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สรปุสาระการสนทนารายการบา่ยน้ีมีคาํตอบ 
 

๑. เกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามพฒันาแนวคิดมาอย่างไร  
           ผอ.สมศ.:  เกณฑท์ัง้หมดพฒันาขึน้มาจากคณะกรรมการพฒันาระบบการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก
ทัง้ ๓ ระดบั และมคีณะกรรมการบรหิาร สมศ. กํากบัการดําเนินงานในภาพรวม โดยมแีนวคดิ ๓ ประการคอื           
ลดภาระ สรา้งสรรค ์กลัยาณมติร  “ลดภาระ”  เน่ืองจากตวับ่งชีท้ ัง้สองรอบทีผ่า่นมามจีาํนวนมาก มคีวามซํ้าซอ้น
กบัการประเมนิภายใน สาํหรบัรอบสามน้ีการประเมนิภายในจะเน้นไปที ่Input และProcess การประเมนิภายนอก 
จะเน้น Output กบั Outcome และ Impact จงึไดต้ดัตวับ่งชีใ้ดทีท่บัซอ้นออก โดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษาทีต่อ้ง
ไดร้บัการประเมนิจาก ๓ หน่วยงาน คอื สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. ในรอบสามตวับ่งชี้ลดลงมากเพราะใชต้วับ่งชี้
ร่วมกนั และในส่วนของ ก.พ.ร. ประเมนิเพิม่เพยีงไม่กี่ตวั โดยจะใชผ้ลร่วมกนักบั IQA และ EQA “สร้างสรรค”์ 
คอื การประเมนิแลว้ใหม้คีวามต่างได ้เน่ืองจากสถานศกึษาแต่ละแหง่มลีกัษณะเฉพาะ กค็อื อตัลกัษณ์ เป็นการไม่
ใชไ้มบ้รรทดัเดยีววดัผลสถานศกึษาทุกแห่ง “กลัยาณมิตร” คอื การเป็นมติรแท ้บอกความจรงิ บอกสิง่ทีด่แีละ
แนะนําสิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ขกบัสถานศกึษา เพือ่ทีจ่ะใหนํ้าไปพฒันาใหด้ขีึน้ 
 
๒.   การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามมีตวับง่ช้ี ๓ มิติคืออะไร และประกอบด้วยอะไร 

ผอ.สมศ. : มติทิี ่๑ คอื ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน เป็นตวับ่งชีท้ีทุ่กสถานศกึษาตอ้งมแีละจําเป็น และตอ้งปฏบิตัใิห้
ได้ ซึ่งได้มาจากสองรอบที่ผ่านมา โดยนําตัวบ่งชี้ที่สําคญั เป็นตัวบ่งชี้ที่น่ิง หากมีการปรบัเปลี่ยนจะแจ้งให้
สถานศกึษาทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ ปี ตวับ่งชีจ้ะเป็นประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบและดพูฒันาการในแต่ละรอบ 
เน่ืองจากตัวบ่งชี้ในรอบหน่ึง รอบสอง และรอบสาม มีการเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตลอด จะไม่สามารถ
เปรยีบเทยีบหรอืดพูฒันาการได ้  
         มติทิี ่๒ คอื ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ เน่ืองจากการกําหนดตวับ่งชีเ้พยีงชุดเดยีว อาจจะไม่เหมาะสมกบัประเภท        
ของสถานศกึษาแต่ละแห่ง เช่น สถาบนัเก่ากบัสถาบนัทีเ่ปิดใหม่ จะมคีวามไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบต่างกนั  โรงเรยีน          
ในเมอืงกบัโรงเรยีนในชนบท ไม่สามารถใช้เกณฑ์หรอืไม้บรรทดัเดยีวกนัได้ เน่ืองจากความพรอ้มต่างกนัมาก       
บางโรงเรยีนได้งบประมาณมากกว่าโรงเรยีนด้อยโอกาสรวมกนัทัง้ประเทศ หรือบางมหาวิทยาลยัได้รบัการ



