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เหตใุด TQF จึงไม่ตอบโจทยอ์ดุมศึกษาไทย 
สองความกลวั กบัข้อเสนอเชิงรปูธรรมจากคณะท างานปฏิรปูอดุมศึกษาไทย 

 
ดร.อรญัญา ศริผิล 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

ปญัหาเกี่ยวกบัอุดมศึกษาไทยในยุคโลกาภวิตัน์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และกรรมการอุดมศกึษา (กกอ.) กระทรวงศกึษาธกิารกลวั มอียู ่2 ขอ้ใหญ่ๆ ดงันี้ คอื  

 
1.กลวัว่าระบบการเรยีนการสอนและงานวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาไทยบางส่วนได้ด้อย

คุณภาพลง เพราะว่าเน้นผลติบณัฑติเชงิปรมิาณเพื่อผลประโยชน์เชงิพาณิชย ์เช่น ทีเ่รยีกกนัตดิปากว่า 
“มหาวทิยาลยัห้องแถว” หรอื “จ่ายครบ-จบแน่” ท าให้เกดิปญัหาประเภท ใช้เงนิซื้อใบปรญิญา แล้ว
นักศกึษาดนัภูมใิจในใบปรญิญาก ามะลอเหล่านัน้ ขณะที่มหาวทิยาลยัได้เงนิ  หรอืการที่มหาวทิยาลยั
บางแห่งใชก้ลยุทธย์อดนิยมหาเงนิดว้ยการออกไปตัง้วทิยาเขตนอกพืน้ที่และเปิดหลกัสูตรสาขาแปลกๆ 
จนกลวัว่า คุณภาพจะไมไ่ดม้าตรฐาน 

 
2. สกอ. และกกอ. กลวัว่า อุดมศกึษาไทยจะกา้วไมท่นัโลก โดยเฉพาะในระดบัอาเซยีนทีก่ าลงั 

จะต้องจรงิจงัในปีพ.ศ. 2558 นี้ สกอ. จงึวาดหวงัว่า มหาวทิยาลยัไทยจะสามารถเทยีบโอนหน่วยกิต 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษา แล้วน าไปสู่การเคลื่อนยา้ยของนักศกึษาในและนอกประเทศได้เหมอืนๆ 
กบัมหาวทิยาลยัอื่นในสงัคมอาเซยีน การสรา้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ของสกอ. กเ็ชื่อว่า จะสรา้งมาตรฐานขัน้ต ่า 
ประกนัคุณภาพบณัฑติ-คุณวุฒ-ิปรญิญาของสถาบนัอุดมศกึษาในไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัและเทยีบเคยีงได้
กบัต่างประเทศ เกดิการพฒันา “สากลนุวตัรของสถาบนัการอุดมศกึษา” (internationalization of higher 
education) วิง่ให้ทนัตลาดการศกึษา (global higher education market) ทัง้ในยุโรป อเมรกิา และ
เอเชยี1   
 
 ...กบั 2 ความกลวันี้  TQF ไมต่อบโจทยอ์ยา่งไร... 
 

สิง่ทีส่กอ.กลวั ข้อแรก ว่าดว้ย เรือ่งมหาวทิยาลยัหอ้งแถวนัน้   
 

                                                           
1 โปรดดู ค ากล่าว เชน่  “เมื่อเราส่งคนไปเรยีนหรอืเขามาเรยีนกบัเรา เทยีบโอนกลบัไปหน่วยกติซึง่กนัและกนั หากไมม่ ีTQF จะล าบากมากในการ
เทยีบโอนหน่วยกติ จะอะไรมาเป็นตวัวดั ทีอ่ื่นจะรบั เพราะเรามมีาตรฐานทีเ่ทยีบเคยีงและเทา่กบัเขา อนันี้เชื่อมโยงกบัอาเซยีน เพราะทกุประเทศใน
อาเซยีนมกีรอบทัง้นัน้ หากไมม่เีราจะโดนบงัคบัโดยประเทศรอบขา้ง เพราะต่อไป มนัจะเดนิทางขา้มไปขา้มมา หากเขาไมร่บั บุคลากรจากประเทศของ
เรา เรากเ็สรจ็” (อา้งใน ผูจ้ดัการ 360 องศา รายสปัดาห ์http://manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?NewsID=9540000120654) 
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...สกอ. จะกลวัไปท าไม ???... ในเมื่อมนั มีระบบในการด าเนินการควบคุมก ากบัอยู่แล้ว 
อย่างน้อย 2 ระดับที่เข้มข้นด้วยกันในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษาของทุก 
มหาวทิยาลยัของรฐัและในก ากบัของรฐั  

