภาวิชาชีพเข้ามา
เกี่ยวข้องต้องจัดท าเอกสารเพ่ือการประเมินโดยสภาวิชาชีพอีกอย่างน้อย ๑ ชุด และยังมีรายงานคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานปกติอีก ๑ ชุด รวมทั้งสิ้นจาก
กระบวนการทั้งหมด สถานศึกษาต้องมีการจัดท าเอกสารหลายหมื่นแผ่น โดยไม่ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์อีก
ครั้ง จากรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า
ร้อยละ ๘๓.๒ เห็นว่าไม่ควรให้สถานศึกษาสร้างเอกสารเพ่ิมเติมจากการด าเนินงานปกติ  ร้อยละ ๘๒.๗ เห็น
ด้วยเรื่องภาระเอกสารมากเกินจ าเป็นส าหรับการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก และร้อยละ ๗๖.๖ 
เห็นด้วยว่ามีภาระเอกสารมากเกินจ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพภายใน (ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

 ๑.๒.๖ คุณภาพของผู้ประเมิน 
 ปัญหาผู้ประเมินที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการ บริบท หลักการ และ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนเนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
  ๑.๒.๖.๑ ผู้ประเมินบางท่านมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ตนประเมิน ในขณะที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา  
  ๑.๒.๖.๒ ผู้ประเมินบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ต้องประเมิน หรือ มีความรู้
ที่ไม่ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ถูกส่งไปประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม ๔.๐ 
และการบริหารการศึกษาตามหลักการบูรณาการใน ๔ สหวิทยาการ (STEM) เป็นต้น 
  ๑.๒.๖.๓ ผู้ประเมินอิงกฎ ระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ หรือท าการ
ประเมินโดยตรวจจับข้อบกพร่องจากรายงานเท่านั้น   
  ๑.๒.๖.๔ ผู้ประเมินบางท่านเป็นนักวิชาการหรือเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการมีความรู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงขาดประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ไม่เข้าใจในบริบทของ 
การบริหารสถานศึกษา  
  ๑.๒.๖.๕ ผู้ประเมินขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
เกณฑป์ระเมินตัวบ่งชี้ นอกจากนั้นยังตีความตามความเข้าใจของตนเอง จึงส่งผลให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพ
ได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 



๓๔ 
 

  ๑.๒.๖.๖ ผู้ประเมินท าการประเมินตามเอกสารเป็นหลัก และตีความตามตัวอักษร 
มากกว่าที่จะมีการส ารวจสภาพความเป็นจริงจากการสังเกตและสัมภาษณ์ครู คณาจารย์ ผู้จ้างงาน ผู้เรียน 
บุคลากร ซึ่งการสัมภาษณ์ก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาจัดมา ดังนั้น ผลการประเมินจึงเป็น
ข้อเท็จจริงตามเอกสารซึ่งอาจไม่ตรงกับที่ปฏิบัติจริงที่อาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเอกสารทั้งหมด จาก
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่าประเด็ น
ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือผู้ประเมินที่ขาดมาตรฐาน การตีความเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ แตกต่างกันในระหว่างผู้
ประเมินด้วยกันเอง ยึดตัวหนังสือเป็นหลักโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง (ดังแสดงในภาคผนวก จ) 
  ๑.๒.๖.๗ การจัดผู้ประเมินภายในยังไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านการเมือง เช่น 
การจัดผู้ประเมินภายในจังหวัดเดียวกันประเมินกันเอง อาจมีความเกรงใจหรือความสนิทสนมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
หรือผู้ถูกประเมินเสนอให้ผู้ประเมินภายนอกเข้ามาดูแลการประกันคุณภาพภายในโดยมีค่าตอบแทน 
 

  ๑.๒.๗ เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) 
   ๑.๒.๗.๑ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกหลายข้อในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
และไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยที่ก าหนดรายละเอียดมากเกินจ าเป็นและไม่เหมาะสม ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ 
และบ่งชี้คุณภาพการจัดการการศึกษาได้จริง เช่น ในส่วนเกณฑ์ประเมินที่เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันยังไม่มีความชัดเจน เกณฑ์การมีงานท าในระดับ
ปริญญาตรี มีนักศึกษาบางส่วนเป็นผู้มีงานท าอยู่แล้วจึงไม่ควรประเมินภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรหรือสถาบันแต่อย่างใด ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จ านวนหนึ่งเพราะการกวดวิชา และผู้สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงอาจไม่ได้เป็นผลจาก
เรียนการสอนของโรงเรียน และการก าหนดให้ครูมีครบตามสาขา แต่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชายแดน
ไม่สามารถมีครูครบและตรงสาขาได ้เป็นต้น 
  ๑.๒.๗.๒ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บางเกณฑ์ขาดความยืดหยุ่น และไม่มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย หลักการ บริบท รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่แห่งละ
แต่ละระดับที่มีความหลากหลาย  เช่น ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
ปิดมาใช้กับมหาวิทยาลัยเปิด หรือมหาวิทยาลัยรูปแบบตลาดวิชา  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีเป้าหมายต่างจากการศึกษาในระบบ กล่าวคือ กศน. มีเป้าหมายที่ไม่ได้เน้นการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการน าไป
ประยุกต์ใช้ เช่น ประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกันในสังคม แต่ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ยังไม่สะท้อน
เป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว โดยที่ผ่านมาหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. ไม่ได้น าความคิดเห็นของ 
หน่วยงานอ่ืน เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน ตลอดจนสถาบันผู้ถูกประเมิน และสังคม  มาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม 
  ๑.๒.๗.๓ องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไม่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับการศึกษาทุก
ระดับและทุกรูปแบบท าให้เป็นภาระส าหรับสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในสถานศึกษาบางแห่งที่ต้อง
มีการประเมินจากองค์กรวิชาชีพพบว่าองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ของ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ไม่สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพด้วย      
   



๓๕ 
 

  ๑.๒.๘ ในปัจจุบันสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ยังไม่
สามารถสนับสนุนข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน 

  ๑.๒.๙ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
  ๑.๒.๙.๑ วิธีการประเมินเป็นการประเมินย้อนหลัง ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้นจริงได้  
    ๑.๒.๙.๒ วิธีการประเมินอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก  
 

  ๑.๒.๑๐ ความล่าช้าในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาและการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแบบตัดสิน (ตก/ผ่าน) ไปใชเ้พื่อการลงโทษสถานศึกษา 
  ๑.๒.๑๐.๑ การลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษา 
    เนื่องจาก สกอ. ก าหนดให้ใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษามีหลักสูตรที่ยังอยู่ระหว่าง 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบของ สกอ. จะไม่มีผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดั งนั้ น  สถานศึกษาจะไม่ ได้ รับการจัดสรรวงเงินกู้ยืมจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) ส าหรับหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการลดโอกาสของผู้เรียนในการเข้าศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว  
 ๑.๒.๑๐.๒ ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 ส าหรับสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหากมีหลักสูตรที่ยังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไม่แล้วเสร็จ หลักสูตรนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของ สกอ. ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเข้าใจผิดว่าหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการประกันคุณภาพ
ภายในโดย สกอ. และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 
 

  ๑.๒.๑๑ ความน่าเชื่อถือของผลการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
  ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นไปเพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สมศ. 
จะต้องจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการน าผลการประเมินของ
สถานศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างจริงจัง 
นอกเหนือจากประเด็นเรื่องผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกที่ไม่สะท้อนคุณภาพจริงของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากปัญหาหลายประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้อ ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.๑๐ ยังมีประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอีกเช่น การประเมินคุณภาพของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย 
สมศ. ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่คณะผู้ประเมินเข้าท าการประเมินโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคณะผู้ประเมินจะเป็น
คนจัดท าข้อเสนอแนะพร้อมร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพให้กับสถานศึกษา ภายใน เวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้สถานศึกษารับรองร่างรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินก่อน จึงจะสามารถจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน หากสถานศึกษาไม่รับรองร่างรายงานดังกล่าว สมศ. 
จะไม่สามารถเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อ คณะรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากกรณีที่สถานศึกษาไม่ยอมรับรองร่างรายงานผลการ



๓๖ 
 

ประเมินของคณะผู้ประเมินภายนอก ส่งผลให้ มีการรายงานผลการประเมินอย่างประนีประนอมเพ่ือให้
กระบวนการประเมินภายนอกเสร็จสิ้นลงภายในก าหนดระยะเวลา 
  อีกทั้งรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้างไม่ได้เจาะจงไปที่
ประเด็นที่แต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่น าเอาผลประเมินของคณะผู้ประเมินไป
วิเคราะห์เพ่ิมเติมในภาพรวมเพ่ือสร้างค าแนะน าให้แต่ละโรงเรียนในอีกระดับหนึ่ง ระบบการให้ค าแนะน า
ลักษณะนี้ท าให้คุณภาพของค าแนะน าที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความแตกต่างกันตามคุณภาพและ
ประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพ้ืนที่ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลาจ ากัด 

  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในกระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ สมศ.  
จะเกิดขึ้นภายในระบบราชการเป็นหลัก โดยถึงแม้ว่าจะมีการน าผลประเมินมาน าเสนอต่อสาธารณชนแต่การ
รายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการรับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่า โรงเรียน ก ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๕ ในระดับ ๗.๘ จากคะแนน
เต็ม ๑๐ เป็นต้น โดยที่มิได้มีการวิเคราะห์ จัดล าดับ หรือเรียบเรียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตีความ
หรือเทียบเคียงรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งท าให้รายงานผลการประเมินดั งกล่าวไม่ได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชนและการน าไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจ ากัด 
 

   ๑.๒.๑๒ ข้อสรุปปัญหาและข้อร้องเรียนจากการประกันคุณภาพการศึกษา   
   นอกจากปัญหาหลัก ๆ ของการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องของปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอีกเป็นจ านวนมากที่ได้ข้อสรุปของปัญหา
ออกมาคล้าย ๆ กันที่รายงานฉบับนี้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น สมศ. ก็ย่อมรับทราบตามที่ปรากฏอยู่ในผลงานวิจัยที่จัดท าขึ้นโดย สมศ. เอง เรื่องการ
สรุปผลการวิจัยติดตามการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน
การศึกษารอบสาม ที่ได้เปิดเผยถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารการศึกษาและ
คณาจารย์ เรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่อง
ภาระงานเอกสาร ควรก าหนดการใช้หลักฐานเอกสารเท่าที่จ าเป็น  ความไม่พร้อมของสถานศึกษาอัน
เนื่องมาจากความไม่เข้าใจหลักการ แนวทางการด าเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม ความไม่พร้อมและความจ ากัดของสถานศึกษาด้านทรัพยากรและบุคคลากร การท าหน้าที่
ของผู้ประเมินที่ยังไม่ข้าใจบริบทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ความล่าช้าในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การประเมิน 
ความล่าช้าในการส่งผลประเมินให้สถานศึกษาเพ่ือไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต้นสังกัด และระบบความ
เชื่อมโยงของการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
     จากข้อมูลทั้ งหมดจะเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันท าให้
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต่างประสบปัญหาจากการด าเนินการในการประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอย่างมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทาง change.org ที่เป็น
เว็บไซต์ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปน าเสนอประเด็นเพ่ือรณรงค์ ซึ่งจ านวนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ change.org ใน



๓๗ 
 

ไทยมีมากกว่า ๑.๒ ล้านคน และยังมีการร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเป็นจ านวนมาก 
  นอกจากนี้ จากรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของไทย ที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ที่ท าการส ารวจความคิดเห็นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องการการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศไทย เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการประกันคุณภาพในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ที่ควรกระท าของผู้มีส่วนร่วมฝ่ายต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพ ผลการส ารวจพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ระบบการประกันคุณภาพปัจจุบันสร้างภาระเอกสารมากเกินจ าเป็น เกณฑ์คุณภาพ
และตัวบ่งชี้ขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถวัดผลคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการ
ประเมินคุณภาพ ดังนั้น ควรให้สถานศึกษาก าหนดองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
ตัวบ่งชี้ และด าเนินการประเมินคุณภาพของตนเอง นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างด าเนินงานไปคนละ
ทิศทาง ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เสนอความเห็นว่าควรให้หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่ให้ค าแนะน า  ส่งเสริม 
ช่วยเหลือ สถานศึกษาในการประเมินตนเอง และ ให้หน่วยงานภายนอกท าการตรวจเยี่ยมอย่างเป็น
กัลยาณมิตรเพ่ือรับรองการประเมินตนเองเมื่อสถานศึกษาร้องขอ ทั้งนี้ การประกันคุณภาพควรท าจากมุมมอง
เพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู้ไม่ใช่การก ากับ ดูแล และควบคุมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อค าถามทุกข้อ โดย ร้อยละ ๘๓.๒ เห็นว่าไม่ควร
ให้สถานศึกษาสร้างเอกสารเพิ่มเติมจากการด าเนินงานปกติ  ร้อยละ ๘๒.๗ เห็นด้วยเรื่องภาระเอกสารมากเกิน
จ าเป็นส าหรับการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๘๐.๘ เห็นว่าควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพใน
การประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ ๘๐.๔ เห็นว่าควรใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพโดย
หน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๗๖.๖ เห็นด้วยว่ามีภาระเอกสารมากเกินจ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพภายใน 
ร้อยละ ๗๖.๖ เห็นว่าไม่ควรก าหนดรูปแบบ วิธีการ และรูปแบบการรายงานแบบตายตัว ร้อยละ ๗๖.๒ เห็นว่า
การประกันคุณภาพในปัจจุบันไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕.๙ ควรส ารวจคุณภาพ
ของสถานศึกษาจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าประเมินจากการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๔.๙ 
เห็นว่าสถานศึกษาควรดูแลและพัฒนาคุณภาพของตนเองและให้      สังคมตัดสินคุณภาพจากผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน ร้อยละ ๗๔.๔ เห็นว่าตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพในปัจจุบันไม่เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง ร้อยละ ๗๒.๓ เห็นว่าตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนคุณภาพแท้จริงของ
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๒.๔ เห็นว่าควรให้สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัด และวิธีการประกัน
คุณภาพเอง (ดังแสดงในภาคผนวก จ หน้า ๕๕)   
   โดยสรุปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงศึกษา
อย่างเช่น สพฐ. สกอ. หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระอย่าง สมศ. ต่างก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดีอยู่แล้ว ว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีการด าเนินการต่อเนื่อง
มาเกือบ ๒๐ ปี และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย สมศ. ที่มีการด าเนินการมา ๑๕ ปีแล้ว ไม่ได้
รับการยอมรับทั้งจากสถานศึกษาและสาธารณชนว่าท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

   คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสมศ. ก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะ



๓๘ 
 

ด าเนินการต่อ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าและเป็นการซ้ าเติมปัญหาที่เกิดจากการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูป
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป ทั้งนี้ หาก
ไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมา ดังนี้  

  ๑.๓ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีมีการด าเนินการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกตามระบบเดิม 

   ๑.๓.๑ การด าเนินการการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกต่อไป
ตามระบบเดิมจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เนื่องจากกระบวนการประกันคุณภาพในปัจจุบันกลับมุ่งเน้นที่การตรวจสอบระบบ กลไก และเอกสารประกอบ
กระบวนการบริหารจัดการการศึกษา มากกว่าการตรวจสอบผลลัพธ์คือคุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านการอาชีพหรือช่วยเหลือ
ชุมชน เช่น โครงการปลูกผัก โครงการอาหารกลางวัน โครงการท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ จะไม่ได้รับคะแนน
ประเมินหากไม่มีแผนงานตามวงจร plan-do-check-act ดั งนั้น  โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกโครงการ นอกจากนั้น ในหลาย ๆ กรณีการจัดท าโครงการยัง
ต้องมีด าเนินการให้ครบวงจรการจัดท าแผนกลยุทธ์ เช่น แผนงานตามระบบ plan-do-check-act เพ่ือการปลูก
ผัก แผนกลยุทธ์การท าความสะอาดชุมชน ฯลฯ โดยไม่ได้ค านึงว่าประโยชน์ที่จะได้จากการท าโครงการต่างๆ
นั้นเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้จริงหรือไม่อย่างไร แต่ไปมุ่งเน้นที่การท าเอกสารโครงการเพื่อผ่านการประเมิน 

   ๑.๓.๒ ไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะต้อง
วัดและประเมินผลในหลายด้านจึงจะครบตามเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพ      

   ๑.๓.๓ ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการด าเนินการประกันคุณภาพท า
ให้ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนมาเพ่ือเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน จากผล
ส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่าครูไทยถูก
ดึงเวลาจากการท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน จนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน 
กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก ส่วน
กิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่เห็นว่าส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน คือ การประเมินโรงเรียนโดย สมศ. หน่วยงาน
ประเมินที่ครูส่วนใหญ่อยากให้มีการปรับปรุงมากที่สุด คือ สมศ. โดยเสนอให้ปรับปรุงวิธีการประเมินที่เน้น
ผลลัพธ์ของเด็กมากกว่าเอกสารและลดภาระการประเมินลง (http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1087) 

   ๑.๓.๔ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพราะครูไม่มีเวลาใน
การจัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากถูกดึงเวลาจากการท า
หน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้อง
ใช้เวลามากท่ีสุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก (สสค. ๒๕๕๗) ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสาร
รองรับการประเมิน จากงานวิจัยขององค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกาในปี ๒๕๕๕ ได้
ศึกษาเวลาของครูที่ใช้ในห้องเรียนของ ๕ ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา ฮอนดูรัส โมซัมบิก 
และเนปาล พบว่า เมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนไปร้อยละ ๒๐ – ๓๐ จะมีผลต่อการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างมาก โดยมีผลกระทบต่อโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก สมาธิของเด็กต่อเนื้อหาและผลคะแนน
ของเด็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากผลส ารวจของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 



