
 

  

 

 จดหมายข่าวส านักงานประกนัคณุภาพการศึกษา 
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ 

  ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ภำพกิจกรรมกำรประกันคุณภำพฯ 
 

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

   ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท า
แผนปรับปรุงและพัฒนา ประจ าปี
การศึกษา 2558   

     ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
สำรสนเทศ ได้จัดประชุมพิจำรณำแนวทำงกำร
จัดท ำแผนปรับปรุงและพัฒนำ เมื่อวันที่ 14 
ธันวำคม 2558 เพื่อเสนอแนวทำงกำร
ปรับปรุง/พัฒนำตำมข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 และเพื่อ
ปรับปรุงระบบ/รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

   ประชุมฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 43   

     ส ำนั กงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและ
สำรสนเทศ ได้จัดประชุมประชุมฝ่ำยสรุปและ
ประเมินผลโครงกำรกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 43  กันเกรำเกมส์ เมื่อวันท่ี 
8 ธันวำคม 2558 เพื่อแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรฯ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเตรียมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยฯ 
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จดหมำยข่ำวส ำนกังำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

เมื่อวันที่  21 ธันวำคม 2558 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี จัดประชุมสัมมนำ เรื่อง กำรน ำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.
2557 ไปใช้ : ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข ครั้ง
ที่ 2 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
เ รี ยน รู้ ก ำ รน ำ ระบบกำรประกั นคุณภำพภำย ใน
ระดับอุดมศึกษำ และสร้ำงควำมเข้ำใจพร้อมหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน 
ระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
เป็นผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยเครือข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 
สถำบันเข้ำร่วมในกำรประชุมสัมมนำในครั้งนี้ 
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AUN-QA (Asean University 
Network Quality Assurance) 

เครื อข่ ำยมหำวิทยำลั ยอำ เซี ยน  ( ASEAN 
University Network: AUN) เ ป็ น ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำระหว่ำงประเทศสมำชิกสมำคม
ประชำชำติ แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออำเซียน 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) 
รวม 13 สถำบัน ต่อมำได้ขยำยเป็น 27 สถำบัน ตำมมติ
ของที่ประชุมสุดยอดอำเซียนครั้งที่ 4 ที่ประสงค์ในกำร
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ผ่ำน
กำรเสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย มหำวิทยำลัยและ
สถำบันอุดมศึกษำที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีส่วนส ำคัญที่ช่วยให้
บรรลุผลในกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน วัตถุประสงค์ใน
กำรจัดตั้ง AUN คือ 
            1. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักปรำชญ์ 
นักวิชำกำร และนักวิทยำศำสตร์ในภูมิภำค 
            2. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนวิชำกำรและ
อำชีพในภูมิภำค  
            3. ส่ง เสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
ระหว่ำงชุมชนนักวิชำกำรอำเซียน  
  กิจกรรมหนึ่ งของ AUN คือ เครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยอำเซียน (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกลไกกำร
ประกันคุณภำพและมำตรฐำนอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัย
สมำชิกให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ระบบกำรประกัน
คุณภำพของ AUNQA ประกอบด้วย 3 มิติ คือ  

1) Strategic เป็นกำรประกันคุณภำพระดับ
สถำบันกำรศึกษำ  

2) Systemic เป็นกำรประกันคุณภำพระบบ
กำรประกันคณุภำพภำยใน 

3) Tactical เป็นกำรประกันคณุภำพระดับ
โปรแกรมหรือระดับหลักสูตร 

รูปแบบกำรประกันคุณภำพระดับโปรแกรมหรือ
ระดับหลักสูตรเน้นท่ีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยพจิำรณำ
คุณภำพภำยใน 3 มิติ คือ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจำกผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน กำรแปลงผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวังไปสู่โปรแกรมกำรศึกษำและวิธีท่ีจะท ำให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ผ่ำนกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ

ประเมินผล กำรประเมินคุณภำพระดับโปรแกรม
กำรศึกษำของ AUNQA ใช้ระบบกำรประเมินจำกคะแนน
เต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale ประกอบด้วยเกณฑ์ 15 
เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์ยังประกอบด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ย่อย ๆ ลงไปอีก เกณฑ์หลักในกำรประเมินคุณภำพ มีดังนี้ 