 
ระดบัแรก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึง่เป็นไปตามพรบ.การศกึษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2พ.ศ. 2545) มาตรา 49 ทีใ่หส้ านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท าการพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการ
ประเมนิผลการจดัการศกึษาเพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา โดยค านึงถงึความมุ่งหมาย 
หลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาต ิ และใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุกๆ 5 ปี
นบัตัง้แต่การประเมนิครัง้สุดทา้ยและเสนอผลการประเมนิต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและสาธารณชน  

 
สมศ. เป็นองค์กรอิสระ ท าหน้าที่หลกัในการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัต่างๆ รวมทัง้

ระดบัอุดมศกึษามาโดยตลอด สรา้งตวัชีว้ดั (key performance indicators – KPI) ในการประเมนิผลการ
ท างานในการศกึษาระดบัต่างๆ มาอย่างรดักุมมปีระสทิธภิาพ และโดยหลกัทีท่ าใหอ้งคก์รนี้เป็นองคก์าร
มหาชน ไมใ่ช่หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ กส็ามารถสรา้งกลไกในการตรวจสอบไดอ้ย่างจรงิจงั ท า
ใหก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกเกดิความเป็นกลางและเป็นธรรม ปราศจากแรงกดดนัทีจ่ะท าใหผ้ลการ
ประเมนิภายนอกเบีย่งเบนไปจากความเป็นจรงิ ท าใหส้ิง่ทีเ่รยีกว่า การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & 
Balance) เกดิขึน้ได้จรงิและเป็นบรกิารสาธารณะ เป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ สรา้งความสามารถที่จะ
ตรวจสอบไดว้่า การจดัการศกึษาทีเ่ป็นอยู่นัน้ได ้"ให"้ สิง่ทีผู่เ้รยีน สงัคมและรฐัต้องการ ดว้ยคุณภาพที่
ไดม้าตรฐาน   

 
และทีส่ าคญั ในระดบัน้ี สกอ. กม็สี่วนรว่มอยา่งมากอยู่แลว้กบัสมศ.และกพร.ในการเขา้มาก ากบั

ดูแลคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา โดยสกอ. ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาระดบัอุดมศึกษาที่เรยีกว่า CHE QA Online2 เปิดให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้งานตัง้แต่ปี
การศกึษา 2550 และท าใหเ้ขม้ขน้มากขึน้ดว้ยซ ้าในปีการศกึษา 2553 โดย สกอ.ไดพ้ฒันาตวับ่งชีก้าร
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมากขึน้ เน้นตวับ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ ปรบัเปลี่ยนวธิีคดิคะแนนใหม ่
และก าหนดประเภทของสถาบนัอุดมศกึษาใหมแ่บ่งเป็น 4 กลุ่มตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา3  

 
ความพยายามของสกอ. นี้ ถอืเป็นความพยายามทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ ประสงคจ์ะแก้ปญัหาความ

ซ ้าซอ้นของการประกนัคุณภาพการศกึษา และต้องการลดภาระงานซ ้าซ้อนของมหาวทิยาลยั ดว้ยการ

                                                           
2 โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://202.44.139.26/default.aspx 
3  ประเภทของสถาบนัอุดมศกึษา 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน, กลุ่ม ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตรี, กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง แบ่งเป็น 
กลุ่ม ค1 สถาบนัเฉพาะทางทีเ่น้นระดบับณัฑติศกึษา กลุ่ม ค2 สถาบนัเฉพาะทางทีเ่น้นระดบัปรญิญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัข ัน้สูงและ
ผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก 
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จดัท าความเชื่อมโยงระหว่างตวับ่งชี้ของสกอ., สมศ., และกพร. เขา้มาในระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน4 มกีารบูรณาการระบบการประเมนิผลสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ของ สกอ. สมศ. และ
ส านักงาน กพร. ร่วมกนัในการใช้ขอ้มลูจากการประเมนิผลการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online ไปใชใ้นการประเมนิภายนอกของสมศ. และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตาม
ส านกังาน กพร. 