 

๒

สนบัสนุนจากรฐัเป็นพเิศษ สว่นมาตรฐานทีใ่ชว้ดัเป็นเพยีงมาตรฐานขัน้ตํ่าเทา่นัน้  
มติิที่ ๓ คือ มาตรการส่งเสรมิ เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของโลกและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว             

ทุกวนั ทุกเวลา ทุกนาท ีดงันัน้ ถา้ตวับ่งชีก้ําหนดไวไ้ม่สามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น ๕ ปีของรอบสาม จะทําใหช้่วย
สงัคมไดล้ําบาก ดงันัน้ ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิจงึถูกกําหนดโดยสงัคม ซึ่งสถานศกึษาทัง้ระดบัอุดมศกึษา การ
อาชีวศึกษา และระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน จะต้องทําหน้าที่เหมือนกนัอยู่อย่างหน่ึงคือ ป้องกนั ชี้แนะ และ
แก้ปญัหาสงัคม เช่น ปญัหาสุขภาพ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบตัิ มลภาวะ แต่ละสถานศึกษาจะกําหนด
มาตรการสง่เสรมิในเรื่องใด หรอืการเปิดประตูสูอ่าเซยีน จะตอ้งส่งเสรมิเรื่องภาษาองักฤษอย่างไร ยกตวัอยา่งผม
เคยไปโรงเรยีนก็เคยเสนอและใหแ้นวคดิว่า ลองมาส่งเสรมิด้านภาษาองักฤษ โดยทําง่ายๆ ในช่วงพกักลางวนั 
ตอนเทีย่งถงึบ่ายโมง วนัละ ๑ ชัว่โมง ลองมาพดูภาษาองักฤษทัง้โรงเรยีน ทัง้นกัเรยีน คร ูอาจารย ์นกัการภารโรง 
แมบ่า้น วนัละ ๑ ประโยค โดยครภูาษาองักฤษมหีน้าทีค่ดัเลอืกประโยคมา และเปิดเทปใหฟ้งัทุกวนั สถานศกึษา
ทางภาคใต ้บอกวา่ขอเป็นภาษาบาฮาซ่าแทนภาษาองักฤษ ซึง่กท็าํได ้เพราะบาฮาซ่ากเ็ป็นภาษาในอาเซยีน หรอื
จะเป็นภาษาจนี หรอืญีปุ่น่ กไ็ด ้หรอืในเรื่องคุณธรรมจรยิธรรม เช่น ความมวีนิยั การมสีมัมาคารวะ การนอบน้อม 
การยิ้ม เป็นต้น สามารถทําได้หมด ซึ่งมาตรการส่งเสริมจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน ก็ขึ้นกับสภาพปญัหา              
ณ ขณะนัน้ บางปญัหาแกไ้ขใหส้าํเรจ็ไดใ้น ๑ เทอม หรอืบางปญัหาตอ้งใชเ้วลา ๑ ปี หรอืมากกว่านัน้ ในกรณีของ
ระดบัอุดมศกึษา ที่จะประเมนิสถาบนัและคณะ ไม่จําเป็นต้องมมีาตรการส่งเสรมิเดยีวกนั เพราะแต่ละคณะจะมี
ความจาํเป็นและสถานการณ์ทีต่่างกนั  

๓.  เกณฑก์ารประเมิน ๓ มิติของรอบสาม จะทาํให้เกิดผลดี อย่างไร 
 ผอ.สมศ. :  เน่ืองจากตวับ่งชีแ้ละเกณฑข์องทัง้ ๓ รอบ ไม่สามารถนํามาเปรยีบเทยีบดูพฒันาการไดใ้น
ภาพรวม เกณฑป์ระเมนิ ๓ มติ ิจะช่วยใหเ้หน็พฒันาการต่อไปในรอบที่สีไ่ด ้แต่หากจะดูพฒันาการจากรอบสอง
อาจจะสามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้ในลกัษณะรายตวับ่งชี ้เชน่ งานวจิยั เป็นตน้ 
 