๓๙ 
 

(สสค.) เมื่อปี ๒๕๕๗ พบว่าภาระงานนอกห้องเรียนที่ดึงเวลาของครูในประเทศไทยออกนอกห้องเรียนสูงถึง
ร้อยละ ๔๒ 

   ๑.๓.๕ ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  
       ที่ผ่านมาพบว่าผลการประเมินคุณภาพที่พัฒนาขึ้น อาจไม่ได้เกิดจาก การปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนให้ดีขึ้น ผลการประเมินที่ดีขึ้นในการประเมินภายนอกรอบที่  ๒ – ๓ อาจเป็นผลมาจาก
ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษามากกว่า
การพัฒนาด้านคุณภาพหรือการสร้างสัมฤทธิผลให้กับการเรียนการสอน ในขณะที่ยังไม่มีรายงานการวิเคราะห์
ใดในประเทศไทยที่ยืนยันว่าการจัดท าโครงการให้ครบขั้นตอนแผนกลยุทธ์จะท าให้โรงเรียนมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้กับนักเรียน  (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ๒๕๕๖) 
      เนื่องจากวิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอ้างอิงจาก
บันทึกเอกสารเป็นหลักประกอบกับการที่ผู้ประเมินเองก็ไม่ข้าใจบริบทของสถานศึกษา รวมทั้งตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาจึง ไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   ๑.๓.๖ การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่
ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆของโลก 
เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับ
ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็น
ในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาไทยที่ยังคงตกต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

    ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเดิม คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอแผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาในระยะยาวต่อจากแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานภายนอก ที่ได้เสนอไปแล้ว ดังนี้  

  ๒. วิธีการปฏิรูป  
  ๒.๑ วิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะปฏิรูป 
  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
โดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ผ่านมาและก าลังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ศึกษาข้อมูลเอกสาร การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ งานวิจัย การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบ
ประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะต้อง
สอดคล้องหรือเป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไม่สร้างภาระงานเพ่ิมกับผู้
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ถูกประเมิน โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกควรจะพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยเน้นที่ผลลัพธ์ เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับบริบทที่ต่างกันของสถานศึกษา หรือเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล และมีการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานประเมินภายนอกจะต้องมีบทบาทในการที่จะส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพศึกษาและน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  ๒.๒ แนวทางแก้ไข  

  ๒.๒ .๑ แนวทางการแก้ ไขปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม 
คณะกรรมาธิการขอน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ดังนี้ 
  ๑) หลักคิดของการเกิดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสิ่งส าคัญคือผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้
ที่อยากยกระดับคุณภาพ นั่นคือสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่อยากด าเนินการและต้องเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือที่ตน
จะได้เกิดการพัฒนาไม่ใช่การบังคับหรือการสั่งให้ท า การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงให้
เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้  
       ๑.๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาต้องก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
             ๑.๒) การประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่เป็นการตัดสิน (ตก/ผ่าน) จึงต้องแยกการประเมินเพ่ือ
พัฒนาออกจากการก ากับดูแลและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อการพัฒนา  
    ๑.๓) การประเมินจะต้องสอดรับกับงานที่ท าประจ าของบุคลากรและสถานศึกษาผลการ
ประเมินจึงจะสามารถสะท้อนคุณภาพจริงของสถานศึกษาโดยไม่สร้างภาระงานเพ่ิม แต่สามารถสร้างการ
พัฒนางานประจ าให้เกิดคุณภาพได้ 
    ๑.๔) เกณฑ์คุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้) ต้องยืดหยุ่น หลากหลาย และเหมาะกับแต่ละระดับและประเภทของการศึกษาที่แตกต่างกัน 
หรือสามารถเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ (สถานศึกษา) และผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นแนวทางเดียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่นในประเทศสิงค์โปร์ที่มีการ
ปฏิรูปโรงเรียนโดยเน้นเป้าหมาย “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากข้ึน” ยึดหลักการที่ว่าการคุณภาพการศึกษาจะ
ไม่ยั่งยืนหากไม่รู้จักการยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความต้องการที่หลากหลายของโรงเรียนท้องถิ่น หรือยอมรับ
เงื่อนไขที่ตายตัว สูตร  “ตึง  หย่อน  ตึง”  เป็นส่วนผสมระหว่างการยึดมั่นในหลักเกณฑ์ส่วนกลาง (ตึง) กับ
การโอนอ่อนตามความจ าเป็นของทรัพยากร ข้อจ ากัด และลักษณะเฉพาะตัวของโรงเรียน (หย่อน)  (อ้างอิง 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ (https://kansuksa.wordpress.com)) 
   ๑.๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกจะต้องใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) ชุดเดียวกันกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
  ๒) หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานประเมินภายนอก (สมศ.) ร่วมกับสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประชุมร่วมกันโดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
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ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการที่กล่าวแล้วใน ข้อ ๑)  
   ๓) น าผลสรุปการประชุมร่วมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ได้จากข้อ ๑.๒) มาจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวบรวม
แนวคิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน กศน. สช. 
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง เพ่ือก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสม 
   ๔) น าแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมจากข้อ ๓) มาด าเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
เพ่ือเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้ง สมศ. สกอ. สพฐ. สอศ. ส านักงาน 
กศน. สช. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง  
   ๕) น าระบบประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นจากข้อ ๔) ไปทดลองใช้ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาแก้ไขปรับปรุงให้ได้ข้อสรุปในการจัดท าเป็นแนวทาง ขั้นตอนและคู่มือการประกันคุณภาพเพ่ือให้
สถานศึกษาปฏิบัติ และต้องให้มีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม ่
 

  ๒.๒.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ที่น าเสนอ    

      เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วใน ข้อ ๑.๑) โดยมีสาระส าคัญในประเด็นที่คณะกรรมาธิการจะน าเสนอ
เพ่ือปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ใน ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ๓) ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ๔) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ ๕) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด 
(สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.) และหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ๖) เป้าหมาย ขอบเขต และวิธีการท างานของ สทศ. 
                    

   ๑) เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) 
  เดิมหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้ ๑ ชุดเพ่ือใช้กับการประกันคุณภาพภายในส าหรับทุกสถานศึกษา โดยมีจ านวน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ มากเกินความจ าเป็นและไม่ยืดหยุ่น และหน่วยงานภายนอกก าหนดองค์ประกอบ /
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ อีก ๑ ชุดเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ภายนอกส าหรับทุกสถานศึกษา โดยมีจ านวน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ มากเกินความจ าเป็นและ
ไม่ยืดหยุ่น (อ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัดและคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสมศ.) ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่จะมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑) ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐานและให้สถานศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในหลายประเทศ (ดังแสดงในภาคผนวก ซ)  
ตัวอย่างเช่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ให้อิสระแก่สถานศึกษาค่อนข้างสูง โดยมี
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานงานในระดับนโยบายและติดตามผล ได้แก่ สภาการศึกษาแห่งออสเตรเลีย 
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(Australian Education Council) หรือที่ประชุมรัฐมนตรีการศึกษาของรัฐ/มลรัฐต่างๆ และมีหน่วยงานที่
ก าหนดองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน โดยกว้างเพ่ือเป็นแนวทางหรือกรอบอ้างอิง ได้แก่ Register of 
Australian Tertiary Awards (อ้างอิง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ โดย น.ท. หญิง 
ประอร สุนทรวิภาต) 
  ๑.๒) ให้สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องร่วมกับสถานศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่พร้อมที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว  
  ๑.๓) ให้สถานศึกษาสามารถเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ตัวอย่างเช่น เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือ Education for Performance 
Excellence (EdPEx) คณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเอเชียและแปซิฟิก 
หรือ Asia Pacific Accreditation and Certification Commission (APACC) เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN-QA) เกณฑ์การประเมินผล
การศึกษาของส านักงานมาตรฐานการศึกษา หรือ Office for Standard in Education (OFSTED) เกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลส าหรับแพทย์ศาสตร์ศึกษา หรือ World Federation for Medical Education 
(WFME) สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิ จ  หรือ Association to Advance 
Collegiate School of Business (AACSB) เป็นต้น  
  ๑.๔) ในกรณีที่ใช้องค์ประกอบ/ด้าน และมาตรฐาน ที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
  ๑.๕) ในกรณีที่ใช้องค์ประกอบ/ด้าน และมาตรฐานที่ใช้ในระบบสากลให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
  ๑.๖ หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความรู้กับสถานศึกษาในการ
พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา  
  ๑.๗) การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกต้องใช้องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ชุดเดียวกันกับที่สถานศึกษาเลือกใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
 

 ๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา 
  วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาควรเป็นแบบของการตรวจเยี่ยมและ ควรเป็นไปเพ่ือให้
สถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปถึงอุดมการณ์สูงสุดที่อยากเป็น และที่ส าคัญจะต้องเป็นลักษณะของ
การช่วยสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา และท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ถูก
ประเมินมองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่ภาระแต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือจะท าให้คุณภาพการศึกษาเกิด
การพัฒนา1  
 
                                                 
1 อ้างอิงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการประกันและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานกรรมการการ
อุดมศึกษา 



๔๓ 
 

  วิธีการประเมินเดิม 
  - หน่วยงานต้นสังกัดท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งหมดทุกระดับและ
ประเภททุก ๓ ปี ซึ่งเป็นการซ้ าซ้อนกับสถานศึกษาที่ต้องท าการประเมินตนเองทุกปี และหน่วยงานภายนอกที่
ท าการประเมินทุก ๕ ปี ดังนั้นการที่หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาท าการประเมินสถานศึกษาแบบตัดสินจึง
เหมือนกับเป็นการซ้ าเติมสถานศึกษาทั้งในเรื่องของภาระงานที่เกิดจากการประเมินและการโดนลงโทษถ้าไม่
ผ่านการประเมินหรือยังอยู่ในระหว่างการประเมิน  
  - หน่วยงานภายนอกท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งหมดทุกระดับและประเภททุก 
๕ ปี ทั้งที่มีปัญหาจากจ านวนผู้ประเมินที่มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการท าการประเมินสถานศึกษาทั้งหมดที่มี
มากกว่า ๖๐,๐๐๐ แห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ อีกชุดที่แตกต่างกันกับทีส่ถานศึกษาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน  
  - มีการประเมินซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภายนอก 
และหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ใช้เกณฑ์คุณภาพและวิธีการประเมินที่
แตกต่างกัน จึงเป็นการเพ่ิมภาระงานที่เกิดจากการประเมินให้กับสถานศึกษา 
  - ในระดับอุดมศึกษามีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน และมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ในระดับคณะ และสถาบัน  ซึ่งแต่ละหลักสูตรต้อง
จัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) และแผนการด าเนินงานระยะ๑ปี (One-Year Plan) ส่งให้กับ
สถานศึกษาต่อเนื่องทุกปี และการเปิดหลักสูตรก็ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากองค์การ
วิชาชีพในบางหลักสูตรยังต้องรับการประเมินจากองค์กรวิชาชีพอีกด้วย จึงเกิดภาระงานเพ่ิมจากการประเมินที่
ซ้ าซ้อนกันในระดับหลักสูตรอย่างมาก 
  - มีการน าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ในการพิจารณารับรอง เพ่ือขอเปิดหลักสูตรโดย
หน่วยงานต้นสังกัด มาใช้ในการประเมินหลักสูตรท าให้มีปัญหาที่เกิดจากตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
ที่ไม่ยืดหยุ่นตามบริบทที่เปลี่ยนไปของสถานศึกษา 
  - ท าการประเมินจากข้อมูลย้อนหลังเกิน ๑ ปี ท าให้ผลการประเมินไม่อาจสะท้อนคุณภาพ
จริงที่เป็นปัจจุบันของสถานศึกษา 
  - ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกท าการประเมินแบบตัดสิน (ตก/ผ่าน) ท า
ให้สถานศึกษามุ่งเน้นไปที่การผ่านการประเมินมากกว่าจะพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  วิธีการประเมินที่น าเสนอใหม่ 
  ๒.๑ หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ให้ท าหน้าที่
ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และมีความพร้อมในการร้องขอการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก 
  ๒.๒ ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษา
เลือกใช้ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑) และให้ท ารายงานผลการประเมินส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
รับทราบทุกปีการศึกษา โดยสถานศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   ๑)  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ก าหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งผู้ประเมิน 
   ๒)  ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการคุณภาพของสถานศึกษา คณะท างานคุณภาพของสถานศึกษา หรือ 
สภามหาวิทยาลัย 



๔๔ 
 

   ๓)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) ทุกปี 
   ๔)  สร้างระบบเพ่ือจัดเก็บผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เป็นภาระและ
เร่งรีบเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเข้าประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๕)  ท าการประเมินจากความเป็นจริงที่ปรากฏและมีความเป็นปัจจุบัน คือ ใช้ข้อมูล
ที่ไม่เกิน ๑ ปีนับจากสิ้นสุดปีการศึกษา 
   ๖)  เสนอรายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) พร้อม
หลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   ๗)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยระบุถึงประเด็นที่ได้รับจาก
การประเมินคุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีแผนงานพัฒนาในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือรับค าแนะน าและการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๘) ท าการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๓ ให้สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาท าการประเมินตนเองในระดับ
คณะและสถาบัน ส่วนการประเมินในระดับหลักสูตรไม่ถือเป็นข้อบังคับในการประเมินคุณภาพแต่ให้หลักสูตร
ต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) และแผนการด าเนินงานระยะ ๑ ปี (One-Year Plan) ส่งให้กับ
สถานศึกษาต่อเนื่องทุกปี 
  ๒.๔ ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.) ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลการ
ประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาประเมินตนเอง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา   
  ๒.๕ การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก (สมศ.) จะด าเนินการในทุกระดับชั้น
และทุกประเภทการศึกษาแต่ไม่ต้องท าการประเมินทุกสถานศึกษา โดยการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ๑) เมื่อสถานศึกษาร้องขอหรือสมัครใจ ๒) เพ่ือการสุ่มตรวจ ๓) เมื่อมีข้อสงสัย 
โดยอาจมีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เช่น ถ้าเมื่อสุ่มตรวจ หรือเมื่อ
พบข้อสงสัยแล้วเข้าไปประเมิน และหากผลประเมินออกมาไม่ดีต้องมีการประเมินซ้ าโดยก าหนดระยะเวลา 
ทั้งนี้เงื่อนไขเพ่ิมเติมอาจจะต้องพิจารณาก าหนดไว้ในกฎหมายระดับกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ
สามารถบังคับด าเนินการได ้
  ๒.๖ ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.)  ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาเลือกใช้ตามหลักการที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑. โดยไม่มีการขอให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารอ่ืนๆนอกเหนือจาก SAR และเอกสารที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา   
  ๒.๗ ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.) รายงานผลการประเมินให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยน าระบุถึงประเด็นที่ได้รับจากการประเมิน
คุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีแผนงานพัฒนาในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๒.๘ หากสถานศึกษาใดได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ไม่จ าเป็นต้องรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกซ้ าอีก 
  ๒.๙ ในระดับอุดมศึกษาการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ให้ท าการประเมินใน
ระดับคณะและสถาบันเท่านั้นไม่ต้องท าการประเมินในระดับหลักสูตร 
  ๒.๑๐ การประเมินเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพไม่มีการตัดสิน (ตก/ผ่าน) แต่เป็นการ



๔๕ 
 

ประเมินเป็นระดับขั้นในการพัฒนาโดยให้มีระดับขั้นที่มีรูปแบบที่สอดคล้อง หรือเหมือนกันและเข้าใจตรงกัน 
เช่น ระดับที่ ๑ ต้องปรับปรุงอย่างมาก ระดับที่ ๒ ต้องปรับปรุง ระดับที่ ๓ ปานกลางหรือเหมาะสม ระดับ ๔ 
ดี ระดับ ๕ ดีมาก เป็นต้น 
 

  เครื่องมือประเมินเดิม 
 - รายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) 
      - เอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา  
 - เอกสารที่ต้องจัดท าขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ เช่น แบบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. ๓-๗ 
 

  เครื่องมือประเมินที่น าเสนอใหม่ 
 - รายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) 
      - เอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา  
 

  ๓) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
   เดิมหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก (สมศ.) มีหน้าที่สรรหาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการประเมิน
สถานศึกษาทุกแห่ง จากข้อเสนอแนะที่ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองโดยหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องเข้า
ประเมินสถานศึกษาอีกต่อไป และเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีข้อเสนอให้
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ควรร่วมกันสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ประเมินควรจะต้องพิจารณาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการประเมิน และความ
เข้าใจในหลักการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้ประเมินจะต้องมีคุณภาพและประสบการณ์โดยตรง ขณะเดียวกัน
จะต้องมีการพัฒนาผู้ประเมินอย่างต่อเนื่องและให้เพียงพอด้วย โดยผู้ประเมินควรมีคุณสมบัตดัิงต่อไปนี้ 
 

 ๓.๑) คุณสมบัติ  
  ๓.๑.๑) ผู้ประเมินควรมีความรู้ความสามารถและเข้าใจบริบทของการศึกษา 
กระบวนการท างานของสถานศึกษา ดังนั้นคณะผู้ประเมินควรประกอบไปด้วย ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน
อย่างน้อย ๑ คน ผู้มีประสบการณ์การด้านการบริหารสถานศึกษาประเภทที่เข้าไปท าการประเมินอย่างน้อย ๑ 
คน ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาที่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๑ คน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประกันคุณภาพอย่างน้อย 
๑ คน ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินควรมีประธานการตรวจประเมิน ๑ คน 
  ๓.๑.๒) ผู้ประเมินทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก จนมีความเข้าใจในปรัชญาของการประเมินที่
ถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน
การสรุปผลการประเมิน 
  ๓.๑.๓) ผู้ประเมินควรมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การมองภาพแบบองค์
รวม การตั้งค าถาม การสังเกต และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ   
  ๓.๑.๔) ผู้ประเมินควรมีทักษะในการท างานเป็นทีม และการติดต่อสื่อสารอย่าง
กัลยาณมิตร รู้จักการถามค าถาม การสัมภาษณ์ รวมทั้งการแจ้งผลการตรวจสอบ 
  ๓.๑.๕) ผู้ประเมินควรมทีัศนะคติที่ดี มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ สุภาพ อ่อนน้อม 
ไม่ก้าวร้าว และมีความสนใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาอย่างแท้จริง 
  ๓.๑.๖) ผู้ประเมินควรมีจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 