 
ระดบัท่ีสอง ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2พ.ศ. 2545) มาตรา 48 ทีใ่หก้ารประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษามขีึน้ และถอืเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นใหด้แูลปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพ มกีารตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการท างานและ
น าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอถือว่า เป็นการดูแลทัง้ปจัจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(process) ผลผลติ/ผลลพัธ ์(output/outcome)   

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้  ภาควิชาฯ คณะฯ ในทุกๆ มหาวิทยาลัยในไทย

ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ทีเ่รยีกว่า รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เมื่อท าเสรจ็แล้ว ไม่ได้เก็บไว้เฉยๆ แต่เป็นข้อมูลประกนัคุณภาพที่ต้องน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 
สถาบนัหน่วยงานตน้สงักดั และเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านทางออนไลน์5 (โปรดดูตวัอย่าง
เวบ็ไซต)์ ทีส่ามารถตรวจสอบได ้หากหน่วยงานใด คณะ สาขาวชิาใดในมหาวทิยาลยัไม่ผ่านการประกนั
คุณภาพภายในขัน้ตอนนี้ กจ็ะต้องปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน ไม่เช่นนัน้มผีลต่อการใหคุ้ณใหโ้ทษตามล าดบั
ขัน้ตอน 

 
ส าหรบัมาตรฐาน ตวับ่งชี้และเกณฑ์ประเมนิคุณภาพที่ท าใน SAR ก็พฒันามาจากกรอบ

มาตรฐานที่ก าหนดตวับ่งชี้คุณภาพ (ทีเ่รยีกว่า KPI หรอื key quality indicators-KQI) ถงึ 56 ตวัใน
องค์ประกอบ 9 ดา้น6 ตามเกณฑข์องสมศ. ผนวกกบัตวับ่งชีแ้ละเกณฑป์ระเมนิของ สกอ. และกพร. ที่
เขา้มามสี่วนรว่มในการเขา้มาก ากบัดแูลดงักล่าวขา้งตน้   

 

                                                           
4 ความพยายามนี้เหน็ไดจ้ากการประชมุครัง้ที ่5/2553 เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.) ใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการ
ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553 และขอใหป้ระเมนิคณุภาพทัง้ระบบทีค่รบวงจรทกุปี คอื 
การประเมนิ Input Process และ Output เพื่อใหส้ถาบนัอดุมศกึษามกีารบรหิารจดัการ การปรบัปรงุและพฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัการณ์ 
โดยใชต้วับ่งชีร้ว่มกบัสมศ. ซึง่เป็นตวับ่งชี ้ Output/Outcome หรอืพฒันาเพิม่ไดแ้ละมกีารจดัท าบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืในการบูรณาการระบบการ
ประเมนิผลของสถาบนัอดุมศกึษาของ 3 หน่วยงาน คอื สกอ. สมศ. และส านกังาน กพร.  ในการใชข้อ้มลูจากการประเมนิผลการด าเนินงานของ
สถาบนัอดุมศกึษาผา่นระบบ CHE QA Online ไปใชใ้นการประเมนิภายนอกของสมศ. และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามส านกังาน กพร.   
5 โปรดดูที ่http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/unversity.php 
6 องคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น (ครอบคลมุพนัธกจิหลกั 4ประการของอดุมศกึษาและพนัธกจิสนบัสนุน) 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผน
ด าเนินการ 2. การผลติบณัฑติ 3 กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 4. การวจิยั 5. ดารบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 6. การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 7. 
การบรหิารและการจดัการ 8. การเงนิและงบประมาณ และ 9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ   
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นอกเหนือจาก SAR ที่พัฒนาเกณฑ์ต่างๆ ของ 3 หน่วยงานหลักดังกล่าวแล้ว ในแต่ละ
มหาวิทยาลยัก็ได้พัฒนาระบบที่เรยีกว่า “ระบบการกรอกภาระงาน” (Management Information 
System – MIS) ออนไลน์ขึน้ ซึง่เป็นหนึ่งในระบบตรวจสอบการท างาน (workload) ในระดบัคณาจารย์
และเจา้หน้าทีใ่นแต่ละหน่วยงาน สาขาวชิา คณะ ของแต่ละมหาวทิยาลยั ทีต่้องกรอกกนัทุกปี ตัง้แต่ช่วง
ต้นปีการศกึษากรอกสิง่ที่เรยีกว่า Terms of reference –TOR และกรอกผลการปฏบิตังิาน หรอื Job 
Achievement – JA อกีครัง้ในปลายปีการศกึษา  