  1. Expected learning outcome   
2. Programme specification 
3. Programme structure and content 

 4. Teaching and learning strategy 
5. Student assessment     
6. Academic staff quality 
7. Support staff quality  
8. Student quality 
9. Student advice and support   
10.Facilities and infrastructure 
11.Quality assurance of teaching and 

learning process  
12.Staff development activities   
13.Stakeholders feedback

 14.Output   
15.Stakeholders satisfaction 
 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx 

นโยบำยด้ ำนสั งคมและคุณภำพชีวิตของ
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของคนไทยอย่ำงมีบูรณำกำรและ
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำทั้งใน
และนอกระบบกำรศึกษำ และสร้ำงระบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตซึ่งมีทิศทำงที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
คือ “กำรยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทยเพื่อผลิตและ
พัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสู่ตลำดแรงงำนและพัฒนำ
ศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในโลกำ- 
ภิวัตน์รวมทั้งกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย…” จึง
นับเป็นภำรกิจส ำคัญของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
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อุ ด ม ศึ ก ษ ำ  ใ น ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
สถำบันอุดมศึกษำก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพของ
สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งโดยค ำนึงถึงควำมมีเสรีภำพ
ทำงวิชำกำร ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำร ควำม
รับผิดชอบต่อสั งคมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ มีควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำไทยให้ทัดเทียมและเป็นท่ียอมรับในระดับ
สำกล จึงได้น ำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพท่ีได้รับกำรยอมรับ
ในระดับสำกลว่ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ในกำร
พัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria 
for Performance Excellence ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำมำรถ
น ำมำเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ของสถำบันอุดมศึกษำให้มีคุณภำพและพัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศได้อย่ำงก้ำวกระโดดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ จึงได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรท ำงำน
พัฒนำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ด ำเนินกำร
แปลและเรียบเรียง 2009 – 2010 : The Baldrige 
National Quality Program : Education Criteria for 
Performance Excellence (เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เ พื่ อ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ )  แ ล ะ มุ่ ง ห วั ง ใ ห้
สถำบันอุดมศึกษำใช้ เป็นคู่มื อและแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อุ ด ม ศึ ก ษ ำ  ข อ ข อ บ คุ ณ
คณะอนุกรรมกำรท ำงำนฯ ทุกท่ำนที่ได้เสียสละเวลำอันมี
ค่ำในกำรแปลและเรียบเรียงเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำฯ 
ฉบับนี้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
สถำบันอุดมศึกษำและผู้เกี่ยวข้องจะได้น ำเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำฯ ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำบันอุดมศึกษำให้ก้ำวไปสู่ระดับสำกลอย่ำงก้ำวกระโดด
และยั่งยืนต่อไป 

ก้าวใหม่...การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ CUPT QA 

ตำมที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยในกำรประชุม
สำมัญ ทปอ. ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันอำทิตย์ที่  26 
เมษำยน 2558 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

พระนครเหนือ ที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำระบบประกัน
คุณภำพ CUPT QA ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยคณะท ำงำนพัฒนำ
ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
ของ ทปอ. เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถน ำระบบดังกล่ำว
ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำร่วมกัน 
และมีมติเห็นชอบขอควำมร่วมมือให้มหำวิทยำลัย/สถำบัน
สมำชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่งและมหำวิทยำลัยสงฆ์อีก 2 
แห่งน ำระบบ CUPT QA ไปใช้แทนระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ใน
ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้แต่ละสถำบันน ำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ CUPT QA เสนอสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบ แล้วเสนอ สกอ. 
เพื่อพิจำรณำต่อไปนั้น 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
นรำธิวำสรำชนครินทร์มีควำมตระหนักในภำรกิจที่ได้รับ
เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 2557 มนร.เลือกใช้เกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ.ที่เป็นเกณฑ์ใหม่ใน
ระดับคณะ/สถำบัน และเกณฑ์ประเมินหลักสูตรเป็นปีแรก 
ซึ่งผู้ประเมินมหำวิทยำลัยได้เข้ำรับกำรอบรมผู้ประเมิน
ตำมเกณฑ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ใหม่ระดับคณะ/สถำบัน จ ำนวน 10 รำย และระดับ
หลักสูตร จ ำนวน 3 รำย ในวันท่ี 24-26 เมษำยน 2557 
ที่ผ่ำนมำ เมื่อรับนโยบำยในกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
CUPT QA จึงมำควำมจ ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อ
กำร เปลี่ ยนแปลงในครั้ งนี้  ซึ่ ง งำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำได้ส่งผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเข้ำรับทรำบเกณฑ์
ขั้นต้นตำมที่  ทปอ.ส่งเอกสำรกำรอบรม แต่ยังมีบำง
ประเด็นที่ต้องอำศัยกำรปรึกษำหำรือเป็นกำรเฉพำะ จึงได้
จัดกำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ที่ ม ำของ เกณฑ์  กำรน ำ ระบบไปใ ช้ ในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย และซักถำมข้อสงสัยที่ยังไม่ชัดแจ้ง 