๔๖ 
 

  ๓.๒) จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๒.๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยี่ยมและการ
ประเมิน 
  ๓.๒.๒) รายงานผลการประเมินตามความเป็นจริง และไม่น าข้อมูลของสถานศึกษา
ไปเปิดเผยต่อผู้อ่ืนใด  
  ๓.๒.๓) มีความอดกลั้น และยืดหยุ่น 
  ๓.๒.๔) มีความยุติธรรม เป็นกลางไม่ล าเอียง 
  ๓.๒.๕) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 ๔) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
  เดิมมีการน าผลการประเมินคุณภาพแบบตัดสิน (ผ่าน/ตก) ไปใช้เ พ่ือการลงโทษ
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินหรือยังอยู่ระหว่างการประเมินตัวอย่างเช่นสถานศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรร
วงเงินกู้ยืมจาก กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ส าหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินหรือยังอยู่ระหว่าง
การประเมิน จึงท าให้สถานศึกษามุ่งเน้นไปที่การผ่านการประเมินมากกว่าจะพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
เพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางในการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงควรถูกน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไม่ใช่ถูกใช้ในการ
ก ากับดูแลหรือลงโทษสถานศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขในข้อที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมในส่วนที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา 
 

 ๔.๑) ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
  ๔.๑.๑) ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่  
  ๔.๑.๒) ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ  
  ๔.๑.๓) สถานศึกษา หรือสถานประกอบการจะได้รับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๔.๑.๔) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนจะได้ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  
  ๔.๑.๕) ประเทศชาติจะเข้มแข็ง การเรียนการสอนที่มีการประกันคุณภาพจะส่งผลให้เกิด
คุณภาพทั้งระบบ  
 

 ๔.๒) สถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
   ๔.๒.๑) การให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
   ๔.๒.๒) น าผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน ตระหนักถึงการ
น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและจะสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  



๔๗ 
 

   ๔.๒.๓) น าผลการประเมินมาใช้ในการจัดการศึกษา หรือระบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้สถานศึกษาจัดการจัดการศึกษา หรือระบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิมการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นความตระหนักรู้ถึงความพอเพียง  
   ๔.๒.๔) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงตัวผู้เรียนด้วย สถานศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เปิดรับฟังความคิดเห็น และเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนา  
   ๔.๒.๕) น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาใช้ในการประเมินตนเอง 
ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ EdPex และเกณฑ์ APACC และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอ่ืนๆ  
 

 ๔.๓) หน่วยงานต้นสังกัดน าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
  ๔.๓.๑) ติดตามการให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  ๔.๓.๒) น าผลการประเมินมาใช้ในการให้ค าแนะน ากับสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุง
และวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและจะสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้งบประมาณสถานศึกษาจัดการศึกษา หรือ
จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ิมการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเต็มที่  
  ๔.๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงตัวผู้เรียนด้วย เปิดรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
การปรับปรุงพัฒนา  
  ๔.๓.๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นมาใช้ในการประเมินตนเอง ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPex) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  (APACC) และเกณฑ์คุณภาพระดับ
นานาชาติอ่ืนๆ 
 

 ๔.๔) หน่วยงานผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) น าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
   ๔.๔.๑) น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือที่จะ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาแบบองค์รวม ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ใช้ได้ผลในต่างประเทศ ตลอดจนท าการศึกษาวิจัยหา
แนวทางให้เกิดการปรับปรุง แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของสังคมไทย 
   ๔.๔.๒) จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอ่ืน ตลอดจนสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
   ๔.๔.๓) กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาใช้ในการประเมินตนเอง เช่น เกณฑ์ EdPex และเกณฑ์ APACC และเกณฑ์
คุณภาพระดับนานาชาติอ่ืนๆ 



๔๘ 
 

   ๔.๔.๔) หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกอาจเสนอให้มอบรางวัลคุณภาพระดับชาติ
ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพสูงควรเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืน เช่น รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ หรือ Thailand Quality Awards โดยไม่เผยแพร่ผลการประเมินสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพให้กับสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 ๕) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.) และหน่วยงาน
ภายนอก (สมศ.) 
  เดิมหน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่หลักในการเป็นผู้ประเมินภายในของสถานศึกษา อีกท้ังยัง
ใช้วิธีการประเมินแบบตัดสิน (ตก/ผ่าน) เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ลงโทษสถานศึกษาและการก ากับดูแล จึง
ท าให้ละเลยบทบาทและหน้าที่หลักที่ส าคัญในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีข้อเสนอแนะเรื่องบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๕.๑.๑) สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕.๑.๒) ร่วมกับสมศ.อบรมผู้ประเมินภายนอกให้มีคุณภาพและมีจ านวนที่เพียงพอ 
  ๕.๑.๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองและให้ท ารายงานผลการ
ประเมินส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรับทราบทุกปีการศึกษา  
  ๕.๑.๔) ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อฝ่ายนโยบายหรือรัฐบาลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการที่จะก าหนด
แนวนโยบาย แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในแต่ละระดับ ตลอดจนบริหารงบประมาณ 
  ๕.๑.๖) วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล จัด
งบประมาณและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

 ๕.๒) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายนอก 
   เดิมหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ท าการประเมินมุ่งเน้นการตัดสิน (ตก/ผ่าน) และต้อง
ท าการประเมินทุกสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีทั้งที่มีปัญหาในเรื่องจ านวนผู้ประเมินที่มีคุณภาพไม่
เพียงพอต่อการท าการประเมินสถานศึกษาทั้งหมดที่มีมากกว่า ๖๐,๐๐๐ แห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และยังมีปัญหาอ่ืนๆดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นของรายงานฉบับนี้  จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะเรื่องบทบาทและ
หน้าที่ของ หน่วยงานภายนอก (สมศ.) มีดังต่อไปนี้ 
  ๕.๒.๑) ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก โดยใช้องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ ชุดเดียวกันกับที่สถานศึกษาเลือกใช้ในการประเมินตนเอง 
  ๕.๒.๒) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกให้มีประสิทธิภาพ  
  ๕.๒.๓) อบรมผู้ประเมินภายนอกให้ได้มาตรฐานและมีจ านวนที่พอเพียง โดยสนับสนุน
ให้ ศึกษานิเทศก์ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การรับรองผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 



๔๙ 
 

  ๕.๒.๔) ให้การรับรองมาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ๕.๒.๕) ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ต้องท าการประเมินคุณภาพ
ในทุกระดับชั้นและประเภทการศึกษาแต่ไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสถานศึกษา และให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ๑) เมื่อสถานศึกษาร้องขอหรือสมัครใจ ๒) เพ่ือการสุ่มตรวจ ๓) เมื่อมีข้อสงสัย 
  ๕.๒.๖) จัดท ารายงานผลการประเมิน โดยระบุถึงประเด็นที่ได้รับจากการประกัน
คุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และส่ง
รายงานผลการประเมินเสนอต่อสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
  ๕.๒.๗) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา และส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนด
นโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวแบบองค์รวม  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 ๕.๓) การประเมินการท างานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
  - ให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกให้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งรวมถึงวิธีการด าเนินการ ผลส าเร็จของการด าเนินการ ความพึงพอใจของ
ผู้ถูกประเมิน และความคุ้มค่าของการด าเนินการในด้านต้นทุนและเวลา  
  - ให้มีหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นผู้ท าการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก 
 

   ๖) เป้าหมาย ขอบเขต และวิธีการท างานของ สทศ. 
   ขอบเขตงานของ สทศ.ในปัจจุบันยังจ ากัดอยู่ในการทดสอบด้วยแบบทดสอบซึ่งเป็นเพียง
งานย่อยงานหนึ่งของการวัดและประเมินผลเท่านั้น 
   ขอบเขตการทดสอบของ สทศ. ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการประกันคุณภาพ ปัจจุบัน
แบบทดสอบ O-NET ของ สทศ.สะท้อนผลการศึกษาออกมาในมุมที่แคบมาก สะท้อนผลเพียงความรู้ใน
บางส่วนกับสมรรถนะในการคิดบางระดับเท่านั้นในขณะที่การประกันคุณภาพต้องการข้อมูลที่สะท้อนผล
การศึกษาในอีกหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ด้านสุขภาพและสมรรถนะทางประสาทสัมผัสและการรับรู้สมรรถนะใน
การก ากับการเรียนรู้ของตนเอง 
   ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายของ สทศ. ปัจจุบัน สทศ. มีการจัดกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเดียว
คือ พยายามใช้แบบทดสอบ O-NET กับผู้เรียนทุกคนในชั้น ป.๖  ม.๓ และ ม.๖  ท าให้การท างานขาดความ
ยืดหยุ่นและขาดความคล่องตัวในการหาข้อมูลที่หลากหลาย รอบด้าน และครบถ้วนเพียงพอต่อการประกัน
คุณภาพ และไม่คล่องตัวเพียงพอที่จะหาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างทันท่วงที 
   ในระบบการประกันคุณภาพที่เสนอใหม่จึงให้มีการปรับปรุงเป้าหมาย ขอบเขต และ
วิธีการท างานของ สทศ.เพื่อให้เกิดมีองค์กรที่น าส่งข้อมูลที่เพียงพอต่อการประกันคุณภาพได้ 
 
 
 
 



๕๐ 
 

   ๒.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการปฏิรูป 
  - ผลการประเมินท่ีสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามจริงเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้ได้คุณภาพการศึกษาท่ีดียิ่งขึ้น 

  - ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 

  - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  

  - มีระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ในภาพรวม และนโยบายการศึกษาของประเทศ    

  - ลดภาระงานเอกสารท่ีซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเกิดจาการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  - ครูได้เวลาคืนสู่ห้องเรียนมากขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีหลักของครูในการอบรม ดูแล ฝึกฝน 
ให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

  - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ง่ายขึ้น 

  - เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในระบบการศึกษาไทย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นวิถีการท างานปกติ 
 
  ๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป  
  ๓.๑ ระยะที่ ๑ เดือนที่ ๑ – ๒ 

  ๑) หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานประเมินภายนอก (สมศ.) ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประชุมร่วมกันโดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้นของรายงานฉบับนี้ 
  ๒)  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในประเทศ และต่างประเทศ 

  ๓.๒ ระยะที่ ๒  เดือนที่ ๒ – ๓   
  - น าผลสรุปการประชุมร่วมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากระยะที่ ๑ มา จัดประชุมสัมมนา
วิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินงานวิจัย 

  ๓.๓ ระยะที่ ๓ เดือนที่ ๔ – ๖  
  - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมไว้แล้ว 

  ๓.๔ ระยะที่ ๔ เดือนที่ ๗ – ๑๐  
  - ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาน าร่อง 

  ๓.๕ ระยะที่ ๕ เดือนที่ ๑๑ – ๒๒  
  - ทดสอบระบบจริงและประเมินผลระบบ   



๕๑ 
 

  ๓.๖ ระยะที่ ๖  เดือนที่ ๑๒ – ๒๔ 
  - ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องทั้งระบบ 
 

   นอกจากนั้นในระยะยาวคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอ ให้มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในระบบ
การศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกเป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง ดังนี้ 
 ๑) พัฒนาทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยอบรมการพัฒนาผู้ประเมิน อบรมและสร้างความเข้าใจแก่
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
    ๒) วิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เป็นระบบที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 
 
  ๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่ต้องใช้งบประมาณ) 
  ๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
  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) สทศ. หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

  ๖. ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้น าเสนอ 
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ๖.๑ สร้างความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องปรัชญาหลักและแนวคิดในการพัฒนาและการเรียนรู้ 
มากกว่าการควบคุมตามกรอบที่ก าหนด 
   ๖.๒ ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารของสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง 
   ๖.๓ สร้างแรงจูงใจต่อสถานศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเร่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
และเต็มศักยภาพของสถานศึกษา  
   ๖.๔ สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ต้องสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็นวิถีการท างานปกติและ
กลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
   ๖.๕ ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการหารือกันในทุกภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้องเพ่ือให้ ได้ข้อสรุปร่วมกันในทุกองค์ประกอบของการประกันและประเมิ นคุณภาพได้แก่  
๑. องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒. วิธีการประเมินและเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ๓. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ๔. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
๕. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.) และหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ซึ่งการ
แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่อง เช่น องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ไม่เหมาะสม แต่การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะไม่อาจแก้ไขในเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายอย่างเช่น การคัดเลือกและอบรมผู้ประเมินให้มีคุณภาพตามต้องการได้ อีกทั้งทุกองค์ประกอบของ
ระบบการประเมินก็มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน หรือถึงแม้ว่าในเรื่องที่กฎหมายก าหนดไว้แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติ
ตาม ดังจะเห็นได้จากกรณีท่ีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ให้ส านักงานฯ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพของของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า
โครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกระดับ
การศึกษาในปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ  
   ๖.๖ มีระบบบริหารการประเมินที่มีคุณภาพ เช่น ระบบข้อมูล การเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน 
   ๖.๗ ต้องสร้างให้การประกันคุณภาพเป็นวิถีชีวิตการท างานปกติ (วัฒนธรรมคุณภาพ)   
   ๖.๘ แก้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๖ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
 
 
 



๕๓ 
 

 ๗. ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
    เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิรูปทั้งระบบที่คณะกรรมาธิการน าเสนอจ าเป็นจะต้องมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และพระราชกฤษฎีกา กฎ 
ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางและหลักการในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  เสนอหลักการในการแก้ไข ดังนี้ 
  ๑) ค านิยาม ให้มีการเพ่ิมและปรับปรุงส่วนนิยามที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นว่าคุณภาพการศึกษาจะต้องเกิดที่
สถานศึกษาจึงให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ส่วนการประเมินของ
หน่วยงานภายนอกไม่ใช่การตรวจสอบผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นการยืนยันผลการประกันภายในและเป็นไปเพ่ือ
ช่วยเหลือปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้น  
  ๒) หมวดระบบพิทักษ์คุณธรรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้นใหม่และโยงยึดการบริหารคุณภาพ 
และการประกันคุณภาพไว้กับระบบพิทักษ์คุณธรรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคม เพ่ือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วม และต้องรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานศึกษา ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๓) หมวดการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีการโยงยึดการบริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพไว้กับระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ในหมวดการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
  ๔) หมวดประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการจัดวางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพใหม่ในหมวด
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุง พัฒนา และสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง โดยที่องค์ประกอบ/ด้าน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  จะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ตามบริบทและ 
ความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละแห่งที่มี 
ความหลากหลายในทุกระดับ ส่วนวิธีการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษานั้นจะต้องไม่สร้างภาระงาน
เพ่ิมเติมกับสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เน้นการประเมินที่งานในการจัดการศึกษาที่ได้มีการปฏิบัติจริง 
ไม่ใช่การประเมินจากเอกสาร เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยอย่างแท้จริง 
  ๕) หมวดระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้นใหม่และก าหนดให้เรื่องระบบหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญใน พ.ร.บ. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในระบบการผลิต นั่นก็คือต้องมีระบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
 ทั้งนี้ เมื่อมีการแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ตามหลักการและแนวทางที่ได้น าเสนอดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องพิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ได้แก่ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจน
กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง ให้สอดคล้องกันด้วย โดยคณะกรรมาธิการได้มีการเสนอหลักการ
และแนวทางในการปรับปรุงทั้งหมดนี้ตาม แผนการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....” ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาไปแล้วด้วย  
    
 



๕๔ 
 

 ๒.๓ เร่ือง “แผนปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา และ  
  (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งส านักงานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....  
 (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....  
 (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ….  
 (๔) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา พ.ศ.  ….  
 (๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับการอุดมศึกษา พ.ศ.  ….” 
 

 ๑. แผนการปฏิรูป 
  ๑.๑ เรื่องที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป โดยให้ค านึงถึงความส าคัญเร่งด่วน
และความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ คือ “แผนปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. …. (๔) (ร่าง) 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา พ.ศ.  …. 
(๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการ
อุดมศึกษา พ.ศ.  ….”  