 
หากเขา้ไปพจิารณาเนื้อหาการกรอกภาระงานตามระบบ MIS ดงักล่าว กเ็ป็นไปตามภาระหน้าที่

หลกั 5 ดา้นตามพนัธกจิทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัและหน้าทีข่องความเป็นครแูละนักวชิาการ คอื 1) ภาระงาน
การเรยีนการสอน 2) พฒันานักศกึษา 3) งานบรกิารวชิาการ 4) งานวจิยั และ 5) งานบรหิารและงาน
อื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 
แมว้่า ระบบ MIS นี้ จะมไีวเ้พื่อพจิารณาภายในมหาวทิยาลยัเพื่อประเมนิผลงานการเลื่อนขัน้ 

แต่จะพบว่าขอ้มลูมหาศาลทีค่ณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีก่รอกลงไปนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการประกนัคุณภาพ
การศกึษาในระดบัการท างานของอาจารยแ์ละฝ่ายสนับสนุนวชิาการได้เป็นอย่างด ี เช่น ในภาระงาน
สอน คณาจารยไ์ดก้รอกรายวชิาทีต่นเองสอน พรอ้มกบัสามารถทีจ่ะเหน็รายงานผลการประเมนิการสอน
อาจารยใ์นรายวชิานัน้ๆ ที่ท าการประเมนิโดยนักศกึษา (learners) ที่เรยีน ซึ่งท าเป็นประจ าในปลาย
เทอมเมือ่เรยีนจบอยูแ่ลว้ ในแงน่ี้ หาก สกอ.เหน็ว่า เราตอ้งวดัที ่learners และต้องฟงัเสยีงของ learners 
เพื่อน ามาปรบัปรุง ช่องทางตรงนี้กเ็ป็นสิง่ที่มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการมาตัง้แต่ต้น แลว้ค่อยพฒันาเป็น
ระบบออนไลน์ให้กบัการกรอกภาระงาน หรอืในภาระงานอื่นๆ เช่น ภาระงานวจิยั คณาจารยจ์ะกรอก
ผลงานการท าวจิยั การเขยีนบทความทางวชิาการและอื่นๆ ลงไป, ในภาระงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
คณาจารยไ์ดก้รอกขอ้มลูต่างๆ เช่น เรื่องการไปบรรยายพเิศษ ให้ความรู ้จดักจิกรรมเสรมิทางวชิาการ
ให้แก่ชุมชนในพื้นทีท่ี่ตัง้อยู่ หรอื ท างานร่วมกบันักวชิาการต่างประเทศ ที่มหีลายระดบัซอ้นกนัในการ
ท างานของอาจารย ์เป็นตน้  

 
ขอ้มูลเหล่านี้ คอื ขอ้มูลพื้นฐานสุดที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานของคณาจารย์ ที่สาขาวชิา คณะ 

และมหาวทิยาลยัสามารถน าไปใช ้แมว้่า ในระดบัแรกเป็นไปเพื่อการประเมนิเลื่อนขัน้ แต่ในความเป็น
จรงิแลว้ ขอ้มลูเหล่านี้สามารถพฒันาไปใชเ้พื่อการประกนัคุณภาพภายใน/และภายนอกทีม่ปีระสทิธภิาพ
ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 
ค าถามคอื...หากมรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทีร่ดักุมและ

มีประสิทธิภาพเช่นนี้ แล้ว  และ สกอ.ก็เข้ามาดูแลตัง้แต่ต้นแล้ว  เหตุใด“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education -TQF) 
หรอืทีเ่รยีกสัน้กนัว่า มคอ. (ตัง้แต่ 1-7) จงึยงัส าคญั และจ าตอ้งถูกพฒันาขึน้มา...  
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TQFเกดิขึน้จากความหวงัดขีองสกอ. ทีต่อ้งการเหน็การจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา

ไทยมทีัง้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นนโยบายใหม่ทีก่ าหนดใหทุ้กวชิาต้องจดัท ามคอ. 1-7 ตามรปูแบบที ่
สกอ. ก าหนดขึน้  

...แต่เม่ือทดลองท าได้เพียงปีเศษ กเ็หน็ปัญหาและความโกลาหลผลพวงท่ีตามมาแล้วทัง้
ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาท่ีจะตามมาในระยะอนัใกล้ ... 