ผลกำรศึ กษำดู ง ำนกำ รประกั นคุณภำพ
กำรศึกษำตำมเกณฑ์ The Council of Presidents of 
Thailand Quality Assurance (CUPT QA) 
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ควำมเช่ือ 1.“ต้องมำประเมินเรำ ตำมแนวทำงที่ เรำ
ก ำหนดเอง ” 

ควำมเชื่อ 2 “กรุณำใช้เกณฑ์ อย่ำให้เกณฑ์ใช้” 

ควำมเช่ือ 3 “เก็บข้อมูลตำมสิ่งที่ท ำ ข้อมูลละเอียดจะท ำ
ให้เห็นข้อบกพร่องเพื่อกำรพัฒนำ” 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำปัจจุบันจะมุ่งสู่
ระดับสำกล ทั้ งนี้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมี
วัตถุประสงค์เพื่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นไป
ตำมควำมคำดหวังของตลำดแรงงำน ควำมเป็นมืออำชีพ
ในระดับสำกลและโลกำภิวัฒน์จำกมหำวิทยำลัยช้ันน ำสู่
สถำบันอุดมศึกษำ ตำมควำมต้องกำรของสังคม ยกระดับ
ควำมส ำคัญคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ของประเทศปี 
2558-2563 ประกอบด้วย 

1.กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำระดับคณะ/สถำบัน 
1.1 เกณฑ์ สกอ.องค์ 1-5/13ตัวบ่งช้ี 
1.2 กพร. ใช้เกณฑ์ของสกอ. 
1.3 สมศ. เกณฑ7์ ด้ำน 20 ตัวบง่ช้ี 
1.4 สภำวิชำชีพ 
2.กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร 
2.1 องค์ประกอบ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
2.2 องค์ประกอบ 2-6 
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ที่ ทปอ.เสนอ เริ่ม 

2558 ระบบ CUPT QA ประกอบด้วย  
- ระดับคณะ/สถำบัน ประกอบด้วย บริบทองค์กร 

ตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัว และตัวบ่งช้ีเลือกอย่ำงน้อย 6 ตัว 
- ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย องค์ประกอบ 1 กำร

ก ำกับมำตรฐำน องค์ประกอบ 1 AUN-QA 
เกณฑ์นี้ก ำหนดจำกควำมสำมำรถทุกตัวบ่งขี้ข้ึนอยู่กับกำร
ด ำเนินกำรจริง ภำยใตเ้อกสำรหลกีฐำน ต้องค ำนึงถึง 

- เก็บข้อมูลแล้วหรือยัง 
- วิเครำะห์แล้วหรือยัง 
- น ำมำพัฒนำหรือไม ่

 