  สืบเนื่องจากที่คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแบ่งแผนการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) แผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยได้มีการเสนอให้มีการชะลอการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดและสมศ. ออกไป ๒ ปี จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหม่ทั้งระบบให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และ ๒) แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเสนอให้มีการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ทั้งระบบ ภายใน ๒ ปี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อแผนแรกคือปฏิรูปเร่งด่วนที่เสนอให้มีการชะลอการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยต้นสังกัดและสมศ. ออกไป ๒ ปีแล้ว ส่วนแผนที่สองคือแผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มีการน าเสนอผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบและส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแล้ว ทั้งนี้การที่จะด าเนินการให้แผนการปฏิรูปทั้ง ๒ เรื่องให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลส าเร็จได้ 
คณะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งส่วนนี้คณะกรรมาธิการได้เสนอแก้ไขแล้วตาม
แผนการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ได้เสนอผ่านความ
เห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแล้วเช่นกัน ยังคงเหลือ



๕๕ 
 

ในส่วนของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปที่ได้เสนอไป ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
ครบถ้วนในการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมาธิการจึงขอน าเสนอ “แผนปฏิรูป
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... และ (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. …. (๔) 
(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา พ.ศ.  …. 
และ (๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ส าหรับการ
อุดมศึกษา พ.ศ.  ….” เพ่ือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาต่อไป 
   
 ๑.๒ ปัญหา 
  สถานการณ์ปัจจุบันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 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 
และวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    
  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 
ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ และให้มีการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี  
  กล่าวโดยสรุป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อยทุกห้าปี โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือให้มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
จะต้องค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ  
  ดังนั้นการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกจะต้องยึดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 
  แต่จากการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของการศึกษา
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ทั้งในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา



๕๖ 
 

อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ด าเนินการมาแล้ว ๓ รอบ (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๘) แต่กลับ
พบว่าการประเมินดังกล่าวทั้งในส่วนของระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่ก าหนดไว้คือไม่สอดรับกับความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาตลอดจนบริบทในการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ที่มีความแตกต่างกัน และที่ยิ่งไปกว่านั้นผลของการประเมินยัง ไม่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของการประกันคุณภาพการศึกษา ในทางตรงกันข้ามกลับ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกิดจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
หรือ สมศ. ที่ท าให้สถานศึกษาทุกระดับต่างประสบปัญหาจากการประเมินคุณภาพ โดยไม่ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับทางการศึกษาจากสถาบันต่ าง ๆ ของโลก เช่น อันดับ
มหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับทักษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยดังแสดงให้เห็นในดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น  
  ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และ 
การประเมินภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น คณะกรรมาธิการ 
ได้น าเสนอโดยละเอียดในรายงานแผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้เสนอผ่านต่อสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว ซึ่งสามารถสรุป ดังนี้  
  ๑) ความไม่สอดคล้องกันของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  โครงสร้าง
ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกระดับการศึกษาใน
ปัจจุบันมีความซ้ าซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันในทางปฏิบัติ ทั้ งในเรื่ องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
(องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) และแนวทางการปฏิบัติ  
  ๒) ความไมพ่ร้อมของสถานศึกษา เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติบ่อยครั้ง  
  ๓) ภาระงานและความพร้อมของบุคลากร บุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้ และกฎระเบียบต่าง ๆ บ่อยครั้ง  ท าให้บุคคลากรของสถานศึกษาขาดทัศนคติที่ดีต่อการประกันและ
ประเมินคุณภาพ อันเนื่องมาจากภาระงานที่เกิดจากกระบวนการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เพ่ิมข้ึนมากจากการด าเนินงานตามปกติ   
  ๔) ภาระด้านงบประมาณ จากการประเมินฯที่ผ่านมา เช่น ในปี ๒๕๕๘ TDRI รายงาน ว่า สมศ. 
ต้องใช้งบประมาณจ านวน ๑,๘๐๐ ล้านบาทในการจัดการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี โดย
งบประมาณนี้นับเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่ง หากรวมงบประมาณที่จ่ายไปแล้ว สามรอบ คิดเป็นงบประมาณ 
๕,๔๐๐ ล้านบาท แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศกลับตกต่ าลง และก่อให้เกิดปัญหาขึ้นกับสถานศึกษาอย่าง
มากมาย (http://tdri.or.th/tdri-insight/๒๐๑๕๐๓๒๖ -๓/) ซึ่งรายงานดังกล่าวของ TDRI ยังน้อยกว่า
งบประมาณที่สมศ.ได้รับจริงมาก เนื่องจากรักษาการผู้อ านวยการสมศ.ได้ให้ข้อมูลกับกรรมาธิการศึกษาว่าในปี 
๒๕๕๙ เพียงปีเดียวได้รับงบประมาณส าหรับการประเมินคุณภาพมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และยังจะสามารถ
ขอเพ่ิมได้อีกมากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท 
 ๕) ภาระงานด้านเอกสาร สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ในปัจจุบันเน้นเรื่องของการตรวจเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก และมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมนอกจาก รายงานการ

http://tdri.or.th/tdri-insight/๒๐๑๕๐๓๒๖-๓/


๕๗ 
 

ประเมินตนเอง หรือ SAR  และ เอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา ดังนั้น จึงก่อให้เกิด
ภาระงานด้านเอกสารแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ  
  ๖) คุณภาพของผู้ประเมิน คุณภาพของผู้ประเมินยังไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาต่างๆเนื่องจาก
ประสบปัญหาเรื่องผู้ประเมินจ านวนมากที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการ บริบท หลักการ และ
จุดมุ่งหมาย ตลอดจนเนื้อหาสาระในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๗) เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้)  ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยที่ก าหนดรายละเอียดมากเกินจ าเป็นและไม่เหมาะสม 
ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพ และบ่งชี้คุณภาพการจัดการการศึกษาได้จริง ไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย หลักการ บริบท รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่แห่งละแต่ละระดับที่มีความหลากหลาย 
  ๘) วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา วิธีการประเมินเป็นการประเมินย้อนหลัง ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนจริงได้ วิธีการประเมินอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลัก  
  ๙) ความล่าช้าในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาและการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบตัดสิน (ตก/ผ่าน) ไปใช้เพ่ือการลงโทษสถานศึกษา  
  ๑๐) ความน่าเชื่อถือของผลการประกันคุณภาพการศึกษา จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีการ
น าผลการประเมินของสถานศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายได้อย่างจริงจัง อีกท้ังรายงานผลการประเมินข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหากว้างไม่ได้เจาะจงไป
ที่ประเด็นที่แต่ละโรงเรียนควรพัฒนาโดยตรง ในขณะที่ สมศ. ไม่น าเอาผลประเมินของคณะผู้ประเมินไป
วิเคราะห์เพ่ิมเติมในภาพรวมเพ่ือสร้างค าแนะน าให้แต่ละโรงเรียนในอีกระดับหนึ่ง ระบบการให้ค าแนะน า
ลักษณะนี้ท าให้คุณภาพของค าแนะน าที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีความแตกต่างกันตามคุณภาพและ
ประสบการณ์ของคณะผู้ประเมิน ซึ่งลงพ้ืนที่ประเมินโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นเวลาจ ากัด นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า
ในกระบวนการน าผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ของ สมศ. จะเกิดขึ้นภายในระบบราชการเป็นหลัก 
โดยถึงแม้ว่าจะมีการน าผลประเมินมาน าเสนอต่อสาธารณชนแต่การรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานผลการ
รับรองมาตรฐาน คะแนนมาตรฐานชี้วัด และคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น มีการ
รายงานว่า โรงเรียน ก ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๕ ในระดับ ๗.๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐ เป็นต้น โดยที่มิได้มีการ
วิเคราะห์ จัดล าดับ หรือเรียบเรียงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตีความหรือเทียบเคียงรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งท าให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและ
การน าไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจ ากัด    
  จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันท าให้สถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทต่างประสบปัญหาจากการด าเนินการในการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกอย่างมากและส่งผลกระทบโดยตรงต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทาง change.org ที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปน าเสนอประเด็นเพ่ือรณรงค์ ซึ่งจ านวนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ change.org ในไทยมีมากกว่า ๑.๒ ล้านคน 
และยังมีการร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกเป็นจ านวนมาก 
  นอกจากนี้ จากรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของไทย ที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ที่ท าการส ารวจความคิดเห็นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องการการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก



๕๘ 
 

ในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศไทย เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการประกันคุณภาพในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องบทบาทและหน้าที่ที่
ควรกระท าของผู้มีส่วนร่วมฝ่ายต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพ ผลการส ารวจพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นด้วย
ว่า ระบบการประกันคุณภาพปัจจุบันสร้างภาระเอกสารมากเกินจ าเป็น เกณฑ์คุณภาพและตัวบ่งชี้ขาดความ
ยืดหยุ่นและไม่สามารถวัดผลคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง นอกจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เสนอความเห็นว่าควรให้หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่ให้
ค าแนะน า ส่งเสริม ช่วยเหลือ สถานศึกษาในการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง และให้หน่วยงานภายนอกท า
การตรวจเยี่ยมอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองเมื่อสถานศึกษาร้องขอ ทั้งนี้ การประกัน
คุณภาพควรท าเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ไม่ใช่การก ากับดูแล และควบคุมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
  

  ๑.๓ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีมีการด าเนินการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกตามระบบเดิม ดังนี้ 
   ๑) การด าเนินการการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกต่อไปตาม
ระบบเดิมจะไม่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ๒) ไม่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องวัด
และประเมินผลในหลายด้านจึงจะครบตามเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพ      
   ๓) ขัดต่อนโยบาย “คืนครูให้นักเรียน” เพราะภาระงานในการด าเนินการประกันคุณภาพท าให้
ผู้สอนต้องทิ้งห้องเรียนมาเพื่อเตรียมเอกสารรองรับการประเมิน ซึ่งเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียน  

   ๔) เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพราะครูไม่มีเวลาในการ
จัดเตรียมสื่อหรือชุดการสอนที่เหมาะสมที่จะเพ่ิมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เนื่องจากถูกดึงเวลาจากการท า
หน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้อง
ใช้เวลามากท่ีสุดได้แก่ การประเมินของหน่วยงานภายนอก (สสค. ๒๕๕๗)  

   ๕) ผลการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากวิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกอ้างอิงจากบันทึกเอกสารเป็นหลักประกอบกับการที่ผู้ประเมินเองก็ไม่ข้าใจ
บริบทของสถานศึกษา รวมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของ
สถานศึกษาจึงไมส่ามารถน าไปใช้เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ้
   ๖) การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกในปัจจุบันไม่ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เห็นได้จากผลการจัดอันดับทางการศึกษาจาก
สถาบันต่าง ๆ ของโลก เช่น อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ (PISA) อันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EF EPI) และอันดับคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศไทยดังแสดงให้เห็นในดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษา
ไทยที่ยังคงตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 

 

    จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งผลกระทบที่กล่าวมาทั้งหมดพบว่าใน
ทุก ๆ เรื่องล้วนมีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะผู้ที่
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สมศ. และ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นส่วนหนึ่งและส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการ
ด าเนินการของ สมศ. เป็นการด าเนินการตามกฎหมายจัดตั้ง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรอง



๕๙ 
 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ ส่วนหน่วยงานต้นสังกัดเป็นการ
ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
นอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหากพิจารณาแนวทางตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่าหลักคิดและแนวทางตาม
กฎหมายทั้งสามฉบับผิดจากหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ก่อให้เกิดปัญหาสะสมและเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทั้งสอง
ส่วน เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางที่ตรงกับแนวทางการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมาธิการได้น าเสนอ 
คือ การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง  

   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผิดทั้งหลักการและวิธีการอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเดิม จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกัน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เสนอแก้ไข
กฎหมายหลักคือในส่วนที่เป็น ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปแล้ว แต่เพ่ือให้ครบถ้วนคณะกรรมาธิการจึงขอเสนอ “แผนปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....  (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. …. (๔) (ร่าง) 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  …. (๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
การอุดมศึกษา พ.ศ.  ….” เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้น าเสนอ
ไปแล้วสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ ดังนี้  

 ๒. วิธีการปฏิรูป  
  ๒.๑ วิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะปฏิรูป 
  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย 
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกท่ีผ่านมาและก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ศึกษาข้อมูลเอกสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
งานวิจัย การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน ภายใต้
กรอบแนวคิดหลักในการปฏิรูประบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกควรจะต้องสอดคล้องหรือเป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และไม่สร้างภาระงานเพ่ิมกับผู้ถูกประเมิน เกณฑ์คุณภาพที่ใช้ในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา



๖๐ 
 

จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทที่ต่างกันของสถานศึกษา หรือเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานประเมินภายนอกจะต้องมีบทบาทในการที่จะส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพ
ศึกษาและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ จากการพิจารณาศึกษาการด าเนินดังกล่าวจะเป็นรูปธรรม
ได้จะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย ดังนี้ 
 

  ๒.๒ แนวทางแก้ไข  

  ๒.๒.๑ แนวทางการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม  

   ตามที่คณะกรรมาธิการได้เสนอหลักการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมไปแล้ว ดังนั้น แผนการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้จึงขอน าเสนอแนวทางแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกา
และร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้เสนอผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศไปแล้ว ดังนี้ 
 

  ๑) หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพ หรือ Quality Assurance (QA) ว่า Assurance 
ในภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นไทยแล้ว หมายถึง “การท าให้มั่นใจ” ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
หมายถึงการท าให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามเป้าประสงค์ โดยหลักการส าคัญคือ การประกันคุณภาพ
การศึกษาควรท าโดยผู้ท างานในกระบวนการศึกษาโดยตรง ไม่ท าหลังกระบวนการ และไม่ท าออกนอก
กระบวนการ ให้ความส าคัญกับคุณภาพของผู้เรียนและค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นหลัก ดังนั้นการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจึงควรเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้  
  ๑.๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาต้องก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๑.๒) การประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ใช่เป็นการตัดสิน (ตก/ผ่าน) จึงต้องแยกการประเมินเพ่ือ
พัฒนาออกจากการก ากับดูแลและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อการพัฒนา  

  ๑.๓) การประเมินจะต้องสอดรับกับงานที่ท าประจ าของบุคลากรและสถานศึกษาผลการ
ประเมินจึงจะสามารถสะท้อนคุณภาพจริงของสถานศึกษาโดยไม่สร้างภาระงานเพ่ิม แต่สามารถสร้างการ
พัฒนางานประจ าให้เกิดคุณภาพได้ 

  ๑.๔) เกณฑ์คุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้) ต้องยืดหยุ่น หลากหลาย และเหมาะกับแต่ละระดับและประเภทของการศึกษาที่แตกต่างกัน หรือ
สามารถเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ (สถานศึกษา) และผู้ประเมิน และผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ  
  ๑.๕) การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกจะต้องใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้) ชุดเดียวกันกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน    
 



๖๑ 
 

   ๒.๒.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ตามร่างพระราชกฤษฎีกาและร่าง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่ีน าเสนอ ดังนี้ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วใน การปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องก่อให้เกิดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ดังนี้ 
                    

   ๑) เกณฑ์คุณภาพ (องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัว
บ่งชี้) แบบใหม่ ดังนี้ 
  ๑.๑) ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดองค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐานและให้สถานศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  
  ๑.๒) ให้สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องร่วมกับสถานศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนหรือ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่พร้อมที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว  
  ๑.๓) ให้สถานศึกษาสามารถเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ตัวอย่างเช่น เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือ  Education for Performance 
Excellence (EdPEx) คณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเอเชียและแปซิฟิก 
หรือ Asia Pacific Accreditation and Certification Commission (APACC) เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN-QA) เกณฑ์การประเมินผล
การศึกษาของส านักงานมาตรฐานการศึกษา หรือ Office for Standard in Education (OFSTED) เกณฑ์
มาตรฐานระดับสากลส าหรับแพทย์ศาสตร์ศึกษา หรือ  World Federation for Medical Education 
(WFME) สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ  หรือ  Association to Advance 
Collegiate School of Business (AACSB) เป็นต้น  
 ๑.๔) ในกรณีที่ใช้องค์ประกอบ/ด้าน และมาตรฐาน ที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 ๑.๕) ในกรณีที่ใช้องค์ประกอบ/ด้าน และมาตรฐานที่ใช้ในระบบสากลให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 ๑.๖) หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความรู้กับสถานศึกษาในการ
พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา  
 ๑.๗) การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกต้องใช้องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ชุดเดียวกันกับที่สถานศึกษาเลือกใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
 

  ๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาใหม่ ดังนี้ 
  วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาควรเป็นแบบของการตรวจเยี่ยมและ ควรเป็นไปเพ่ือให้
สถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไปถึงอุดมการณ์สูงสุดที่อยากเป็น และที่ส าคัญจะต้องเป็นลักษณะของ
การช่วยสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา  และท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ถูก



๖๒ 
 

ประเมินมองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่ภาระแต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือจะท าให้คุณภาพการศึกษาเกิด
การพัฒนา2  
 

  วิธีการประเมินที่น าเสนอใหม่ 
 

   ๒.๑) หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต้องท าการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ให้ท าหน้าที่
ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและมี
ความพร้อมในการร้องขอการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก 
   ๒.๒) ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษา
เลือกใช้ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑) และให้ท ารายงานผลการประเมินส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
รับทราบทุกปีการศึกษา โดยสถานศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ก าหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งผู้ประเมิน 
   (๒) ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการคุณภาพของสถานศึกษา คณะท างานคุณภาพของสถานศึกษา หรือ 
สภามหาวิทยาลัย 
   (๓)  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) ทุกปี 
   (๔)  สร้างระบบเพ่ือจัดเก็บผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เป็นภาระและ
เร่งรีบเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเข้าประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (๕)  ท าการประเมินจากความเป็นจริงที่ปรากฏและมีความเป็นปัจจุบัน คือ ใช้ข้อมูลที่
ไม่เกิน ๑ ปีนับจากสิ้นสุดปีการศึกษา 
   (๖)  เสนอรายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) พร้อม
หลักฐานข้อมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   (๗)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยระบุถึงประเด็นที่ได้รับจาก
การประเมินคุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีแผนงานพัฒนาในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือรับค าแนะน าและการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (๘) ท าการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๓) ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.) ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลการ
ประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาประเมินตนเอง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา   
  ๒.๔) การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก (สมศ.) จะด าเนินการในทุกระดับชั้น
และทุกประเภทการศึกษาแต่ไม่ต้องท าการประเมินทุกสถานศึกษา  โดยการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อสถานศึกษาร้องขอหรือสมัครใจ (๒) เพ่ือการสุ่มตรวจ (๓) เมื่อมีข้อ