 
ปญัหาเฉพาะหน้า...ลองพจิารณาสิง่ทีเ่รยีกว่า มคอ. 3 -7 ก่อน … 
 
มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา, มคอ. 4 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ใหอ้าจารย์

กรอกเอกสารตัง้แต่ก่อนเริม่เปิดภาคเรยีน จนถงึเมื่อสอนเสรจ็ นักศกึษาสอบได้เกรดเรยีบรอ้ยแล้ว ก็
กรอกมคอ. 5, มคอ. 6 ขึน้มาเปรยีบเทยีบอกีครัง้ หากอาจารยส์อน 3 วชิา กต็้องท ามคอ.3, มคอ.4 
จ านวน 3 ชุด ถา้ปีการศกึษาหนึ่งสอน 2 ครัง้กต็อ้งม ี6 ชุด ทีอ่าจารยต์อ้งจดัท าและจดัท าหลายรอบ  

 
อาจารยท์ุกคนจงึตอ้งมหีน้าทีใ่นการกรอกเอกสารทีเ่รยีกว่า มคอ. ดงักล่าวซ ้าๆ ซึง่ยงัไม่นับรวม

ว่า เนื้อหาในการกรอกมคอ. 3-6 นัน้ กเ็น้นแต่เชงิปรมิาณและก าหนดใหค้ดิถงึเป้าหมายการประเมนิเพื่อ
การปรบัปรุงเฉพาะหน้าเท่านัน้ เช่น “ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิต่างจากแผนการสอนหากมคีวาม
แตกต่างเกิน 25%” ซึ่งการก าหนดเช่นนี้ขดักบัธรรมชาตขิองการเรยีนการสอนทางสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตรร์ะดบัอุดมศกึษา ที่เน้นการเรยีนรูใ้นเชงิการใช้เหตุผล การใช้ความคดิ การถกเถยีง และ
เน้นความหลากหลายของการใชเ้หตุผลและความคดิ มากกว่าจะเน้นการสัง่สอนเน้ือหา7 

 
หากจะใหก้รอกเอกสารเหล่านี้ กค็งท าได ้เพยีงแต่หากมาพจิารณาว่า ท าไปเพื่ออะไรกนัที.่.. 

1) จะตอ้งเสยีเวลาและพลงังานในการกรอกแบบฟอรม์มคอ. ในทุกวชิาถงึภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ และ 
ยงัตอ้งเสยีเวลากบัรปูแบบทีต่้องท าใหถู้กต้องตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดขึน้ใหท้ าเหมอืนๆ กนัหมด ท าให้
ต้องแก้ไขหลายรอบกว่าจะแล้วเสรจ็ แทนที่จะน าเวลาเหล่านัน้ไปพฒันาการเรยีนการสอน พฒันา
กิจกรรมนักศึกษา พฒันางานวจิยั จดักิจกรรมบรกิารวชิาการ ซึ่งเป็นภาระงานหลกัของอาจารย์ใน
ระดบัอุดมศกึษาทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม 2) สิน้เปลอืงกระดาษ เพื่อพมิพต์น้ฉบบัมาใหห้น่วยงานตรวจสอบ 
ในเรื่องนี้ สกอ. อาจจะบอกว่า อกีไม่นาน สกอ.และมหาวทิยาลยัจะพฒันาระบบออนไลน์ให้มคอ.3-7 
กรอกไดผ้่านคอมพวิเตอร ์ไมต่อ้งพมิพใ์หเ้ปลอืงกระดาษ แต่เอาเขา้จรงิ เป็นเช่นนัน้หรอืไม ่ 
 

เมือ่ปจัจบุนัน้ี กเ็หน็ไดช้ดัอยูแ่ลว้ว่า หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งขอใหพ้มิพต์้นฉบบัออกมา เพราะ ก.)
อ้างว่า สุขภาพตาจะเสยี เพราะอ่านทัง้หมดทุกหน้าจากหน้าจอคอมพวิเตอร์ ข.) ต้องเก็บต้นฉบบัพมิพ์
                                                           