๔.  อตัลกัษณ์หมายถึงอะไร 
 ผอ.สมศ. :  อตัลกัษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกบัผู้เรยีนตามปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา ตวับ่งชีน้ี้สบืเน่ืองมาจากการประเมนิในสองรอบทีผ่่านมา ทีก่ําหนดใหไ้ป
ตรวจสอบวา่สถานศกึษามปีรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ หรอืไม ่ ซึง่ในความเป็นจรงิทุกสถานศกึษาจะตอ้งมี
ตัง้แต่ตอนก่อตัง้สถานศึกษา โดยในรอบสามจะไปประเมนิผลลพัธ์ว่าเป็นไปตามสิง่ที่ได้กําหนดไว้ในปรชัญา 
ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ หรอืไม่ อย่างไรเช่น สถานศกึษากําหนดปรชัญาไวว้่า “ความรูคู้่คุณธรรม” เมื่อ สมศ. 
ประเมนิแลว้จะดูว่าบณัฑติทีจ่บมาตอ้งมคีวามรู ้เป็นคนด ีมจีติสาธารณะ หรอืสถานศกึษาการอาชวีศกึษากําหนด
ไวว้่า “อดทน มุ่งมัน่ สูง้าน” แลว้ผลทีเ่กดิขึน้ ถา้ตวัเดก็ทีจ่บมาเป็นคนทีท่ํางานอดทน ตัง้ใจมุง่มัน่ และสูง้าน กถ็อื
วา่บรรลุอตัลกัษณ์ แต่ถา้พบวา่เดก็ทีจ่บมาไมเ่ป็นอยา่งนัน้ แสดงวา่ไมส่อดคลอ้งกบัทีก่าํหนดไวใ้นปรชัญา ปณธิาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  
 
๕.  สถานศึกษาจะเตรียมข้อมลูเรื่องอตัลกัษณ์อย่างไร 
 ผอ.สมศ. :  สถานศกึษาจะเป็นผูก้ําหนดเกณฑข์ึน้มาเพื่อประเมนิผลความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
อาจจะเป็นการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาคมภายในสถานศึกษา หรอืทําแบบสํารวจภายในว่ามี
ความเหน็อย่างไรกบัผลลพัธห์รอืตวัเดก็ทีจ่บ มคีุณลกัษณะทีส่ะทอ้นปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิทีก่ําหนด
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หรอืไม ่ โดยจะตอ้งกําหนดเป็นระดบัคะแนนของการยอมรบัจากประชาคมดว้ย ฉะนัน้ผลทีเ่กดิจากการดาํเนินการ
น้ีจะทําให้สถานศึกษารู้จกัมองตวัเอง รู้จกัการสร้างผลผลิต กรณีระดบัอุดมศึกษา สถาบนัได้กําหนดปรชัญา 
ปณิธาน วสิยัทศัน์ พนัธกจิไวแ้ลว้ในตอนแรกของการจดัตัง้  ในระดบัคณะจะต้องกําหนดอตัลกัษณ์ใหเ้หมอืนกนั
กบัสถาบนั กล่าวไดว้า่ “หน่ึงสถานศกึษา หน่ึงอตัลกัษณ์”  
 

๖.  สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีอตัลกัษณ์หรือไม่  
ผอ.สมศ. :   สถานศกึษาทุกแห่งตอ้งมอีตัลกัษณ์ เพราะตอ้งไดก้ําหนดไวเ้ป็นปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน์ 

พนัธกิจตัง้แต่ตอนจดัตัง้ ตวัอย่างที่เห็นได้ชดัเจนคือ วชิราวุธวิทยาลยั ที่เน้นสร้างคนให้เป็นคน ผลที่สะท้อน
ออกมาทีผู่เ้รยีนคอื มลีกัษณะบุคลกิภาพของความเป็นสภุาพบุรษุ  
 