 
World Economic Forum (WEF)-The 

Global Cometitiveness Report 2012-2013 ได้จัด
อันดับคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทยในกลุ่มอำเซียน 
อยู่ในกลุ่มสุดท้ำยอันดับที่ 8 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ ำที่สุด 
โดยอันดับ ที่ 1 -3 ได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย และบรูไน
ตำมล ำดับ 
              เรำได้บทเรียนอะไรบ้ำงจำกกำรจัดล ำดับ
ดังกล่ำว? 
              ส ำหรับสิ่งที่ผู้เขียนซึ่งอยู่ในแวดวงกำรศึกษำ
พบก็คือ กำรจัดล ำดับคุณภำพกำรศึกษำสะท้อนแง่มุมนิสัย
กำรศึกษำของสังคมไทยอย่ำงชัดเจนท่ีสุด ไม่น่ำแปลกใจที่
ประเทศสิงคโปร์จะถูกจัดล ำดับให้มีคุณภำพกำรศึกษำดี
ที่สุดในอำเซียน เพรำะว่ำสังคมสิงคโปร์มีนิสัยกำรศึกษำที่
แตกต่ำงจำกสังคมไทยอย่ำงเห็นได้ชัด ข้อมูลจำกคนรู้จัก
ของผู้เขียนซึ่งเติบโตมำในสังคมสิงคโปร์ตั้งแต่เด็กประถม
พบว่ำสิงคโปร์ให้ควำมส ำคัญกับ “วิธีกำรและกระบวนกำร
ทำงควำมคิด” มำกกว่ำกำรได้ค ำสอบส ำเร็จรูป ตัวอย่ำงที่
เห็นได้อย่ำงชัดเจนก็คือในวิชำคณิตศำสตร์นั้น ขณะที่
ประเทศไทยมุ่งสอนกำรได้ค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดไม่ว่ำจะ
ด้วยวิธีกำรอะไร (ด้วยเหตุนี้เรำจึงมีวิธีกำรคิดมำกมำยทั้ง
ในและนอกช้ันเรียน เช่น คณิตคิดเลขเร็ว จินตคณิต คณิต
คิดในใจ ฯลฯ) แต่ประเทศสิงคโปร์กลับสอนวิธีกำรคิดหรือ
กระบวนกำรกว่ำจะได้ค ำตอบที่น่ำจะถูกที่สุดจะต้อง
เริ่มต้นและลงท้ำยอย่ำงไร ซึ่งแปลว่ำแม้ค ำตอบจะถูกต้อง
แต่ เมื่ อวิ ธี กำรหรื อกระบวนกำรคิดผิ ด  ก็จะถือว่ ำ
คณิตศำสตร์ข้อนั้นผิดทันที 
              กำรสอนของประเทศสิงคโปร์ก ำลังจะบอก
อะไรกับนสิัยกำรศึกษำเรำ? 
              ประกำรแรก กำรให้ควำมส ำคญักับ
กระบวนกำรมำกกว่ำผลลัพธ์ ซึ่งผูเ้ขียนมีควำมเห็นว่ำเป็น
เรื่องจ ำเป็นมำกทีสุ่ด เพรำะสะท้อนควำมเป็นจริงว่ำใน
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สังคมไทยคนท่ีเรียนเก่งมักคือคนท่ีมีค ำตอบถูก (ซึ่งอำจ
เป็นกำรตอบถูกใจผู้สอนก็ได้) มำกกว่ำเป็นคนท่ีมีวิธีคิดถูก
หรือกระบวนกำรคิดที่ดี ขณะที่กำรตอบถูกก็อำจจะมี
วิธีกำรไดม้ำซึ่งค ำตอบท่ีแตกต่ำงกนั เช่น กำรคิดเอง (ซึ่งก็
ดีไป) กำรเดำ (ในกรณีปรนัย) หรอืเลวร้ำยทีสุ่ดแต่เป็นท่ี
นิยมมำกท่ีสดุก็คือกำรลอก ดังนั้นเมื่อมีกำรชื่นชมคนคดิ