7 โปรดดูเพิม่เตมิจาก ยุกต ิมกุดาวจิติร 2554 วพิากษ์ตวับทและอ านาจของแบบฟอรม์ TQF  รายงานการประชมุวชิาการนานาชาตเิรื่อง “ความเป็นเลศิ
ในอดุมศกึษาไทยกบัการแขง่ขนัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัตามเกณฑม์าตรฐานนานาชาต:ิ สทิธ ิอ านาจและความรบัผดิชอบต่อสงัคม” โรงแรมมริาเคลิ
แกรนด ์กทม. 24 สค 2554 
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เป็นหลกัฐาน เผื่อระบบล่ม จะไดม้ทีางเลอืก ลองจนิตนาการดู ว่าจะเกดิความโกลาหลตามมาอกีขนาน
ใหญ่ ไม่ว่า สถานที่ๆ จะเก็บต้นฉบบั, ต้นไมท้ีจ่ะต้องถูกตดัเพื่อเอามาผลติกระดาษเพื่อพมิพม์คอ. 1-7
ทัง้หลาย  

 
ลองพจิารณา มคอ.7การรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรบา้ง ไม่แน่ใจว่า สกอ. ออกแบบ

ไปท าไม ในเมือ่การจดัท ารายงานประจ าปีของ SAR ทีต่รวจสอบโดยสภามหาวทิยาลยั และสาธารณชน
กม็อียู่แลว้ทุกๆ ปี และ สมศ. เองกท็ าการตรวจสอบหลกัสูตรอยู่แลว้ทุกปีอกีเช่นกนั และยงัท าซ ้าขนาน
ใหญ่อกีครัง้ทุกๆ 5 ปี 

 
...ปญัหาทีจ่ะตามมาในระยะอนัใกล ้…กบั มคอ.ทัง้หลาย... 
 
ปัญหาของ TQF เกิดจากการออกแบบโครงสร้างการประเมินคณุภาพท่ีเกินความจ าเป็น 

จนท าให้ลดทอนพนัธกิจ (Accountability) ท่ีส าคญัว่าด้วย จิตส านึกความรบัผิดชอบในหน้าท่ี
ของความเป็นสถาบนัอุดมศึกษา และแน่นอนว่า จะเกิดปัญหาต่อวงวิชาการในทุกๆ ศาสตร์
สาขาในระยะยาว คอื   

 
1. จะเกดิสภาวะทีเ่รยีกว่า “การลอกเลยีน” (Plagiarism) กนัถ้วนหน้า เพราะปจัจุบนัน้ีกเ็กดิแลว้ 

ในสิง่ที่เรยีกว่าท า copy and paste กนัไปทัว่ เพื่อให้งานเอกสารมนัพ้นๆ ไปจากชวีติ หรอื บาง
หน่วยงานที่มงีบประมาณ กไ็ปจา้งคนอื่นเขา้มากรอกเอกสารมคอ.มากมายเหล่านัน้ ซึ่งสกอ.จะต้องตัง้
ค าถามกบัเนื้อหาทีไ่ดใ้นการกรอกอกีว่าเป็นจรงิหรอืไม ่อกีเช่นกนั  

 
2. ส าหรบัคณาจารยท์ีไ่มต่อ้งการใหเ้กดิสภาวะเช่นนัน้เพราะผดิหลกัวชิาการ  คณาจารยจ์งึต้อง

จ าทนกรอกแบบฟอรม์งานเอกสารมคอ.ทัง้หลาย จนคณาจารย์และนักวชิาการทัง้หลายเหน็ดเหนื่อย
เกนิไป ไม่มเีวลาไปท างานอื่นๆ และแน่นอนว่า ผลกระทบที่ตามมาจะเกดิขึน้ต่อกจิกรรมการเรยีนการ
สอน การท าวจิยั การบรกิารวชิาการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพราะแทนที่อาจารย์ และผู้เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หลายจะทุ่มเทเวลาให้กบัการเรยีนการสอน งานวจิยั งานพฒันานักศึกษา งานบรกิารวชิาการแก่
สงัคม กลบัตอ้งมาพะวงกบัเอกสารมากมาย ทีใ่นใจกค็ดิว่า มนัช่างเป็นเรือ่งไรส้าระ   

 
3. และเมื่อสิง่เหล่านี้ เริม่บัน่ทอนเวลา ก าลงัความสามารถ ความคดิ สติปญัญาและจติใจของ