๗.  อตัลกัษณ์ กบั เอกลกัษณ์ แตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร 

ผอ.สมศ. :  แตกต่างกนั เอกลกัษณ์ คอื จุดเด่น จุดเน้น หรอืความสําเรจ็ของสถาบนั เมื่อพูดเรื่องน้ีจะ
หมายถงึสถาบนัน้ี สาํหรบัในระดบัอุดมศกึษา เอกลกัษณ์ของสถาบนั กบัคณะ จะเหมอืนกนัหรอืต่างกนั หรอืสง่ผล
ถงึกนักไ็ด ้ยกตวัอย่าง เอกลกัษณ์ของคณะ เช่น วศิวกรรมศาสตร ์ครุศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตร ์อกัษรศาสตร ์
แตกต่างกนั แต่เอกลกัษณ์ในภาพรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจะเหมอืนกนั หรอืมหาวทิยาลยัศลิปากร ทีม่ี
เอกลกัษณ์ในภาพรวมคอื ความคดิสรา้งสรรค ์ ดงันัน้คณะต่างๆ จะนําเอกลกัษณ์ดา้นความคดิสรา้งสรรคไ์ปแยก
ยอ่ยเป็นเอกลกัษณ์ในระดบัคณะได ้ เป็นตน้  ทัง้เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ ถอืเป็นตวัช่วยของการประเมนิในรอบ
สามน้ี เพราะเป็นการสะทอ้นจุดเดน่ จุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานศกึษา  
 
๘.  ในกรณีท่ีสงัคมไม่มีปัญหาอะไร สถานศึกษาไม่กาํหนดมาตรการส่งเสริมได้หรือไม่  
 ผอ.สมศ. :  สมศ. ประเมนิเพื่อพฒันา ดงันัน้ สถานศกึษาต้องสํารวจตนเองว่าจะทําอย่างไรใหพ้ฒันา 
ดงันัน้สถานศกึษากต็อ้งกาํหนดมาใหไ้ดว้า่จะกระตุน้หรอืพฒันาในเรือ่งใด  
 
๙.  ในเร่ืองการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม  สมศ. ให้ความสาํคญักบัเร่ืองน้ีอย่างไร 

ผอ.สมศ. :   เรื่องการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมไดพ้ฒันามาแลว้ในสองรอบทีผ่่านมา ซึ่งคณะศลิปกรรม
ศาสตรจ์ะไดเ้ปรยีบและสถาบนัทีไ่ม่มคีณะศลิปกรรมจะมาร่วมในเรื่องน้ีอย่างไร หรอืในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จะมาร่วมในการบํารุงศลิปวฒันธรรมอย่างไร ดงันัน้ ในรอบสามจงึไดป้รบัเรื่องศลิปวฒันธรรมใหม้าอยู่ในวถิชีวีติ 
คอื จะมคีําสําคญัอยู่ ๓ คํา ได้แก่ สะอาด สุขลกัษณะ และสวยงาม หมายถึงสถานศึกษา อาคารเรยีนมคีวาม
สะอาด ถูกสุขลกัษณะนัน้ เช่น คณะวทิยาศาสตรไ์ม่ควรทิง้น้ํายาเคมลีงในท่อเดยีวกนั หอ้งอาหารมคีวามสะอาด 
เรื่องความสวยงาม เช่น ในอาคารสถานที่มกีารประดบัตกแต่งดว้ยงานศลิปะ และนอกสถานที่มกีารปลูกต้นไม ้
สวยงาม ตวัอย่างนิดา้ ท่านอธกิารบดปีระกาศว่านิดา้สวยทุกตารางน้ิว ในบดัดลนิดา้กส็วยงามทัง้มหาวทิยาลยั 
หากสถานศกึษาทุกระดบัทัว่ประเทศดาํเนินการพรอ้มกนักจ็ะทําใหเ้กดิความสวยงามในทุกแห่ง แต่ความสวยงาม
ไมใ่ชก่ารทาสใีหม ่
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๑๐.  ตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นตวับ่งช้ีใหม่ จะทําให้สถานศึกษาหลายแห่ง
รู้สึกกงัวล และไม่พร้อมรบัการประเมินหรือไม่ อย่างไร 