ค ำตอบได้ถูกมำกกว่ำกำรช่ืนชมคนคิดวิธีกำรที่ถูก จึงไม่
อำจยืนยันได้ว่ำนักเรยีนในโรงเรียนนั้นๆ เก่งจริงเสมอไป
หรือไม่ รวมถึงเท่ำกับไปลดทอนกระบวนกำรคดิอันเป็น
รำกฐำนส ำคญัทำงกำรศึกษำท่ีควรจะเกดิขึ้นแก่นักเรียนไป
โดยปรยิำย 
              ประกำรที่สอง เหตุเพรำะว่ำระบบกำรศึกษำ
ของไทยในปัจจุบันกลับคิดตรงกันข้ำมว่ำผลลัพธ์ที่ดีเป็น
เ ค รื่ อ ง ช้ี วั ด  ( ห รื อ ป ร ะ กั น )  ไ ด้ ว่ ำ นั ก เ รี ย น ห รื อ
สถำบันกำรศึกษำนั้นๆ จะมีคุณภำพนี้เอง ดังนั้นโครงสร้ำง
กำรศึกษำทั้งในระดับประถม มัธยม หรือแม้แต่จนถึง
มหำวิทยำลัยกำรที่นักศึกษำสอบผ่ำน เช่น ได้เกรด 3.00 
ขึ้นไป ได้เกียรตินิยม และโดยเฉพำะ “ไม่มีกำรตกออกหรือ
ตกออกน้อยที่สุด” กลำยเป็นตัวบ่งช้ีว่ำสถำบันกำรศึกษำ
เหล่ำนี้มีคุณภำพ ดังนั้นสถำบันกำรศึกษำจ ำนวนไม่น้อยจึง
พยำยำมช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สอบผ่ำน เช่น ถ้ำ
นักเรียนสอบตกมำกๆ แทนที่จะเป็นหน้ำที่ของโรงเรียนที่
จะท ำให้นักเรียนเข้ำใจให้มำกขึ้นเพื่อให้สอบผ่ำน กลับ
กลำยเป็นกำรเรียกเด็กมำใช้งำนอย่ำงอื่น เช่น กวำดบ้ำน 
ถูบ้ำน หรือหลับตำเสียหนึ่งข้ำงเพื่อให้เด็กสอบผ่ำนจะได้
ไม่เป็นภำระของโรงเรียนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              ข้อมูลที่ยืนยันได้เป็นอย่ำงดีจำกประสบกำรณ์
ของผู้เขียนก็คือ นักเรียนช้ัน ม.6 ในอ ำเภอรอบนอกมักจะ
ได้เกรดเฉลี่ยเพื่อสอบเข้ำมหำวิทยำลัยในระดับ 3.50 ขึ้น
ไปเป็นจ ำนวนมำก หลำยครั้งมำกกว่ำโรงเรียนประจ ำ
จังหวัดด้วยซ้ ำ ซึ่งก็อำจจะเป็นสิ่งที่น่ำยินดีหำกโรงเรียน
รอบนอกเหล่ำนั้นมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประเมิน แต่
พบว่ำเมื่อลองถำมค ำถำมรอบตัว อำทิ ประเทศเขมรกับ
กัมพูชำคือประเทศเดียวกันหรือคนละประเทศ เด็กซึ่งได้
เกรดเฉลี่ย 3.50 กลับตอบว่ำคนละประเทศแม้แต่ค ำถำม
ง่ำยๆ ทำงภูมิศำสตร์ที่ว่ำประเทศพม่ำอยู่ติดกับจังหวัด
อะไรบ้ำง ค ำตอบที่ได้รับจำกนักเรียนจ ำนวนไม่น้อยก็คือ
ติดกับจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ! 
              ประกำรที่สำมกำรมุ่งเน้นเฉพำะผลลัพธ์นี้เอง 
ท ำให้กลำยเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยม “เอำง่ำยเข้ำว่ำ” ดังนั้น
ไม่น่ำแปลกใจท่ีในระดับกำรศึกษำ กำรเอำง่ำยเข้ำว่ำจะท ำ
ให้เด็กพยำยำมท ำอย่ำงไรก็ได้เพื่อให้ได้ค ำตอบที่ถูกต้อง