                                                 
2 อ้างอิงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการประกันและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานกรรมการการ
อุดมศึกษา 



๖๓ 
 

สงสัย โดยอาจมีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เช่น การสุ่มตรวจเมื่อ
พบข้อสงสัยแล้วเข้าไปประเมิน และหากผลประเมินออกมาไม่ดีต้องมีการประเมินซ้ าโดยก าหนดระยะเวลา 
ทั้งนี้เงื่อนไขเพ่ิมเติมอาจจะต้องพิจารณาก าหนดไว้ในกฎหมายระดับกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ
สามารถบังคับด าเนินการได ้
  ๒.๕) ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.)  ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาเลือกใช้ตามหลักการที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑. โดยไม่มีการขอให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก SAR และเอกสารที่เกิด
จากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา   
  ๒.๖) ให้หน่วยงานภายนอก (สมศ.) รายงานผลการประเมินให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยน าระบุถึงประเด็นที่ได้รับจากการประเมิน
คุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีแผนงานพัฒนาในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๒.๗ หากสถานศึกษาใดได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่จ าเป็นต้อง
รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอีก 
๒.๘ การประเมินเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพไม่มีการตัดสิน (ตก/ผ่าน) แต่เป็นการประเมินเป็นระดับขั้นในการ
พัฒนาโดยให้มีระดับขั้นที่มีรูปแบบที่สอดคล้อง หรือเหมือนกันและเข้าใจตรงกัน เช่น ระดับที่ ๑ ต้องปรับปรุง
อย่างมาก ระดับที่ ๒ ต้องปรับปรุง ระดับที่ ๓ ปานกลางหรือเหมาะสม ระดับ ๔ ดี ระดับ ๕ ดีมาก เป็นต้น
   

  เครื่องมือประเมินที่น าเสนอใหม่ 
 - รายงานการประเมินตนเอง หรือ Self-Assessment Report (SAR) 

      - เอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา  
 

   ๓) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ตามร่างพระราชกฤษฎีกาและร่าง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องใหม่ที่น าเสนอ ดังนี้ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางในการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงควรถูกน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาไม่ใช่ถูกใช้ในการ
ก ากับดูแลหรือลงโทษสถานศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขในข้อที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมในส่วนที่เป็นจุดแข็งของสถานศึกษา 
 

 

  ๓.๑) ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
  ๓.๑.๑) ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที ่ 
  ๓.๑.๒) ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๑.๓) สถานศึกษา หรือสถานประกอบการจะได้รับผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ๓.๑.๔) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนจะได้ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  
  ๓.๑.๕) ประเทศชาติจะเข้มแข็ง การเรียนการสอนที่มีการประกันคุณภาพจะส่งผลให้เกิด
คุณภาพทั้งระบบ  
 



๖๔ 
 

  ๓.๒) สถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑) การให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategic Map) เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  
   ๓.๒.๒) น าผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน ตระหนักถึงการน า
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและจะสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
   ๓.๒.๓) น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของ
สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ิม
การปฏิบัติจริงและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่าง
เต็มที ่ 
   ๓.๒.๔) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงตัวผู้เรียนด้วย สถานศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ เปิดรับฟังความคิดเห็น และเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
 

  ๓.๓) หน่วยงานต้นสังกัดน าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑) เน้นหลักการส าคัญของการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  ๓.๓.๒) น าผลการประเมินมาใช้ในการให้ค าแนะน ากับสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงและ
วางแผนการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและจะสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้งบประมาณสถานศึกษาในการจัดระบบการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้สอดแทรกกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มการปฏิบัติจริง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  
  ๓.๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงตัวผู้เรียนด้วย เปิดรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
การปรับปรุงพัฒนา  
  ๓.๓.๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นมาใช้ในการประเมินตนเอง ได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPex) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (APACC) และเกณฑ์คุณภาพระดับ
นานาชาติอ่ืนๆ 
 

  ๓.๔) หน่วยงานผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) น าผลการประเมินไปใช้ ดังนี้ 
  ๓.๔.๑) น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา เพ่ือที่จะแก้ปัญหา
ได้อย่างตรงจุดและจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาแบบองค์รวม ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ใช้ได้ผลในต่างประเทศ ตลอดจนท าการศึกษาวิจัยหาแนวทาง
ให้เกิดการปรับปรุง แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของสังคมไทย 



๖๕ 
 

  ๓.๔.๒) จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอ่ืน ตลอดจนสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
  ๓.๔.๓) กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาใช้ในการประเมินตนเอง เช่น เกณฑ์ EdPex และเกณฑ์ APACC และเกณฑ์
คุณภาพระดับนานาชาติอ่ืนๆ 
  ๓.๔.๔) หน่วยงานผู้ประเมินภายนอกอาจเสนอให้มอบรางวัลคุณภาพระดับชาติให้กับ
สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพสูงที่ควรเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืน เช่น รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ หรือ Thailand Quality Awards โดยไม่เผยแพร่ผลการประเมินสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพให้กับสาธารณชนหรือหน่วยงานอื่นใด ที่ไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ๔) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.) และหน่วยงาน
ภายนอก (สมศ.)ใหม่ ตามร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องใหม่ที่น าเสนอ ดังนี้  
  ๔.๑) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๔.๑.๑) สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  ๔.๑.๒) ร่วมกับสมศ.อบรมผู้ประเมินภายนอกให้มีคุณภาพและมีจ านวนที่เพียงพอ 
  ๔.๑.๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเองและให้ท ารายงานผลการประเมิน
ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรับทราบทุกปีการศึกษา  
  ๔.๑.๔) ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาและน าเสนอต่อฝ่ายนโยบายหรือรัฐบาลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการที่จะก าหนด
แนวนโยบาย แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในแต่ละระดับ และแนวทางการบริหารงบประมาณ 
  ๔.๑.๖) วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผล จัด
งบประมาณและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

  ๔.๒) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภายนอก 
   เดิมหน่วยงานภายนอก (สมศ.) ท าการประเมินมุ่งเน้นการตัดสิน (ตก/ผ่าน) และต้อง
ท าการประเมินทุกสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีทั้งที่มีปัญหาในเรื่องจ านวนผู้ประเมินที่มีคุณภาพไม่
เพียงพอต่อการท าการประเมินสถานศึกษาทั้งหมดที่มีมากกว่า ๖๐,๐๐๐ แห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และยังมีปัญหาอ่ืนๆดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นของรายงานฉบับนี้ จึงท าให้ไม่สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะเรื่องบทบาทและหน้าที่
ของ หน่วยงานภายนอก (สมศ.) มีดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑) ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก โดยใช้องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ ชุดเดียวกันกับที่สถานศึกษาเลือกใช้ในการประเมินตนเอง 
  ๔.๒.๒) จัดระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกให้มี
ประสิทธิภาพ  



๖๖ 
 

  ๔.๒.๓) อบรมผู้ประเมินภายนอกให้ได้มาตรฐานและมีจ านวนที่พอเพียง โดยสนับสนุน
ให้ ศึกษานิเทศก์ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ  เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๔.๒.๔) ให้การรับรองมาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ๔.๒.๕) ท าการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ต้องท าการประเมินคุณภาพ
ในทุกระดับชั้นและประเภทการศึกษาแต่ไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสถานศึกษา และให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อสถานศึกษาร้องขอหรือสมัครใจ (๒) เพ่ือการสุ่มตรวจ (๓) เมื่อมีข้อสงสัย 
  ๔.๒.๖) จัดท ารายงานผลการประเมิน โดยระบุถึงประเด็นที่ได้รับจากการประกัน
คุณภาพแต่ละประเด็นให้ชัดเจนว่ามีข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และส่ง
รายงานผลการประเมินเสนอต่อสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
  ๔.๒.๗) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรี 
รฐัมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา และส านักงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนด
นโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวแบบองค์รวม  
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

  ๔.๓) การประเมินการท างานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
  - ให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน

ภายนอกให้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งรวมถึงวิธีการด าเนินการ ผลส าเร็จของการด าเนินการ ความพึงพอใจของ
ผู้ถูกประเมิน และความคุ้มค่าของการด าเนินการในด้านต้นทุนและเวลา  

  - ให้มีหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นผู้ท าการประเมินหน่วยงาน
ภายนอก 
 
  ๒.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการปฏิรูปตามร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องใหม่ที่น าเสนอ 
  - มีระบบการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้
ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาในภาพรวม และ
นโยบายการศึกษาของประเทศ   

  - ผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามจริงเพ่ือน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้
คุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งข้ึน 

  - ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 

  - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  

  - ลดภาระงานเอกสารที่ซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็นของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกิดจา
การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไม่ถูกวิธี 

  - ครูได้เวลาคืนสู่ห้องเรียนมากขึ้นเพ่ือท าหน้าที่หลักของครูในการอบรม ดูแล ฝึกฝน ให้ความรู้ 
และเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 



๖๗ 
 

  - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ง่ายขึ้น 

  - เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในระบบการศึกษาไทย เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิถีการ
ท างานปกติ 

 
 ๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป  
  การก าหนดระยะเวลาในแผนการปฏิรูปกฎหมายนี้จะสอดคล้องกับแผนการปฏิรูประบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมาธิการได้น าเสนอไว้ โดยแผนการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะอยู่ในระยะที่ ๖ ของแผนการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งมี
รายละเอียดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

  ๓.๑ ระยะที่ ๑  เดือนที่ ๑ – ๒ 

  ๑) หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานประเมินภายนอก (สมศ.) ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ประชุมร่วมกันโดยอาจตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้นของรายงานฉบับนี้ 
  ๒)  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในประเทศ และต่างประเทศ 

  ๓.๒ ระยะที่ ๒  เดือนที่ ๒ – ๓   
  - น าผลสรุปการประชุมร่วมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากระยะที่ ๑ มา จัดประชุมสัมมนา
วิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินงานวิจัย 

 ๓.๓ ระยะที่ ๓  เดือนที่ ๔ – ๖  
  - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 ๓.๔ ระยะที่ ๔  เดือนที่ ๗ – ๑๐  
  - ทดลองใช้และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาน าร่อง 

 ๓.๕ ระยะที่ ๕  เดือนที่ ๑๑ – ๒๒  
  - ทดสอบระบบจริงและประเมินผลระบบ  

 ๓.๖ ระยะที่ ๖  เดือนที่ ๑๒ – ๒๔ 
  - ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องทั้งระบบ 
 

  นอกจากนั้นในระยะยาวคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอ ให้มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในระบบ
การศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกเป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริง ดังนี้ 
 ๑) พัฒนาทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยอบรมการพัฒนาผู้ประเมิน อบรมและสร้างความเข้าใจแก่
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
    ๒) วิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เป็นระบบที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 



๖๘ 
 

 ๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่ต้องใช้งบประมาณ) 
  ๑) กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.) 
 
 ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  ๒) คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
  ๓) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
              และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (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) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม 
 

 ๖. ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การปฏิรูปประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้น าเสนอ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๖.๑ สร้างความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงหลักการที่ถูกต้องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาและการเรียนรู้มากกว่าการควบคุมตาม
กรอบที่ก าหนด 
  ๖.๒ ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารของสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท าเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง 
  ๖.๓ สร้างแรงจูงใจต่อสถานศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเร่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและ
เต็มศักยภาพของสถานศึกษา  
  ๖.๔ สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ต้องสื่อสารและท าความเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็นวิถีการท างานปกติและ
กลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
  ๖.๕ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการหารือกันในทุกภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้องเพ่ือให้ ได้ข้อสรุปร่วมกันในทุกองค์ประกอบของการประกันและประเมินคุณภาพได้แก่  



๖๙ 
 

๑) องค์ประกอบ/ด้าน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒) วิธีการประเมินและเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ๓) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ๔) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ 
๕) บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. สกอ. สอศ. กศน.) และหน่วยงานภายนอก (สมศ.) 
  ๖.๖ มีการประเมินที่มีคุณภาพ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อม
ผู้ประเมิน 
  ๖.๗ ต้องสร้างให้การประกันคุณภาพเป็นวิถีชีวิตการท างานปกติ (วัฒนธรรมคุณภาพ)   
  ๖.๘ แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๖ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งกฎหมายทั้งหมดนี้
คณะกรรมาธิการได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขไว้แล้วตามรายงานที่ได้น าเสนอ    
 
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
  เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนปฏิรูปทั้งระบบที่คณะกรรมาธิการได้น าเสนอไปแล้วจ าเป็นจะต้องมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และพระราชกฤษฎีกา กฎ 
ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางและหลักการในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕  เสนอหลักการในการแก้ไข ดังนี้ 
 ๑) ค านิยาม ให้มีการแก้ไขปรับปรุงส่วนนิยามท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษา
มีความชัดเจนและ ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็น
ภารกิจของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกควร
ด าเนินการเพ่ือการยืนยันผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๒) หมวดระบบพิทักษ์คุณธรรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้นใหม่และโยงยึดการบริหารคุณภาพ 
และการประกันคุณภาพไว้กับระบบพิทักษ์คุณธรรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคม เพ่ือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วม และต้องรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานศึกษา ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓) หมวดการบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีการโยงยึดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
ไว้กับระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม  ในหมวดการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 ๔) หมวดประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการปรับปรุงหลักการและวิธีการประกันคุณภาพใหม่ในหมวด
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง ร่วมกับการปรับปรุงหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจของ
สถานศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละแห่งที่มีความ
หลากหลายในทุกระดับ โดยไม่สร้างภาระงานเพ่ิมให้กับสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการปรับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้อง



๗๐ 
 

และมีประสิทธิภาพและปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกให้เหมาะสมในการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 ๕) หมวดระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้นใหม่และก าหนดให้เรื่องระบบหลักสูตรและการ
เรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญใน พ.ร.บ. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกิดขึ้นได้จริงในระบบการผลิต นั่นก็คือต้องมีระบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
 

    ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหลักการและแนวทางดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการได้มีการเสนอหลักการและแนวทางใน
การปรับปรุงทั้งหมดนี้ตาม “แผนการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....”  
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ และวิปสามฝ่ายไปแล้ว  
 

   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบที่สอดคล้องกันคณะกรรมาธิการจึงได้น าเสนอ “แผน
ปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ (๑) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (๒) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ....  (๓) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ….  
(๔) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  …. (๕) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการ
อุดมศึกษา พ.ศ.  ….” มาเพ่ือให้สอดคล้องกันด้วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนา 
และจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ 

 
๑. บทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย 
    ให้มีมาตรฐานและเอกภาพ 

 ๑.๑ ความส าคัญและความจ าเป็น 
       ๑.๑.๑ เงื่อนไขส าคัญท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย 

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นครั้งแรกโดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔  วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๕๘ จ.  
 ๑.๑.๒ ความจ าเป็นของการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน
และเอกภาพ 

          ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทางสมอง อุปนิสัย และทักษะ
ส าคัญของชีวิต  เป็นเสมือนช่วงวางเสาเข็มของชีวิต จึงเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของบุคคล อันมีผลต่อ
ความมั่นคงสูงสุดของชาติในระยะยาว และมีงานวิจัยจากท่ัวโลกโดยเฉพาะจาก Center on the Developing 
Child ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ชี้ว่า พัฒนาการทางสมองมีอัตราการพัฒนาสูงสุดในช่วงแรก
เกิดถึง ๖ ปีช่วงปฐมวัยเป็นระยะอ่อนไหวของพัฒนาการสมอง (Sensitive Period) มีความไวต่อผลกระทบ
จากปัจจัยต่าง ๆ มาก ดังนั้น หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นการ
ยากล าบากมากที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองคุณภาพเพราะขาดรากฐานที่ส าคัญของชีวิต  เนื่องจากช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดในการพัฒนารากฐานได้ผ่านไปแล้ว การลงทุนในปฐมวัยให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ถึง ๗ เท่าของ
การลงทุน  สถานการณ์ของโลกและสังคมในศตวรรษใหม่เรียกร้องให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทักษะใหม่ และต้อง
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับสังคมสูงอายุไทยที่ก าลังเคลื่อนตัวมาอย่างรวดเร็ว   

 ๑.๑.๓ ปัญหาและสถานการณ์ท้าทายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย  
                   - สภาพปัญหาในช่วงปฐมวัย : พบพัฒนาการล่าช้าและมีความพิการประเภทต่างๆ 
เพิ่มขึ้น เช่น เด็ก ๑-๓ ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าเป็นโรคอ้วนในเด็ก
ปฐมวัยเพิ่มสูง มีภาวะทุโภชนาการรุนแรงจนเตี้ยแคระแกร็นในช่วง ๒ ปีแรก เป็นต้น  

    ผลกระทบจากพัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กปฐมวัย  ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็กและเยาวชน
ในช่วงวัยต่อไป เช่นความฉลาดทางอารมณ์ ระดับสติปัญญา ปัญหาเด็กสมาธิสั้น โดยรวมเด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์ เฉลี่ยต่ ากว่าปกติ ความมุ่งมั่นความพยายามลดน้อยลง คุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง  เด็กติดเกมส์ 
ปัญหาแม่วัยใส ปัญหาเด็กติดยา และผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่ต่อ
เนื่องมาจากการพัฒนาที่ไม่ได้คุณภาพในช่วงปฐมวัยนั่นเอง 
 ๑.๑.๔ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของประเทศ  ที่ส่งผลให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ควร ได้แก่ สังคมยังไม่ยึดมั่นในหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย การบริหารจัดการที่เก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศไทยยังขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ 

       ทั้งนี้ จากตัวอย่างในการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กของ สมศ.  (แม้ว่าวิธีการประเมินคุณภาพ
ของสมศ.จะเป็นประเด็นที่ได้รับการวิจารณ์ว่าควรปรับปรุงอย่างยิ่ง)  พบว่า ศูนย์เด็กเล็กซึ่งมีจ านวน   
๑๙,๘๒๐  แห่งทั่วประเทศ  อยู่ในเกณฑ์ "พอใช้ ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน"  ประมาณครึ่งหนึ่ง