 ผอ.สมศ. :  สมศ. ไดป้ระกาศตวับ่งชีอ้ยา่งเป็นทางการไปเมื่อเดอืนธนัวาคม  ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา เกณฑ์
รอบสามถอืว่าชดัเจนมาก อาจจะมเีพยีงบางตวัทีอ่าจมขีอ้คาํถาม ซึง่ไมม่ตีวับ่งชีใ้ดเป็นตวัใหม ่ตวับ่งชีใ้นรอบสาม
ยงัคงเป็นเรื่องทีส่ถานศกึษาไดเ้คยดําเนินการอยู่แลว้ เช่น ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ  แต่ทีผ่่านมายงัไม่เป็นระบบ
ชดัเจน  ในการประเมนิรอบสามจะทําให้การจดัระบบดขีึ้น ที่สําคญัในรอบสาม จํานวนตวับ่งชี้ลดลงมาก เช่น 
ระดบัอุดมศกึษา จาก ๔๘ ตวับ่งชี ้เหลอื ๑๘ ตวับ่งชี ้การอาชวีศกึษา จาก ๒๕ ตวับ่งชี ้เหลอื ๑๘ ตวับ่งชี ้ ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาก ๖๐ ตวับ่งชี ้เหลอื ๑๒ ตวับ่งชี้ เช่น ในรอบสอง กําหนดเกณฑเ์รื่อง P-D-C-A ไวเ้ป็น
ขัน้ๆ คือ ถ้ามีการวางแผน(Plan) ได้ ๑ คะแนน  มกีารปฏิบตัิ(Do) ได้ ๑ คะแนน มกีารประเมนิ (Check) ได ้           
๑ คะแนน มกีารนําผลไปใช ้(Act) ได ้๑ คะแนน และได้รบัรางวลัได ้๑ คะแนน แต่ในรอบสามจะรวม P-D-C-A        
ไปไวร้วมกนัในขอ้ ๑ ฉะนัน้ แมจ้ะลดจาํนวนตวับ่งชี ้แต่ไมไ่ดล้ดมาตรฐานลง 

 
๑๑.  สถานศึกษาจะขอเล่ือนการประเมินออกไปในปีอ่ืนๆ ได้หรือไม่ เพ่ือให้มีระยะเวลามากขึ้นในการ
เตรียมความพร้อมก่อนรบัการประเมิน  

ผอ.สมศ. :   ผมเคยมปีระสบการณ์ในการรบัประเมนิก่อนหรอืหลงั เคยมคีวามรูส้กึไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ
สถานศกึษาอื่นๆ  เวลาจดัอนัดบัแลว้สถานศกึษาของเราจะอยู่กลุ่มไหน  กข็อเรยีนใหท้ราบว่า สมศ. ยงัไม่ไดจ้ดั
อนัดบั แต่อย่างไรกต็ามการไดร้บัการประเมนิก่อนกม็ขีอ้ด ีเพราะเมื่อประเมนิเสรจ็ก่อนจะมเีวลาเตรยีมพรอ้มใน
พฒันาและการเตรยีมตวัในรอบต่อไป ทัง้น้ีอาจจะมบีางตวัทีใ่ชเ้วลา และจะตอ้งค่อยๆ พฒันา ไม่สามารถทาํไดใ้น
ทนัททีนัใด เช่น เรื่องวจิยั ผลในปีน้ีกบัปีหน้า กไ็ม่ไดต่้างกนั เพราะต้องใชเ้วลา หรอืเรื่องตําแหน่งทางวชิาการ         
จะไม่เห็นต่างในระยะเวลาไม่กี่เดือน เรื่องที่เป็นกังวล คือ การประกันภายในที่ระบุไว้ตามกฎกระทรวง              
ในระดบัอุดมศึกษาไม่น่าเป็นห่วง เพราะมีการดําเนินการมาต่อเน่ืองแล้ว แต่ด้านการอาชีวศึกษาและระดบั
การศึกษาขัน้พื้นฐาน มจีํานวนสถานศึกษามาก ซึ่งในข้อกฎหมายกําหนดไว้ว่าสถานศึกษาจะต้องได้รบัการ
ประเมนิคุณภาพภายนอก ๑ ครัง้ในทุก ๕ ปี ซึง่ถา้ไมด่าํเนินการตามนัน้กผ็ดิกฎหมาย 