มำกที่สุด ขณะที่ เมื่ อเรียนมหำวิทยำลัยเรำก็พบว่ำ
โครงกำรจ่ำยครบจบแน่ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีจนถึง
ปริญญำเอกเพียงเพื่อตอบสนอง “อะไรก็ได้ที่ง่ำยๆ แล้วได้
ปริญญำ” จึงได้ระบำดไปทั่วประเทศ ดังนั้นเมื่อกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมเหล่ำนี้เกิดขึ้น จึงกลำยเป็นต้นทำงของกำร
ทุจริตในด้ำนอื่นๆ เช่น จะท ำอย่ำงไรให้โครงกำรสร้ำงถนน 
ขุดท่อ สร้ำงตึก ฯลฯ ได้รับกำรอนุมัติง่ำยๆ จะใชัวิธีกำร
ง่ำยๆ แบบไหนบ้ำงที่จะผ่ำนกำรสอบคัดเลือก หรือแม้แต่
เรื่องเล็กน้อยในสังคมเช่นจะท ำอย่ำงไรให้รอดพ้นจำกกำร
ตรวจใบขับขี่หรือหมวกกันน็อกของต ำรวจจรำจรได้ง่ำยๆ 
เป็นต้น โดยไม่สนใจว่ำวิธีกำรได้มำจะเป็นอย่ำงไร 
              ค ำถำมต่อมำก็คือ ระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของเรำสรุปแล้วช่วยประกัน “คุณภำพ
กำรศึกษำ” ได้จริงหรือ? 
              เช่นเดียวกับนิสัยกำรศึกษำของสังคมไทยที่
เน้นผลลัพธ์และกำรเอำง่ำยเข้ำว่ำ กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำจึงมัวสนใจแต่กำรตรวจอะไรก็ตำมที่ดูจะเป็น
ผลลัพธ์จนมีค ำพูดติดปำกกันว่ำ “กำรตรวจกระดำษ” เช่น 
ได้ตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรหรือยัง มีปรำกฏในรำยงำน
กำรประชุมหรือไม่ นักเรียนนักศึกษำประเมินผลรำยวิชำ
ได้คะแนนเท่ำไหร่ มีเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์หรือไม่ มีกำร
ตกออกของนักเรียนนักศึกษำในแต่ละปีจ ำนวนเท่ำใด หรือ
แ ม้ แ ต่ มี ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ก ร อบ ม ำ ต ร ฐ ำ น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ ำ แ ห่ ง ช ำ ติ  ( Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) หรือมคอ. หรือยัง
ถ้ำมีสถำบันสอบผ่ำน ถ้ำไม่มีก็สอบตก เป็นต้น 
             ไม่น่ำแปลกใจที่เมื่อกำรประกันคุณภำพมุ่งแต่
ควำมอยำกรู้ผลลัพธ์ด้วยกำรตรวจเพียงแผ่นกระดำษ 
ดังนั้นกระบวนกำรเอำง่ำยเข้ำว่ำของกำรได้แผ่นกระดำษที่
ดูว่ำเสมือนมีคุณภำพที่ดีที่สุดจึงอำจจะไม่ตรงกับสภำพ
ควำมเป็นจริ ง ในสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ นของวิ ธี กำร เรี ยนรู้ ใน
สถำบันกำรศึกษำนั้นๆ ขณะเดียวกันผลจำกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำท ำให้สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง
นับตั้งแต่ช้ันปฐมวัยใช้วิธีคิดทำงกำรตลำด (Marketing) 
เช่น กำรติดไวนิลประชำสัมพันธ์ผลงำนของสถำบัน 
(เพรำะในคู่มือประกันคุณภำพบอกว่ำต้องมีกำรป่ำว
ประกำศ) กำรติดธงชำติอำเซียนตรงก ำแพงและป้ำยช่ือ
โรงเรียนเพื่อให้ดูว่ ำ เป็นโรงเรียนที่มีควำมพร้อมสู่  
“อำเซียน” หรือกำรจ้ำงชำวต่ำงชำติมำสอนภำษำอังกฤษ
เพียงเพื่อให้ดูว่ำมีฝรั่งมำสอนภำษำต่ำงประเทศแล้ว ทั้งๆ 
ที่ฝรั่งซึ่งไปลงทุนจ้ำงมำอำจไม่เคยใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำทำงกำรเลยก็ได้ 