๗๒ 
 

ของจ านวนศูนย์ทั้งหมด ดังนั้น ด้วยคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเช่นนี้  ย่อมไม่น่าแปลกใจที่เด็ก
ปฐมวัยจะมีพัฒนาการล่าช้าถึง ๒๕-๓๐% ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็ก “ปฐมวัย”  ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต เป็นรากฐานของการสร้าง
ประชากรและความม่ันคงของชาติอย่างจริงจัง  ประเทศไทยไม่อาจรอได้อีกต่อไปแล้ว  

 
 ๑.๒ วิธีการปฏิรูป 

๑.๒.๑ การวิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีปฏิรูป 
  ในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้มีมีการตั้งคณะท างานขึ้นมาด าเนินการศึกษาทั้งเอกสาร งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ 
มีการประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
เด็กปฐมวัยเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประมวลจัดท าเป็นแนวทางในการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

     ๑.๒.๒ แนวทางแก้ไข 
    ผลจากการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอแนวทางเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย สรุปได้ ดังนี้ 
 วางหลักการของประเทศในการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยในการออกกฎหมาย 
“พระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ” โดยต้องสร้างหลักประกันให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง การดูแล การพัฒนา และการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียมตามหลักวิชาการ
โดยให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น 
ชุมชน จนถึงครอบครัว ให้เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



๗๓ 
 

(๒.๑) หลักการพื้นฐาน 
                     (๒.๑.๑) ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิถึง ๘ ปี  
       (๒.๑.๒) การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเป้าหมาย เด็กอยู่รอดปลอดภัย มีพัฒนาการทุกด้านเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เด็กซึมซับคุณค่า สุนทรียภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น มีวินัย
ก ากับตนเองได้ เคารพตนเอง เคารพในผู้อื่นและสภาพแวดล้อม สามารถเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม เป็นต้น 
        (๒.๑.๓) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ยึดหลักการ  ต้องมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นอันดับแรก  ให้การปกป้องคุ้มครอง ต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
       (๒.๑.๔) ให้มีการระดมความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้
เน้นความส าคัญของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยให้ได้รับ
การสนับสนุนและอุดหนุนจากรัฐด้วย 
 

  (๒.๒) หลักมาตรฐานคุณภาพ 
        ให้มีหลักการและมาตรฐานกลางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่บุคคลและหน่วยงาน และมี
การก าหนดหลักการและแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
 
 

   (๒.๓) หลักการสร้างและพัฒนาคุณภาพ 
          ให้มีระบบการบริหารหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นวงจร
วิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่ องครอบคลุมตั้ งแต่การจัดท าหลักสูตร การส่งเสริมการน าหลักสูตรไปใช้  
การก ากับติดตาม การประเมินการใช้หลักสูตรและประเมินผลที่เกิดกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับ       

   (๒.๔) หลักการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
     ให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือท าให้การปฏิรูปการปฐมวัยของชาติเกิดข้ึน
ได้จริง ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในหลักการแนวทางและวิธีที่ถูกต้อง เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ มี
ความต่อเนื่อง และความม่ังคงยั่งยืนให้ และรัฐต้องรับผิดชอบตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อหน้าที่ 
 ๑.๒.๓ วิธีการปฏิรูป 
          ๑) รัฐก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน         
     ๒) รัฐก าหนดนิยามของช่วงปฐมวัย ที่ครอบคลุมไปถึงการดูแลเด็กในครรภ์ และให้ความส าคัญ
ไปถึงช่วงรอยเชื่อมต่อจากวัยอนุบาล ไปถึงช่วงประถมต้น      
  ๓) รัฐต้องสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั่วไป 
เกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ     
 ๔) รัฐสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคม รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือระดมทรัพยากรอันเป็นคุณ  มาร่วมสร้างการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
อย่างเข้มแข็ง 

๕) รัฐก าหนดให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง  รับผิดชอบการส่งเสริม ดูแล 
และพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม  ให้เชื่อมโยงกัน 

 
 



๗๔ 
 

 ๑.๓ ก าหนดเวลาการปฏิรูป 
๑.๓.๑ ระยะที่ ๑  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยท้ังระบบ 
              ทั้งนี้  ให้สอดคล้องตามหลักการการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัด

การศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพที่คณะกรรมาธิการได้น าเสนอ 
๑.๓.๒ ระยะที่ ๒  เมื่อกฎหมายที่ปรับปรุง มีผลบังคับใช้   

 ให้ด าเนินการปรับโครงสร้างและระบบกลไกให้เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย ๑.๓.๓ 
๑.๓.๓ ระยะที่ ๓  ก ากับให้ด าเนินการไปตามท่ีระบุในกฎหมาย 

 เพ่ือให้เกิดนโยบาย แผนแม่บท การปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วม  รวมถึงการก ากับ ติดตามและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 ๑.๔ แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่ต้องใช้งบประมาณ) 
        ๑.๔.๑ งบประมาณปกติของหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        ๑.๔.๒ งบกลาง ในกรณีที่มีความจ าเป็น เร่งด่วน 
 
 ๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๖ ข้อเสนอแนะ 

     ๑.๖.๑ ก าหนดให้การปฏิรูปการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น “วาระแห่งชาติ” 

     ๑.๖.๒ ข้อเสนอเร่งด่วนในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐานและเอกภาพ 
       

        (๑) เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้การบูรณาการระดับอ าเภอ  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายอ าเภอ   ใช้กลไกประชารัฐระดับอ าเภอ  

           (๒)   ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเร่งรณรงค์ความเข้าใจและสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องแก่ครอบครัว ครูและผู้ดูแลเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เช่น เน้น
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน ๖ เดือน  ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ร่วมกันก าหนดมาตรการ
เฝ้าระวังความปลอดภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เน้นการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ การเรียนในวัยอนุบาลต้องไม่มีการเร่งเรียน
เขียนอ่าน  ไม่มีการบ้าน ส่งเสริมการอ่านหนังสือก่อนนอน และส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมกับพ่อแม่ เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว และช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  ไม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจอภาพ
ในเด็กปฐมวัย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและพัฒนาการด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  และอาจเกิด โรค 
เช่น ออทิสติกเทียม  เป็นต้น 
 
 
 



๗๕ 
 

๒. รายงานเร่ือง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและ 
    เอกภาพ” 

 
 ๑. แผนการปฏิรูป 
  ๑.๑  เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็นสมควรปฏิรูป โดยค านึงถึงความส าคัญเร่งด่วนและ 
ความสัมฤทธิผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ คือ เรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและ 
จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ” 

         ๑.๒ เงื่อนไขส าคัญท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก ดังความในมาตรา ๕๔  วรรค
หนึ่งและวรรคสอง ที่ว่า  “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัย
เรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้วย” 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังเน้นย้ าในมาตรา ๒๕๘ จ.ว่า “ให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆให้เกิดผล โดยด้านการศึกษานั้น ความใน (๑) ก าหนดให้สามารถเริ่ม
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

      ๑.๓ ความจ าเป็นของการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและ
เอกภาพ 

          ๑.๓.๑ วิสัยทัศน์และความส าคัญของปฐมวัย 

         ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทางสมอง อุปนิสัย และทักษะส าคัญ
ของชีวิต  เป็นเสมือนช่วงวางเสาเข็มของชีวิต จึงเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของบุคคล อันมีผลต่อความ
มั่นคงสูงสุดของชาติในระยะยาว    

        มีงานวิจัยจากทั่วโลกโดยเฉพาะจาก Center on the Developing Child ของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ชี้ว่า 

๑) พัฒนาการทางสมองมีอัตราการพัฒนาสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึง ๖ ปี 
๒) ช่วงปฐมวัยเป็นระยะอ่อนไหวของพัฒนาการสมอง (Sensitive Period) มีความไวต่อ

ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ มาก 
 ดังนั้น หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นการยากล าบาก

มากที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองคุณภาพเพราะขาดรากฐานที่ส าคัญของชีวิต  เนื่องจากช่วงเวลาที่ดี
ที่สุดในการพัฒนารากฐานได้ผ่านไปแล้ว3 
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 Erluer,๒๐๐๓ อา้งถึงใน พชัรี ผลโยธิน , ๒๕๕๗ 



๗๖ 
 

 
 ๑.๓.๒ การลงทุนในปฐมวัยให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ถึง ๗ เท่าของการลงทุน 

 จากการวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. James Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ค.ศ. ๒๐๐๐ ชี้ว่า การลงทุนในช่วงปฐมวัยจะมีผลครอบคลุมทุกมิติของ
ชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพกายและใจ เพ่ิมสมรรถนะในการเรียนรู้และการท างาน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับบุคคลและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรม 
ฯลฯ ซึ่งท าให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงปฐมวัยสูงถึง ๗ เท่าของการลงทุน 

 ๑.๓.๓ สถานการณ์ของโลกและสังคมในศตวรรษใหม่เรียกร้องให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทักษะใหม่ 
 ในโลกที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง ซับซ้อนและคาดการณ์ได้

ยากนั้นนักวิชาการระดับโลกจาก P๒๑ Partnership for ๒๑st Century Learning  น าเสนอว่า มนุษย์ที่จะ
ด ารงชีวิตให้ประสบความส าเร็จในศตวรรษใหม่ได้  จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่า “ทักษะศตวรรษที่ ๒๑”  
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร เป็นต้น 

 นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ยังมีคุณสมบัติส าคัญที่จ าเป็นต้องมี  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสังคมไทย  การยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด ารงชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน การประสานความร่วมมือ การสร้างสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ เป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการท่ัวโลกแล้วว่า ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ปฐมวัย ต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่  

 การให้ความส าคัญและดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการทางวิชาการอย่างจริงจัง  จึงจะท า
ให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพและน าพาสังคมไทยให้อยู่ได้อย่างเข้มแข็งม่ันคงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๑.๓.๔ การพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับสังคมสูงอายุไทยท่ีก าลังเคลื่อนตัวมาอย่างรวดเร็ว   
 ในช่วงประมาณ พ.ศ.๒๕๗๓ สังคมไทยจะเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ ที่มีประชากรประมาณ 

๒๕% ของจ านวนประชากรรวมเป็นผู้สูงอายุวัยเกินกว่า ๖๐ ปี  ดังนั้น ในภาวการณ์ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นคนในวัยท างานที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมที่จะแบกรับภารกิจดูแลสังคม
ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบได้  โดยศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ชี้ว่า หากจะแบกรับสภาพสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ
ได้ เด็กในวันนี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างผลิตผล (productivity) มากกว่า ๑ เท่าของคนรุ่นพ่อแม ่

 
 
 



๗๗ 
 

จากสภาพบริบทและเหตุผลส าคัญดังกล่าวข้างต้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องให้
ความส าคัญกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง  ไม่ปล่อยปละละเลยให้เด็กพัฒนาไปตามสภาพ
เงื่อนไขชีวิตของเด็กแต่ละคน  หากจะต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อวางรากฐานการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของสังคมไทยให้เข้มแข็งโดยทั่วถึงและเสมอภาค เพื่อเป็นรากฐานของประเทศไทยที่เข้มแข็ง
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

 ๑.๔ ปัญหาและสถานการณ์ท้าทายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 

  ๑.๔.๑ สภาพปัญหาในช่วงปฐมวัย : พบพัฒนาการล่าช้าและมีความพิการประเภทต่างๆ เพิ่มข้ึน 
  แม้ว่าหลายฝ่ายตระหนักดีถึงความส าคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก แต่การดูแลพัฒนา
และจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยในปัจจุบัน ก็ยังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ดังสรุปเป็นประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 

๑) เด็ก ๑-๓ ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ ๒๘.๖ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๓๑.๘ ในเด็ก ๔-
๕ ปี  4 

๒) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านภาษาล่าช้าถึงร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา
แล้วซึ่งจะมีเพียงร้อยละ ๕ ถึง ๑๕5   

๓) โรคอ้วนในเด็กปฐมวัยเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก6 
๔) เด็กปฐมวัยร้อยละ ๖.๓ เตี้ย ร้อยละ ๔.๘ มีน้ าหนักน้อย และร้อยละ ๒.๗ ผอม ภาวะทุ

โภชนาการรุนแรงจนเตี้ยแคระแกร็นในช่วง ๒ ปีแรก จะส่งผลต่อระดับไอคิวเมื่อโตขึ้น7  
 ๑.๔.๒   ผลกระทบจากพัฒนาการที่ล่าช้าของเด็กปฐมวัย  ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็กและเยาวชน
ในช่วงวัยต่อไป 

๑) ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กประถม วัย ๖ ถึง ๑๑ ปี ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ  โดยมีเด็กที่
ต้องได้รับการพัฒนาถึง ร้อยละ ๒๖ และเด็กที่ควรได้รับการพัฒนาอีกร้อยละ  ๔๖  ซึ่งมีทั้งปัญหาการปรับตัว 
การควบคุมอารมณ์ การยอมรับถูกผิดและความมุ่งม่ันพยายาม8 

๒) ระดับสติปัญญาเด็กประถม วัย ๖-๑๒ ปี  ร้อยละ ๒๘ มีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่  ๙๐9 
๓) ในปี ๕๙  ไอคิวเด็ก ป.๑ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ๓๒ เปอร์เซ็นต์  ไอคิวอยู่ในเกณฑ์บกพร่องต่ า

กว่า ๗๐ ถึงร้อย ละ ๕.๘ ซ่ึงต่ ากวา่มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้รอ้ยละ ๒10 
๔) เด็กอายุ ๖-๑๒ ปีทั่วประเทศมีเด็กสมาธิสั้นประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ คน   หรือประมาณร้อย

ละ ๕  ของเด็กวัยนี้ทั้งหมด11 

                                                 
4กรมอนามยั ๒๕๕๓ 
5 การส ารวจของกรมอนามยั พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๕๒ 
6 ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ (๒๕๕๖) 
7 “พฒันาการเด็กปฐมวยั รากแก้วแหง่ชีวิต”,ส านกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.)(๒๕๕๗) 
8 กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (๒๕๕๘) 
9 กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (๒๕๕๔) 
10 ข่าวกระทรวงสาธารณสขุ (๒๕๕๙) 
11  เว็บไซต์สถาบนัราชานกุลู  http://www.rajanukul.go.th/new/_admin/download/D0000073.pdf,(๒๕๕๕) 



๗๘ 
 

๕) เด็กไทยโดยรวมมีความฉลาดทางอารมณ์ เฉลี่ยต่ ากว่าปกติในรอบ ๑๐ ปี ความมุ่งมั่น
ความพยายามลดน้อยลง คุณธรรมจริยธรรมลดน้อยลง12 

๖) เด็กไทย ๔๘ เปอร์เซ็นต์มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ า13  
๗) เด็กไทยติดเกมร้อยละ ๑๓ ถึงขั้นคลั่งไคล้ร้อยละ ๑๕ เฉลี่ย ๓.๑ ชั่วโมง ต่อวันอันดับ ๑ 

ของเอเชีย14เสียเงินเฉลี่ยคนละ ๑,๑๖๐ บาทต่อเดือนคิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละ ๓๐,๐๐๐ ล้าน 
บาท15 

๘) เด็กไทยเฉลี่ย ๑ ใน ๕ มีเพศสัมพันธ์ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๒๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๗ และประถมศึกษาร้อยละ ๑๔  วัยรุ่นหญิงทุก ๑,๐๐๐ คนจะกลายเป็นแม่วัย
ใส ๕๔ คน เฉพาะปี ๒๕๕๔ มีแม่วัยใสให้ก าเนิดลูก ๑๒๙,๐๐๐ คน16 

๙) เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นที่ดื่มเหล้าร้อยละ ๑๖ เล่นพนันร้อยละ ๑๔   พบเห็นการเสพยา
ในโรงเรียน ร้อยละ ๒๐ และพบเห็นการพกอาวุธในโรงเรียนร้อยละ ๓๕   เด็กวัยรุ่นร้อยละ ๒๐ สูบบุหรี่ร้อย
ละ ๒๕ ดื่มสุรา17 

๑๐)  เด็กต่ ากว่า ๑๕ ปี ติดยา ๗.๔ ใน ๑,๐๐๐ คน วัย ๑๖-๒๐ ปีตดิยา ๓๒.๘ ใน ๑,๐๐๐ คน18 
๑๑) ผลสัมฤทธิ์การเรียนค่า O-NET เฉลี่ยไม่ถึง ๕๐ คะแนน19  
๑๒) ผลการประเมิน PISA ๒๐๑๕ ที่มีประเทศเข้าร่วมโครงการ ๗๒ ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ 

ไทยได้เป็นอันดับที่ ๕๕20 
 

ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจากการพัฒนาที่ไม่ได้คุณภาพในชว่งปฐมวัย
นั่นเอง 

๑.๕ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของประเทศที่ส่งผลให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่เป็นไปตาม
หลักการที่ควร 

  ๑.๕.๑ สังคมยังไม่ยึดม่ันในหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   แม้ประเทศไทยจะมีมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ  แต่ที่ผ่านมาการบริหารจัดการการดูแลพัฒนา
และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในภาพรวม มิได้มุ่งเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นรากฐานที่มั่นคงระยะ

                                                 
12 ส านกังานสง่เสริมสวสัดิภาพเด็กเยาวชนผู้ ด้อยโอกาสและผู้สงูอายปีุ (๒๕๕๖) 
13 โครงการพฒันาสติปัญญาเด็กไทย กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (๒๕๕๔) 
14สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ (๒๕๕๖) 
15โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ (๒๕๕๖) 
16 Child Watch (๒๕๕๔) 
17 Child Watch (๒๕๕๔)   
18ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (๒๕๕๘) 
19 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ (๒๕๕๘) 
20 OECD,PISA 2015 Database 