 
๑๒.  สถานศึกษาท่ีจะรบัการประเมินในปีแรกจะรู้สึกว่าเสียเปรียบสถานศึกษาท่ีรบัการประเมินปีหลงัๆ 
เพราะมีเวลาเตรียมตวั ตรงน้ีจะเกิดการลกัลัน่กนัหรือไม่ 

ผอ.สมศ. :   ลองยอ้นกบัไปดูประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง สถานศกึษาที่ได้รบัการประเมนิในปี
แรกๆ ไดผ้ลประเมนิดมีากกนัมาก จรงิๆ คนทีบ่อกว่าไมพ่รอ้ม กค็อืคนทีพ่รอ้ม เพราะมคีวามใสใ่จ(concern) แต่มี
รูส้กึกงัวลและห่วงใย ซึ่งเป็นกลุ่มสถานศกึษาที่ สมศ. ไม่ห่วง แต่สถานศกึษาที่ไม่ออกมาพูด สมศ. จะเป็นห่วง
มากกวา่ 

 
๑๓.   สถานศึกษาจะต้องดาํเนินการอย่างไรให้มีความพร้อมรบัการประเมินจาก สมศ. 
 ผอ.สมศ. :  สถานศกึษาต้องทําใหก้ารประกนัคุณภาพเขา้มาอยู่ในวถิีชวีติ แล้วขอ้มูลต้องเกบ็ต่อเน่ือง
ตลอดเวลา จะสามารถพรอ้มรบัการประเมนิจากไดต้ลอดไมว่่า สมศ. จะไปประเมนิเมื่อไหร ่แต่หากจะถูกประเมนิ
แลว้สถานศกึษาต้องรุกขึน้มาทําการบ้านเพื่อรอรบัการประเมนิ กจ็ะกลายเป็นภาระ ดงันัน้ สถานศกึษาต้องเกบ็
หรอืบนัทกึขอ้มลูในประจาํ เป็นปจัจุบนั และสรา้งใหเ้ป็นความคุน้เคย  
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๑๔.  เกณฑก์ารประเมินยงัสามารถปรบัเปล่ียนได้อีกหรือไม่  
ผอ.สมศ. :   หลังจากที่ สมศ. ไปประเมินในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วพบว่ามีเกณฑ์ที ่           

ไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้ไมส่ะทอ้นความเป็นจรงิ จะนํามาพจิารณาในบอรด์ สมศ. เพือ่ปรบัแกไ้ขต่อไป  
 

๑๕.  เกณฑร์อบสามจะช่วยลดขัน้ตอนเร่ืองเอกสาร และกระบวนการง่ายขึน้หรือไม่ อย่างไร 
 ผอ.สมศ. :   ตรงน้ีเป็นความฝนัและความประสงค์ของบอร์ดบรหิาร สมศ. ที่ต้องการลดภาระและลด          
การทาํงานของสถานศกึษา โดยเฉพาะในเรื่องการทาํรายงานประเมนิตนเองเพื่อรบัการประเมนิทัง้ตน้สงักดั สมศ. 
ในระดบัอุดมศึกษารวมไปถึง และ ก.พ.ร. ประเมิน ซึ่งต้องทําถึง ๓ เล่ม แต่รอบสามน้ีจะทําเพียงเล่มเดียว              
จะประหยดัเวลา บุคลากร ทีส่าํคญัคอืทรพัยากรโลก 
 