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              เหล่ำนี้สะท้อนปัญหำกำรเน้นผลลัพธ์มำกกว่ำ
วิธีกำร เพื่อตอบโจทย์ที่ต้องกำรประกัน “คุณภำพ” 
กำรศึกษำหรือไม?่ 
              มิพักที่จะกล่ำวถึงควำมวุ่นวำยของผู้สอนซึ่ง
แทนที่จะเอำเวลำไปเตรียมเนื้อหำที่มีคุณภำพ เตรียม
กระบวนกำรสอนที่มีคุณภำพ หรือเตรียมตรวจงำน
นักเรียนนักศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพกลับต้องมำวุ่นวำย
กับกำรสร้ำงกระดำษที่มีคุณภำพให้คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินได้อ่ำนอันเป็นปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นจำก “ภำระ
งำนสอนปกติ” นับทวีคูณ เช่นนี้แล้วเรำจะคำดหวังอะไร
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              ค ำถำมสุดท้ำยก็คือ “เรำจะแกไ้ขปัญหำด้ำน
กำรประกันคณุภำพนี้ได้อย่ำงไร?” 
              ผู้เขียนคิดว่ำสิ่งที่ได้น ำเสนอไปไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่มีกำรพูดถึงมำแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ขณะเดียวกันเรำก็
มักจะตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อผลกำรจัดอันดับกำรศึกษำตก
ต่ ำลงทุกๆ ปี แต่แล้วก็เลือนหำยไป ดังนั้นหำกค ำถำมที่
เกิดขึ้นว่ำกำรประกันคุณภำพจ ำเป็นหรือไม่ ค ำตอบที่
อำจจะได้รับก็คือยังอำจจะจ ำเป็นบ้ำงในแง่ของควำม
พยำยำมกระตุ้นให้สถำบันกำรศึกษำพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอน แต่มิได้หมำยควำมถึงกำรเข้ำไปท ำตัว
เสมือนคุณพ่อรู้ดีที่จะสำมำรถเข้ำไปจัดกำรในทุกๆ เรื่องได้ 
โดยนัยนี้ปัญหำคุณภำพทำงกำรศึกษำจึงไม่ใช่แค่กำรมอง
ว่ำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีคุณภำพหรือไม่ แล้วมุ่งไปแก้ปัญหำ
เชิงโครงสร้ำง เช่น จัดกระทรวง ทบวง กรม ส ำนักงำนใหม่ 
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเลื่อนระดับของครู (อันน ำไปสู่ธุรกิจ
รับท ำผลงำนทำงวิชำกำรตำมมำ) กำรสร้ำงผลตอบแทน
ควำมก้ำวหน้ำของผู้สอนใหม่ หรือเรื่องปลีกย่อยเช่นทรง
ผมแบบไหนจึงเหมำะกับนักเรียน ฯลฯ ซึ่งกลำยเป็น
เปลือกทำงกำรศึกษำมำกกว่ำแก่นท่ีหมำยถึงกระบวนกำร
เรียนรู้และวิธีคิดของผู้เรียนซึ่งควรจะถูกตั้งค ำถำมมำกกว่ำ 
จึงไม่แปลกเมื่อมีนักเรียนเพียงไม่กี่คน (อันที่จริงนักเรียน
แบบน้ีก็มีจ ำนวนจ ำกัดมำกในประเทศไทยอยู่แล้ว) ออกมำ
ตั้งค ำถำมต่อกระบวนกำรศึกษำแล้วถูกสังคมรุมประนำม
เสมื อนหนึ่ งผู้ แปลกปลอมเพียง เพรำะสงสั ย เ รื่ อ ง
เครื่องแบบนักเรียนและทรงผมเท่ำนั้นทั้งที่ในควำมเป็น
จริงกำรคิดต่ำงของนักเรียนมันสะท้อนคุณภำพของ
กระบวนกำรเรียนด้วยซ้ ำ 
              ตัวอย่ำงข้อสงสัยของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอีกประกำรหนึ่ งก็ คื อ  ควำมสนใจ เรื่ อ ง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน ซึ่งหำกพิจำรณำ
เพียงแค่ว่ำมีหรือไม่มีตำมควำมคำดหวังผลลัพธ์อย่ำงเดียว