๗๙ 
 

ยาวของประเทศ กลับปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของครอบครัวรับผิดชอบกันเอง  เช่น การให้นมแม่ กา รลา
คลอดเพ่ือเลี้ยงลูก 
   รวมทั้ง  ไม่ได้ใช้ความรู้เป็นฐานในการท างานอย่างแท้จริง  ไม่ยึดมั่นตามหลักการที่ควรจะ
เป็น  เช่น ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับยังยอมให้มีนโยบายเร่งเรียนเขียนอ่านในเด็กปฐมวัยอยู่ทั่วไปจน
กลายเป็นกระแสค่านิยมของพ่อแม่  เป็นผลให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาตามที่ถูกที่ควร เด็กเครียด ไม่มีความสุข 
และขาดโอกาสพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นและฝังรากไว้ในช่วงปฐมวัยจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
ที่การจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างขาดทิศทาง 

 ๑.๕.๒ การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยยังขาดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบันมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๔ กระทรวง คือ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย  
แต่ปัญหาคือการขาดเอกภาพและประสิทธิภาพในการบูรณาการงานภาพรวม  เนื่องจากข้อเท็จจริงคือ ภารกิจ
ในการดูแลเด็กปฐมวัย ไม่ได้เป็นภารกิจหลักของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง  มีลักษณะเป็น “งานฝาก” และมี
ลักษณะต่างคนต่างท า  แต่ละหน่วยงานต่างมีตัวชี้วัดและมาตรฐานของตนเองที่แตกต่างกัน  

 นอกจากนี้ บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยมีจ ากัดมากในแต่ละกระทรวง เช่น  
ในส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ)  และในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรเพียงไม่
เกิน ๕ คนเท่านั้น 

 แม้ว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งก าหนดนโยบายการพัฒนาดูแลเด็กปฐมวัย  แต่ก็
ยังขาดกลไกในการประสานงาน พัฒนาวิชาการ  ก ากับ ติดตามและผลักดันการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง   

   ทั้งนี้ จากตัวอย่างในการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็กของ สมศ.  (แม้ว่าวิธีการประเมินคุณภาพ
ของสมศ.จะเป็นประเด็นที่ได้รับการวิจารณ์ว่าควรปรับปรุงอย่างยิ่ง อีกทั้งผลการประเมินการศึกษาโดย สมศ. 
ที่ท าการประเมินในระดับต่าง ๆ เช่น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่ผลการประเมินของ
สถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ "ดี หรือพอใช้" แต่กลับพบว่าการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยโดย
สถาบันต่างๆยังคงมีแนวโน้มที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่อง)  ที่พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ศูนย์เด็กเล็กซึ่งมีจ านวน   ๑๙,๘๒๐  
แห่งทั่วประเทศ  อยู่ในเกณฑ์ "พอใช้ ต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน"  ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวน
ศูนย์ทั้งหมด ดังนั้น ด้วยคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเช่นนี้  ย่อมไม่น่าแปลกใจที่เด็กปฐมวัยจะมี
พัฒนาการล่าช้าถึง ๒๕-๓๐% ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องให้
ความส าคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็ก “ปฐมวัย”  ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต เป็นรากฐานของการสร้าง
ประชากรและความม่ันคงของชาติอย่างจริงจัง  ประเทศไทยไม่อาจรอได้อีกต่อไปแล้ว 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

 ๒.  วิธีการปฏิรูป 

 ๒.๑ การวิเคราะห์ จัดท าแนวทางเกี่ยวกับเรื่องท่ีปฏิรูป 
    ในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการตั้ง
คณะท างานขึ้นมาด าเนินการศึกษาทั้งเอกสาร งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ มีการประชุมและจัดสัมมนาเพ่ือ
รับฟังปัญหา สภาพสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กปฐมวัย เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาประมวลจัดท าเป็นแนวทางในการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

 ๒.๒ แนวทางแก้ไข 
    ผลจากการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอแนวทางเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย  
สรุปได้ ดังนี ้

 ๒.๒.๑ วางหลักการของประเทศในการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยในการออก
กฎหมาย “พระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ” ตามหลักการดังต่อไปนี้ 
 

 ๑) ความส าคัญของปัญหา 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทางสมอง อุปนิสัย และทักษะ

ส าคัญของชีวิต เพราะเป็นวัยที่สมองมีอัตราการพัฒนาและการเรียนรู้สูงสุด และเป็นรากฐานของการพัฒนา
ชีวิตของบุคคล อันมีผลต่อความมั่นคงสูงสุดของชาติในระยะยาว   

 แต่สถานการณ์เด็กปฐมวัยของชาติที่ผ่านมาและในปัจจุบันไม่อยู่ในระดับที่ดี และมีความ
เสี่ยงอย่างสูงต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว โดยที่มีข้อมูลแสดงชัดถึงคุณภาพของเด็กปฐมวัย และเด็กวัย
ประถมศึกษา วัยรุ่น และเยาวชนของชาติที่อยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนา
ในช่วงปฐมวัยที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

 ปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการแต่ปัญหาที่ส าคัญในล าดับต้น
คืองานพัฒนาเด็กปฐมวัยจ าเป็นต้องบูรณาการงานจากหลายหน่วยงานมาก แต่ยังไม่สามารถบูรณาการงาน
ของทุกฝ่าย ทุกระดับ ให้เป็นเอกภาพมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมางานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจึงเป็น “งานฝาก” ของหน่วยงานหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงที่ไม่ได้ท างานร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพ  

 ๒) พันธกิจหลัก 
 ต้องสร้างหลักประกันให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครอง การดูแล การพัฒนา 

และการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียมตามหลักวิชาการโดยให้มีระบบการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน จนถึงครอบครัว ให้เป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๘๑ 
 

 ๓) หลักการปฏิรูปการปฐมวัยของชาติ 

 ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ๔ หลัก คือ ๓.๑) หลักการพื้นฐาน ๓.๒) หลักมาตรฐานคุณภาพ                 
๓.๓) หลักการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ๓.๔) หลักการขับเคลื่อนการปฏิรูป ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 ๓.๑) หลักการพื้นฐาน 
        ๓.๑.๑) ระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิถึง ๘ ปี โดย แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง 
ดังนี้ 

(๑)  การพัฒนาทารกในครรภ์มารดา 
(๒)  การพัฒนาเด็กวัยแรกเกิด ถึง ก่อน ๓ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า เด็กวัยเด็กเล็ก 
(๓)  การพัฒนาเด็กวัย ๓ ปีบริบูรณ์ ถึงก่อน ๖ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า เด็กวัย

อนุบาล 
(๔)  การพัฒนาเด็กวัย ๖ ปีบริบูรณ์ถึงก่อน ๘ ปีบริบูรณ์ ซึ่งเรียกว่าเด็กวัยช่วง

รอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษา 
       ๓.๑.๒) การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

(๑)  เด็กอยู่รอดปลอดภัย มีความม่ันคง ความสุขสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ  
(๒)  เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง

สมดุล  เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดูแลและพ่ึงตนเองได้ตามวัย 
(๓)  เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติการท างานของสมอง   

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นทักษะด้านการบริหารจัดการชีวิต   
(๔) เด็กซึมซับคุณค่า สุนทรียภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
(๕)  เด็กมีวินัยก ากับตนเองได้ เคารพตนเอง เคารพในผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อม 

สามารถเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม 



๘๒ 
 

(๖)  เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป 
        ๓.๑.๓) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ยึดหลักการ ดังต่อไปนี้  

(๑)  ต้องมุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดของเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นอันดับแรก   
(๒)  ต้องให้การปกป้องคุ้มครอง สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

และไม่สร้างภาวะกดดันต่อเด็ก 
(๓)  ต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของ

แต่ละช่วงอายุ  
(๔)  ต้องส่งเสริมพัฒนาการด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นทักษะด้านการบริหารจัดการชีวิต 
(๕)  ต้องครอบคลุมความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการพิเศษ ความ

บกพร่องในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความแตกต่างทางบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม 
(๖)  ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านปฐมวัย และ

ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่น การฟัง การพูด การอ่าน และ
กิจกรรมที่ได้ลงมือท า อย่างเหมาะสมตามวัย 

(๗)  ต้องมีระบบการประเมินผลและการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ ใน
การป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และมีระบบฐานข้อมูลและระบบการส่งต่อข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล 

(๘)  ต้องเสริมพลังบทบาทของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครอบครัว และสร้างการมี
ส่วนร่วม และความรับผิดชอบของชุมชน สังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       ๓.๑.๔) ให้มีการระดมความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและให้
เน้นความส าคัญของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        ๓.๑.๕) ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิตามกฎหมายในการ
จัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  

 (๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
 (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับการจัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 

  ๓.๒) หลักมาตรฐานคุณภาพ 
        ๓.๒.๑) ให้มีหลักการและมาตรฐานกลางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่บุคคลและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับต้องใช้ร่วมกันซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดแบ่งช่วงวัยของเด็กปฐมวัย  
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย คุณภาพ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น
แก่เด็กปฐมวัย และคุณภาพที่พึงประสงค์ซึ่งคาดหวังให้เกิดขึ้น ทั้งในสถานบริการอนามัยแม่และเด็ก และสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง 
         ๓.๒.๒) ให้มีการก าหนดหลักการและแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 



๘๓ 
 

(๑)  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ โดยค านึงถึงวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ให้เด็กด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 

(๒) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคนให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีวินัย  และสามารถพ่ึงตนเองได้ตามวัย 

(๓)  ให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสอดคล้องต่อเนื่องตั้ งแต่วัยเด็กเล็ก  
วัยอนุบาล จนถึงรอยต่อเชื่อมระหว่างวัยอนุบาลกับประถมศึกษา 

(๔)  ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง ประสาทสัมผัส และร่างกายของเด็ก มีความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก
และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

(๕)  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่น การลงมือ
ปฏิบัติ ในกิจกรรม กิจวัตร และการงานในชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นหลัก 

(๖)  มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัด ความต้องการ  
ความสนใจ และข้อจ ากัดของเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดท าหลักสูตรรายบุคคลส าหรับเด็กที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ 

(๗)  มีการประเมินผลพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการ
ประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและครอบครัว มีการน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และท่ีบ้าน 

(๘)  มีการจัดท ากระบวนการส่งต่อข้อมูลรายบุคคลของเด็กที่มีความแม่นย า  
และต่อเนื่อง 
 

   ๓.๓) หลักการสร้างและพัฒนาคุณภาพ 
          ๓.๓.๑) ให้มีระบบการบริหารหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
เป็นวงจรวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร การส่งเสริมการน าหลักสูต รไปใช้  
การก ากับติดตาม การประเมินการใช้หลักสูตรและประเมินผลที่เกิดกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้เป็นการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับ 
          ๓.๓.๒) ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
นิเทศภายในและภายนอก และการจัดกลุ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
          ๓.๓.๓) ให้มีการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดท า
โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ที่สร้างความมั่นใจว่าเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ  
ทุกคนจะมีสุขภาวะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วน 
          ๓.๓.๔) ให้มีการประเมินการประกันคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจัดท าโดย
หน่วยงานภายนอกที่มีอ านาจตามกฎหมายตามค าร้องขอของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
          ๓.๓.๕) ให้มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนาหลักสูตรและแผนการ
ประกันคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนบุคลากรของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างน้อย 



๘๔ 
 

          ๓.๓.๖) ให้มีระบบการจัดหา พัฒนา ธ ารงรักษาบุคลากร และก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
บุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพียงพอ และท่ัวถึง  
          ๓.๓.๗) ให้มีระบบการพัฒนาผู้ปกครอง และผู้ที่ดูแลเด็กที่บ้านให้สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในบริบทของครอบครัว และสามารถร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
          ๓.๓.๘) ให้มีระบบการจัดท าคู่มือ ชุดความรู้ สื่อ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามหลักวิชาการ
ที่ช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กที่บ้านอย่างมี
คุณภาพและท่ัวถึง 
 

   ๓.๔) หลักการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
     ๓.๔.๑) ให้รัฐต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สามารถเจริญเติบโตตาม
วัย ตั้งแต่ทารกในครรภ์ เด็กวัยเด็กเล็ก เด็กวัยเด็กอนุบาล และเด็กช่วงรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับ  
วัยประถมศึกษา ตลอดจนมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพ้ืนฐาน
เพ่ือการเรียนรู้และจัดการชีวิต มีวินัย มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย และมีความพร้อม  
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา 

 (๒) ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การดูแลทารกใน
ครรภ์ และการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่คู่สมรส ประชากรวัยเจริญพันธุ์ และสาธารณชนทั่วไป   

(๓) ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะในการดูแลทารกในครรภ์แก่หญิงที่ตั้งครรภ์
และบุคคลในครอบครัว  

(๔) ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม  แก่หญิงที่
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์  และให้ได้รับสารอาหารที่ส าคัญครบถ้วน รวมทั้งมีการเฝ้าระวังความผิดปกติของ
ทารกในครรภ์  

(๕) ส่งเสริมให้มารดาดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาที่มารดาลาคลอดตามที่
กฎหมายก าหนด ให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือนนับตั้งแต่แรกคลอด  ส่งเสริมให้บิดาได้ร่วม
ดูแลบุตรที่เป็นทารกให้มากที่สุดตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มารดาท างานอยู่  
จัดโอกาสให้มารดาให้นมแม่แก่ทารก 

(๖) ให้ความรู้ ส่งเสริมสมรรถนะ และมีมาตรการที่ส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุมชนและองค์กรในชุมชน ท าการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกันป้องกันคุ้มครอง สร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น 
ปลอดภัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(๗) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับโภชนาการที่ดีเหมาะกับแต่ละช่วงอายุ อีกทั้งจัด
ให้เด็กปฐมวัยได้รับวัคซีน และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ส าคัญครบถ้วน 

(๘) จัดให้มีการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที และจัดให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาที่มี
คุณภาพเป็นพิเศษ และสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทั้งความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการพัฒนาและการศึกษา  
ที่สอดคล้อง เหมาะสม กับความต้องการและความจ าเป็น มีสถานพัฒนาเด็กที่ต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เด็ก ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กเข้าถึงได้โดยง่าย  และให้เพิ่มบุคคลากรเพ่ือตอบสนองการ
ดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มีจ านวนเพียงพอ 



๘๕ 
 

 (๙) ท าให้เด็กในช่วงรอยต่อระหว่างวัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างมีความสุข ราบรื่น 

(๑๐) ท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและผลการด าเนินการต่อสาธารณะและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้โดยง่าย 

(๑๑)  จัดให้มีระบบและหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน หรือกล่าวโทษ
เกี่ยวกับความบกพร่องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือโดยทุจริตต่อหน้าที่ โดยให้มีกระบวนการพิจารณาและกระบวนการใช้สิทธิเรียกร้องและฟ้องร้อง
แทนผู้เสียหาย 

 (๑๒) สร้างความร่วมมือและบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับ ทั้งในด้านวิชาการ ระบบ กลไก 
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ 
       ๓.๔.๒) ให้มีระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่บูรณาการงานของหน่วยงานของรัฐและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับตามหลักดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีการจัดท าและปรับปรุงโครงสร้าง กลไก ระบบ และวิธีการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของชาติแบบบูรณาการ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

(๒)  มีนโยบายที่เป็นเอกภาพ มีแผนแม่บทในระดับชาติ มีมาตรฐานกลางใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้อง สนับสนุน และเป็นเอกภาพ 

(๓)  มีกลไกกลางในระดับชาติและระดับจังหวัดที่ท าหน้าที่บริหารการบูรณา
การงานพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงานของทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับ ที่ประสานการวางแผนงาน
และกลั่นกรองงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องเป็นเอกภาพ 

(๔)  มีกลไกกลางระดับชาติที่ท าหน้าที่ด้านสารสนเทศและระบบการสื่อสาร  
ที่บูรณาการข้อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับ มีการเชื่อมต่อข้อมูลและการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(๕)  ใช้องค์ความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย และข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นฐานในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

 (๖)  ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาคเอกชนมีส่วนร่วมอยู่ใน
โครงสร้างของการบูรณาการ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  ๓.๔.๓) ให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือท าให้การปฏิรูปการปฐมวัยของ
ชาติเกิดขึ้นได้จริง ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในหลักการแนวทางและวิธีที่ถูกต้อง เกิดประสิทธิผลมี
ประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และความม่ังคงยั่งยืน 

 



๘๖ 
 

สรุปหลักการปฏิรูปการปฐมวัยของชาติ 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ 



  ๒.๒.๒ วิธีการปฏิรูป 
    ๑) รัฐก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน 
        รัฐต้องตระหนักถึงคุณค่าของช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานของทุนมนุษย์ไปตลอดชีวิตและ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ อย่างมีเอกภาพ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

     ๒) รัฐก าหนดนิยามของช่วงปฐมวัย ที่ครอบคลุมไปถึงการดูแลเด็กในครรภ์ และให้
ความส าคัญไปถึงช่วงรอยเชื่อมต่อจากวัยอนุบาล ไปถึงช่วงประถมต้น 
    หากการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่คุ้มครองไปถึงทารกในครรภ์ ก็จะเป็นการแยกส่วน  
และยากที่จะมีหลักประกันว่าทารกแรกเกิดจะมีคุณภาพดีทุกด้านในการตั้งต้นชีวิต 
    ส าหรับช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาล-ประถมศึกษานั้น  มีงานวิจัยที่ชี้อย่างชัดเจนว่า 
หากการจัดการศึกษาประถมต้นโดยค านึงถึงพัฒนาการในช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างวัยอนุบาลกับประถมศึกษา 
ก็จะท าให้เด็กปฐมวัยผ่านเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการเรียนชั้น
ประถมศึกษาและระดับต่อ ๆ ไป  ในทางตรงข้ามถ้าไม่มีการเชื่อมต่อที่ดี  จะสร้างแรงกดดันกับเด็ก เด็กที่ผ่าน
ช่วงรอยต่อนี้อย่างไม่ราบรื่น  มักจะล้มเหลวในการศึกษาชั้นต่อ ๆ ไป และส่งผลถึงปัญหาพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
ตามมาด้วย   