๑๖.  ในส่วนของผู้ปกครอง หรือชาวบ้าน ท่ีต้องการตรวจสอบสถานศึกษาท่ีผ่านประเมินจาก สมศ. 
สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองก่อนจะส่งลกูเข้าโรงเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 
 ผอ.สมศ. :  ปจัจุบนัทัง้ผูป้กครองและนกัเรยีนเริม่ตรวจสอบผลการประเมนิในการตดัสนิใจเขา้เรยีน  ทัง้น้ี
ขอใหพ้จิารณาใหถ้งึระดบัตวับ่งชี ้โดยเฉพาะในระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก ตอ้งดอูาจารยป์ระจาํหลกัสตูรดว้ย มี
การฟ้องเข้ามา เช่น นักศึกษาไปเรยีนปรญิญาโท ปรญิญาเอก ในการจดัการศึกษานอกที่ตัง้ ประกาศรายชื่อ
คณาจารยใ์หญ่ๆ มากมาย แต่ในความเป็นจรงิไม่เคยพบตวัอาจารย ์และตวัอาจารยเ์องกท็ราบหรอืไม่ว่า มกีาร
กล่าวอ้างชื่ออาจารย์ อกีตวับ่งชี้หน่ึงที่ควรดู คอื ร้อยละของบณัฑติที่สอบใบประกอบวชิาชพีได้ เน่ืองจากทุก
มหาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่นจากมหาวทิยาลยัเฉพาะทางเป็นมหาวทิยาลยัสมบูรณ์แบบ มกีารเปิดแขง่ขนักนั คณะ
ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดกเ็ปิดขึน้มาโดยไมค่าํนึงคุณภาพ 
 
๑๗.  ท่ีผา่นมามีการวดัร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ อย่างไร 
 ผอ.สมศ. :   ยงัไมม่ ีและจนถงึตอนน้ีกย็งัไม่ม ีเพราะยงัดําเนินการไปไมถ่งึระดบันัน้ ซึง่ถอืเป็นขอ้มลูทีด่ี
มากสาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และผูป้กครอง จากทีเ่คยประสบมาของเดก็คนหน่ึงทีต่อ้งการเป็นเภสชักร และสอบ
เขา้ได ้เรยีนจนจบ และไดร้บัพระราชทานปรญิญาบตัรเป็นเภสชัศาสตรบ์ณัฑติ แต่ไมเ่คยเป็นเภสชักร เพราะสอบ
ใบประกอบวชิาชพีไมไ่ด ้ซึง่ตรงน้ีสามารถสะทอ้นถงึคุณภาพการจดัการศกึษาของสถาบนันัน้ไดด้ว้ย  

 

๑๘.  อยากฝากอะไรถึงสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มแรกท่ีจะได้รบัการประเมินในปีแรก 
ผอ.สมศ. :   สถานศึกษาไม่ต้องกังวลเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบในการประเมินก่อนหรือหลัง 

เน่ืองจาก สมศ. ยงัไมไ่ดจ้ดัอนัดบั(Ranging) ขณะเดยีวกนั สมศ. กต็ระหนกัในเรื่องน้ี การประกาศใหท้ราบเกณฑ์
การประเมนิในลกัษณะน้ีจะกระทบไปทุกรอบ ดงันัน้หลงัจากน้ี สมศ. จะไดม้กีารพฒันาเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพ
ภายนอกรอบสีไ่วล้่วงหน้า แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ หากไปดตูวับ่งชีม้จีาํนวนลดลงมาก และเกณฑก์ารประเมนิเป็นมาตรฐาน
ขัน้ตํ่า (Minimum Standard) 
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ประมวลภาพรายการบา่ยน้ีมีคาํตอบ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๔) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์มาตรการสง่เสริม 
และการทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม         