อำจดูไม่เป็นประเด็น ทั้งๆ ที่หำกพิจำรณำรำยบุคคลพบว่ำ
หลำยโรงเรียนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัยนิยมตั้งนักกำรเมือง
ท้องถิ่นและ/หรือนักธุรกิจท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยเข้ำเป็น
กรรมกำรสถำนศึกษำ ไม่น่ำแปลกใจหำกสถำบันกำรศึกษำ
เหล่ำนั้นอยู่ในระดับอำชีวศึกษำขึ้นไปเพรำะกำรเกี่ยวข้อง
กับนักธุรกิจเสมือนหนึ่งกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบ
อำ ชีพ แต่ กำรที่ โ ร ง เ รี ยนระดับปฐมวั ย ไม่น้ อยน ำ
นักกำรเมืองท้องถิ่นและนักธุรกิจมำดูแลเอำใจใส่เรื่อง
กำรศึกษำก็สมควรถูกตั้งค ำถำมด้วยเช่นกัน 
             หรือแม้แต่กำรวิจัยทำงกำรศึกษำเองก็ตำม กำร
มุ่งให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์เชิงสถิติอำจจะเป็นผลดีต่อ
กำรวัดกำรศึกษำที่มีควำมขัดเจน ได้ผลลัพธ์รวดเร็ว และ
สำมำรรถวำงนโยบำยกำรศึกษำในภำพรวมได้ เช่น จะท ำ
อย่ำงไรให้โรงเรียนประถมต้องสอนสอนด้วยภำษำอังกฤษ
ครบ 100% หรือท ำอย่ำงไรให้ครูจบปริญญำโท 99.99%
ในขณะเดียวกันข้อมูลเชิงสถิติกลับไม่สำมำรถตอบประเดน็
คุณภำพทำงกำรศึกษำในลักษณะที่จ ำเพำะเจำะจงลงและ
ต้องใช้วิธีกำรศึกษำเนิ่นนำนบำงครั้งนับช่ัวอำยุคนได้ เช่น 
ท ำอย่ ำงไ รให้ เ กิดวัฒนธรรมกำรเรี ยนรู้ แก่ เด็ก ช้ัน
มัธยมศึกษำในต่ำงจังหวัด หรือจะส่งเสริมคุณภำพ
กำรศึกษำในพื้นที่ชำยขอบได้อย่ำงไรบ้ำง โดยนัยนี้
กระบวนกำรวิจัยทำงกำรศึกษำซึ่งนิยมวัดผลลัพธ์จำก
ตัวเลขเชิงสถิติจึงอำจจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนใหม่สู่กำรวิจัย
เชิงคุณภำพทำงกำรศึกษำเพื่อตอบโจทย์เฉพำะพื้นที่ให้
มำกขึ้น 
              ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในปัจจุบันจึงยังไม่อำจเรียกได้ว่ำเป็นกำรประกัน 
“คุณภำพ” กำรศึกษำที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อเรำมุ่งพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเชิงโครงสร้ำงซึ่งเน้นผลลัพธ์มำกกว่ำ
วิ ธี ก ำ ร  ขณะที่ ก ำ ร จั ด ล ำ ดั บก ำรศึ กษำกลั บ เ น้ น
กระบวนกำรมำกกว่ำผลลัพธ์เรำจึงอยู่ในล ำดับท้ำยที่สุด 
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การแข่งขนัการจดัการแข่งขนักีฬา

มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย          

ครัง้ท่ี ๔๓ “กนัเกราเกมส์” 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่  ๔๓ ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรม
นี้ เ ป็ นการ เ ฉลิ มฉลองครบรอบ  ๒๕ ปี ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการพัฒนา
นักศึกษา  และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชน
ทางด้านวิชาการ สุขภาพ การท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ดั ง นั้ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” จะเป็นการสร้างมิติของ
การจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม มากกว่าเหรียญรางวัลการ
แข่งขัน และน าเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนมา
สร้างวัฒนธรรมทางด้านการกีฬาของชาติที่ดีงาม
สืบต่อไป ซึ่งส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ในฝ่ายสรุปและประเมินผลโครงการ โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ คือ ๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณของฝ่ายสรุปและประเมินผล
โครงการ ๒) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และสรุปผลหลัง

เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเสนอต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ  

เราจะน าเสนอภาพกิจกรรมการจัดการ
แข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
๔๓ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาน าเสนอในฉบับต่อไป 
โปรดรอติดตามด้วยนะคะ 

 

 
 