๓) รัฐต้องสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั่วไป 
เกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
  เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว เป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดต่อชีวิตเด็ก จ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูและพัฒนาเพ่ือวางรากฐานของชีวิตเด็ก ส่วนชุมชน
และสังคมทั่วไปเป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญของเด็ก  ที่จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างถูก
ทิศทาง  
  รัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั่วไป  
โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทุกช่วง จัดการศึกษาแก่พ่อแม่ (Parent Education) 
และสังคม โดยก ากับให้เป้าหมายและวิธีการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน   
 ๔) รัฐสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อระดมทรัพยากรอันเป็นคุณ  มาร่วมสร้างการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยอย่างเข้มแข็ง 
 

๕) รัฐก าหนดให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง  รับผิดชอบการ
ส่งเสริม ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ให้เชื่อมโยงกัน 

 เนื่องจากภารกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท าโดยหลายหน่วยงาน   เพ่ือให้เกิดความ
เป็นเอกภาพและมีคุณภาพ  จ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การบริหารจัดการ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และบูรณาการกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน   

 รวมทั้ง สร้างเครือข่ายหน่วยงานด้านวิชาการปฐมวัยเพ่ือสนับสนุนความรู้ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและการพัฒนาทุกด้านรวมทั้งด้านสมอง อย่างต่อเนื่อง   

 
 
 



๘๘ 
 

๘๘ 
 

๓. ก าหนดเวลาการปฏิรูป 

๓.๑ ระยะที่ ๑  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยท้ังระบบ 

       ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามหลักการการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพที่คณะกรรมาธิการได้น าเสนอ 

๓.๒ ระยะที่ ๒   เมื่อกฎหมายที่ปรับปรุง มีผลบังคับใช้   
                    ใหด้ าเนินการปรับโครงสร้างและระบบกลไกให้เกิดขึ้นจริงตามกฎหมาย  

๓.๓ ระยะที่ ๓   ก ากับให้ด าเนินการไปตามท่ีระบุในกฎหมาย 
 เพ่ือให้เกิดนโยบาย แผนแม่บท การปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา

การและมีส่วนร่วม  รวมถึงการก ากับ ติดตามและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. แหล่งที่มาของงบประมาณ (กรณีที่ต้องใช้งบประมาณ) 

 ๔.๑ งบประมาณปกติของหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.๒ งบกลาง ในกรณีที่มีความจ าเป็น เร่งด่วน 
 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ก าหนดให้การปฏิรูปการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น “วาระแห่งชาติ” 
เนื่องจากเรื่องเด็กปฐมวัย (เด็กเล็ก)  เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญ และก าหนด

ขั้นตอนให้รัฐบาลต้องด าเนินการ  คณะกรรมาธิการฯจึงใคร่เสนอให้ เป็นเรื่องเร่งด่วน  และให้ เป็น  
“วาระแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติให้ยั่งยืนในระยะยาว 

ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม รวมทั้ง ครอบครัว  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่มีพลังอย่างแท้จริงในการ
ขับเคลื่อน    

 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๘๙ 
 

๖.๒ ข้อเสนอเร่งด่วนในการปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน 
            และเอกภาพ 
       

 ๖.๒.๑ เร่งรัดปรับปรุงคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้การบูรณาการระดับอ าเภอ  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายอ าเภอ   ใช้กลไกประชารัฐระดับอ าเภอ ในเรื่องของกายภาพ เช่น เครื่องเล่นสนาม สภาพ
ห้องเรียน  เรื่องของคุณภาพอาหาร ฯลฯ  ส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพในทุกชุมชน  สร้างเครือข่าย
หน่วยงานด้านวิชาการปฐมวัย เช่น อนุบาลประจ าจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีสาขาการศึกษาปฐมวัย ให้การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กในเรื่องการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
สถานศึกษา  คุณภาพของผู้ดูแลเด็ก  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กกับพ่อแม่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

    ๖.๒.๒   ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเร่งรณรงค์ความเข้าใจและสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องแก่ครอบครัว ครูและผู้ดูแลเด็ก ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ในประเด็น
ดังต่อไปนี้    

๑) เน้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน ๖ เดือนให้มีอัตราส่วนสูงขึ้น 
๒) ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ร่วมกันก าหนดมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยและ

อันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
๓) เน้นการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ

เด็ก  อาทิ การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based learning) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นทักษะด้านการบริหารจัดการชีวิต  (Executive 
Functions) ทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการก ากับตนเอง การเรียนรู้การเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน      

๔) การเรียนในวัยอนุบาลต้องไม่มีการเร่งเรียนเขียนอ่าน  ไม่มีการบ้าน ส่งเสริมการอ่าน
หนังสือก่อนนอน และส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมกับพ่อแม่ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว และช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  

๕) ไม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจอภาพในเด็กปฐมวัย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและ
พัฒนาการด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  และอาจเกิดโรค เช่น ออทิสติกเทียม   

๖) ส่งเสริมให้ พ่อแม่และครูเข้าใจและมีทักษะในการสร้างวินัยเชิงบวกบนพ้ืนฐาน
สัมพันธภาพที่ดี  ให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและเกิดความส านึกด้วยตนเองถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืน  ไม่
ใช้การลงโทษรุนแรงไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ  

๗) สร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลกับประถมศึกษา ด้วยการวางแผนและจัดการเรียนรู้
โดยยึดการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม จัดกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการจัดกิจกรรมของชั้นเรียน
อนุบาลและประถมศึกษา เรียนรู้เนื้อหาสาระผ่านกิจกรรมการเล่นหรือลงมือปฏิบัติ ครูประจ าชั้นสอนวิชาหลัก 
(Self- Contained Classroom) จะได้ใช้เวลาเต็มที่กับเด็ก และเด็กปรับตัวกับครูได้อย่างรวดเร็ว 

๘) ยกเลิกการสอบเข้าระดับปฐมวัย และสอบเข้าประถมปีที่ ๑ ทุกรูปแบบ  และไม่ส่งเสริม
การประกวดหรือการแข่งขันใด ๆ ในช่วงปฐมวัย เพราะจะท าให้เด็กเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน เด็กเครียด 
เด็กที่สอบไม่ได้จะขาดความเชื่อมั่นในตนเองในระยะยาว  ส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนในชั้นเรียนอนุบาลที่
ต้องส่งเสริมพัฒนาการสู่การเร่งเรียนเขียนอ่าน หรือการเตรียมตัวเพ่ือสอบ  และน ามาสู่ระบบการส่งเด็กติว
ตั้งแต่ยังเล็ก 

 
 
 
 



๙๐ 
 

๙๐ 
 

๗. ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
         เพ่ือให้สามารถปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและเอกภาพ
คณะกรรมาธิการเสนอเห็นควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฐมวัยแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้จัดท าภายใต้หลักการปฏิรูปการ
ปฐมวัยที่คณะกรรมาธิการได้เสนอไว้ใน ข้อ ๒.๒.๑ นอกจากนี้ ในระหว่างที่รอให้มีการจัดท ากฎหมายดังกล่าว
คณะกรรมาธิการขอเสนอให้มีการปรังปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั้งระบบ ดังนี้ 

 ๗.๑ เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในขณะนี้ 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒  (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓   
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๑ 

      โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ สอดคล้องกับ
หลักการปฏิรูปปฐมวัยที่คณะกรรมาธิการเสนอ 

 ๗.๒ ติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ขณะนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีทั้งที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการทาง 

นิติบัญญัติ ได้แก่  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 
ทั้งนี้  การด าเนินการทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดรายงานทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/drive_education/more_news.php?cid=17 



๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 



๙๔ 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามที่ปรึกษา และคณะท างาน 
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
.................................. 

๑. รายนามคณะท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการ 
๑. นายวิวัฒน ์ ศัลยก าธร      ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒. นางจุไรรัตน์  จุลจักรวัฒน ์     ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา         ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๔. นายสมเดช  นิลพันธุ์       ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๕. พลเอก วรวิทย์  พรรณสมัย    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๖. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๗. ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๘. ผุ้ชว่ยศาสตราจารย์เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๙. ศาสตราจารย์ชนิตา  รักษ์พลเมือง   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๐. รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๑. นายยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์       ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๒. นายรวิช ตาแก้ว     ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๓. นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย์         ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๔. นางสาวกรกมล  จึงส าราญ        ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๕. นางชัญญานุช คมกฤส    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๖. พันเอก วรวิทย์  พงศ์ไพจิตร   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การุณันทน์   รัตนแสนวงษ์    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนินทร  จิตตวิริยานุกูล  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๑๙. นายชลทิตย์ เอ่ียมส าอางค์    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๐. ศาสตราจารย์ชัยยงค์  พรหมวงศ์   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๑. รองศาสตราจารย์ดารณี  อุทัยรัตนกิจ  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๒. นายทวีศักดิ์  วิศิษฎางกูร    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๓. นายทรงวุฒิ  เกตุสิน    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๔. นายนิคม  เจียรจินดา    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๕. นางพรรณี  บุญประกอบ    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๖. นายมงคล  ชูวงษ์วัฒนะ    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๗. นายเริงจิตร์  มีลาภสม    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๘. นายวณิชย์  อ่วมศรี    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๒๙. นายวิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๐. นางสาวศศิธร  บัวทอง    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  



๙๕ 
 

๓๑. รองศาสตราจารย์สมบัติ  คชสิทธิ์   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๒. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๓. นายสืบพงษ์  ปราบใหญ่    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๔. นายสุภัทร  จ าปาทอง    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๕. นายสุรพงษ์  จ าจด    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทิพา  ต่อสกุลแก้ว  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๗. นายอภินันท์  อันทวีสิน    ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ  
๓๘. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ   

  

๒. รายนามคณะท างานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 ๒.๑ คณะท างานการปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑. ศาสตราจารย์ชัยยงค์  พรหมวงศ์    หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. พลอากาศเอก คธาทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา      คณะท างาน     
 ๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา    คณะท างาน   
 ๔. นายมงคล  ชูวงษ์วัฒนะ     คณะท างาน 
 ๕. นายวิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์     คณะท างาน 
 ๖. นายสุภัทร  จ าปาทอง     คณะท างาน 
 ๗. รองศาสตราจารย์ทิพย์เกสร บุญอ าไพ   คณะท างาน 
 ๘. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต    คณะท างาน 
 ๙. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ   คณะท างาน 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์สุพิทย์ กาญจนพันธุ์   คณะท างาน 
 

 ๒.๒ คณะท างานการปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบส าหรับการอาชีวศึกษา 

 ๑. ศาสตราจารย์ พลอากาศตรี วินัย  จันทร์เปล่ง   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ตระการ  ก้าวกสิกรรม เลขานุการคณะท างาน 
 ๓. นายศัจธร  วัฒนะมงคล     คณะท างาน     
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์     คณะท างาน   
 ๕. นายสืบพงษ์  ปราบใหญ่     คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 ๒.๓ คณะท างานการปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบส าหรับการอุดมศึกษา 
 

 ๑. นายอุทัย เลาหวิเชียร     หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง   เลขานุการคณะท างาน 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์   คณะท างาน    
 ๔. ศาสตราจารย์ชัยยงค์  พรหมวงศ์    คณะท างาน     
 ๕. นายนิคม  เจียรจินดา     คณะท างาน 
 ๖. นางพรรณี  บุญประกอบ     คณะท างาน   
 ๗. นายสืบพงษ์  ปราบใหญ่     คณะท างาน 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา  ต่อสกุลแก้ว   คณะท างาน 
 ๙. รองศาสตราจารย์ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ    คณะท างาน 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์โชติกา  ภาษีผล      คณะท างาน 
 ๑๑. นางมัทนา   สานติวัตร     คณะท างาน 
 ๑๒. นายพิทักษ์  ปักษานนท์       คณะท างาน 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ศิริเดช  สุชีวะ     คณะท างาน 
 ๑๔. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย    คณะท างาน 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์สมบัติ   คชสิทธิ์        คณะท างาน 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์สมภพ  ประธานธุรารักษ์     คณะท างาน 
 ๑๗. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์        คณะท างาน 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์สุวรรณี  แสงมหาชัย   คณะท างาน 
 

 ๒.๔ คณะท างานการปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน สถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 ๑. ศาสตราจารย์สุมาลี  สังข์ศรี     หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. นางสาวศศิธร  บัวทอง     เลขานุการคณะท างาน 
 ๓. รองศาสตราจารย์ พลอากาศโท นิกร  ช านาญกุล  คณะท างาน     
 ๔. นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร       คณะท างาน   
 ๕. นายทวีศักดิ์  วิศิษฎางกูร     คณะท างาน 
   ๖. นายชลทิตย์ เอ่ียมส าอางค์     คณะท างาน  
   ๗. นายสุรพงษ์  จ าจด      คณะท างาน     
 ๘. นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา     คณะท างาน 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล   คณะท างาน 
 ๑๐. นายปาน  กิมปี      คณะท างาน 
 ๑๑. นายปิยะพงษ์  ไสยโสภณ       คณะท างาน   
 ๑๒. นายพานิช ศรีงาม      คณะท างาน 
 ๑๓. นายวีระกุล  อรัณยะนาค     คณะท างาน 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์สารีพันธุ์  ศุภวรรณ    คณะท างาน    
 ๑๕. รองศาสตราจารย์สมคิด  พรมจุ้ย    คณะท างาน  
 ๑๖. นาวาอากาศเอก นริศ  มณีนัย    คณะท างาน 
 ๑๗. นายสมชาย  ฐิติรัตนอัศว์     คณะท างาน 



๙๗ 
 

 

 ๒.๕ คณะท างานรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 ๑. นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา    หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์    คณะท างาน 
 ๓. นางสาวอรลัชชา  ศิวรักษ์     คณะท างาน  
 ๔. นายจักรวุธ  อัตนวานิช     คณะท างาน 
 ๕. นางพสุนธรา  เทพปัญญา     คณะท างาน 
 ๖. นางสาวพุทธพร  วาณิชเสนี     คณะท างาน 
 ๗. นางอภิลักษณ์  แย้มสอาด     คณะท างาน 
 
 ๒.๖ คณะท างานกฎหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

๑. นายวิวัฒน ์  ศัลยก าธร    ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๒. พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย   ที่ปรึกษาคณะท างาน 

๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๔. นายกมล  รอดคล้าย    ที่ปรึกษาคณะท างาน 

๕. ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๖. นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๗. นางสาวสมรัชนีกร  อ่องเอิบ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๘. นางสาวปิยะธิดา   ประดิษฐบาทุกา  หัวหน้าคณะท างาน 
๙. นางสิริกร   มณีรินทร์    คณะท างาน 

 ๑๐. พลเรือเอก จีรพัฒน์  ปานสกุณ   คณะท างาน 
 ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์  คณะท างาน 
 ๑๒. นางสาวอรลัชชา  ศิวรักษ์   คณะท างาน 
 ๑๓. นายอาทร  ทองสวัสดิ์    คณะท างาน 
 ๑๔. นายพิเชษฐ์  ตรีพนากร    คณะท างาน 
 ๑๕. นายศีลวัต   ศุษิลวรณ ์    คณะท างาน  
 ๑๖. นางสาวกรกมล   จึงส าราญ   คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑๗. นางชัญญานุช   คมกฤส   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.๗ คณะท างานการปฏิรูประบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
 

 ๑. นายวิวัฒน ์  ศัลยก าธร    ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๒. พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมเดช  นิลพันธุ์     ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๕. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๖. นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๗. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
 ๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษาคณะท างาน 



๙๘ 
 

 ๙. นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๑๐. นางสิริกร  มณีรินทร์    คณะท างาน 
  ๑๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์เลขา  ปิยะอัจฉริยะ  คณะท างาน 
  ๑๒. รองศาสตราจารย์ชนิตา  รักษ์พลเมือง  คณะท างาน 
  ๑๓. รองศาสตราจารย์สุริยเดว  ทรีปาตี  คณะท างาน 
  ๑๔. นางสุภาวด ี หาญเมธี    คณะท างาน 
 ๑๕. นางธิดา   พิทักษ์สินสุข   คณะท างาน 
 ๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะท างาน 
          หรือผู้แทน  
  ๑๗. อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน   คณะท างาน 
 ๑๘. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๑๙. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน คณะท างาน 
 ๒๐. นายรวิช  ตาแก้ว    คณะท างาน  
 ๒๑. นายศีลวัต  ศุษิลวรณ์    คณะท างาน  
 ๒๒. นางสาวกรกมล  จึงส าราญ   คณะท างานและเลขานุการ 
 ๒๓. นางชัญญานุช  คมกฤส    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายนามคณะท างานจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
.................................. 

 
ประธานที่ปรึกษา 

 - พลอากาศเอก วัธน มณีนัย        ประธานอนุกรรมาธิการ  
 

ที่ปรึกษา 
๑.  พลเรือเอก จีรพัฒน์  ปานสกุณ   รองประธานอนุกรรมาธิการ 
๒.  นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา       อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 

 
ผู้รวบรวมและจัดท า (ร่าง) สรุปผลการด าเนินงาน 

- นางสาวสภุาพร อาจเดช           วิทยากรช านาญการพิเศษ  
                                                                กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 

 
............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

ที่ปรึกษาฝ่ายรวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน  นางสวีณา  พลพืชน์ วิทยากรเช่ียวชาญ  
    ผู้บังคับบัญชากลุม่งานคณะกรรมาธิการการศึกษา 

 