อาจารยแ์ลว้ ลองคดิดวู่า อนาคตขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร จะเหลอือาจารยท์ีม่คีวามสามารถ ม ี“ความเป็น
คร”ู ทีต่ ัง้ใจสอนผลติบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสกักี่มากน้อยในการอดทนท างานภายใต้ระบบ
เช่นน้ี   
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ส่ิงท่ีสกอ.กลวั ข้อสอง ว่าด้วย กลวัว่า ระบบอุดมศึกษาไทยจะก้าวตามไม่ทนัสงัคมโลก
โดยเฉพาะในสงัคมอาเซียน และวาดหวังให้อุดมศึกษาไทยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต มาตรฐาน
คุณภาพแลว้น าไปสู่การถ่ายโอนนกัศกึษาไทย/เทศขา้มกนัไปมาไดอ้ยา่งสะดวก   

 
 แต่ถามว่า TQF ที่สะท้อนออกมาด้วยการเขียนมคอ. 1-7 นัน้ช่วยท าให้เกิดการถ่ายโอน

นกัศกึษาทีส่ะดวกจรงิหรอืไม ่ประเดน็น้ี น่าสงสยัเป็นอยา่งมาก เมือ่มนัไดเ้กดิปญัหาขึน้แลว้ คอื   
 
1) เม่ือ มคอ. 1-7 เขียนเป็นภาษาไทยให้กบัคนไทยได้อ่านเท่านัน้ แลว้ต่างประเทศจะอ่าน 

อะไร ขณะที่เราก าลงัพูดถึงโลกาภวิตัน์ สงัคมอาเซยีนที่ต้องใช้ภาษาสากล (ภาษาองักฤษ??) เราจะ
โอนยา้ยนักศกึษากนัไดอ้ย่างไร เราจะเทยีบเคยีงไดอ้ย่างไรหากสิง่ทีม่คอ.เขยีนและก าหนดออกมากลบั
เขยีนเป็นภาษาไทยในทุกๆ สาขาวชิา (ในมคอ.1) ในทุกๆ หลกัสูตร (ในมคอ.2 ของทุกหลกัสูตร-ทุก
มหาวทิยาลยั)  ซึง่ไมต่อบโจทยส์ิง่ที ่สกอ./กกอ.วางเป้าหมายแต่อยา่งใด  
 

การจะท าสิง่ทีเ่รยีกว่า Internationalization of higher education เพื่อแข่งกบัโลก ดงึนักศกึษา
จากประเทศอื่น เอาเดก็เราไปท างานต่างประเทศได ้กต่็อเมือ่ไทยเรามหีลกัสูตรทีเ่ป็นหลกัสูตรนานาชาต ิ
(International program) มากพอสมควร  

 
...ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ กไ็มจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งกรอกเอกสารมากมาย เพือ่ใหม้ลีกัษณะเหมอืนกนัหมด

ในทุกๆ มหาวทิยาลยัและในทุกๆ สาขาวชิา...  
 
หาก TQF ด าเนินการต่อเนื่อง อยากท าใหเ้กดิการไหลเวยีน แลกเปลีย่นระหว่างประเทศอย่าง

แทจ้รงิ  กค็วรจะวาง “หลกัการ” การสนับสนุน “เครอืข่ายการเรยีนการสอน” ใหเ้กดิขึน้ในหลายระนาบ 
หลายระดบั เช่น การพจิารณาว่า จะพฒันาหลกัสตูรใดทีส่อนเป็นหลกัสูตรสากล (ใชภ้าษาองักฤษในการ
สอนในประเทศไทย) หรอืมสีาขาใดบ้างสามารถเทยีบเคยีงกบัหลกัสูตรใดได้บ้างในมหาวทิยาลยัอื่นๆ 
ทัง้ในตะวนัตกและตะวนัออก หรอื TQF อาจจะช่วยส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลี่ยนนักศกึษาในระดบั
ภมูภิาคเอเชยี และประเทศเพื่อนบา้นในภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง เช่น ส่งเสรมิใหม้หีลกัสูตรสอนภาษาไทยที่
มนีักศกึษาจากกลุ่มประเทศอาเซยีน เช่น ลาว จนี ญี่ปุ่นมาเรยีน ในแง่น้ี เราอาจพฒันาระบบการเทยีบ
โอนหน่วยกติ (credit) ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเน้นหลกัสตูรสากลทีใ่ชภ้าษาองักฤษเท่านัน้   

 
2) มคอ. 1-7  ใช้ไม่ได้กบัการท าหลกัสตูรท่ีเป็น “หลกัสตูรร่วม”  ดงัตวัอยา่งกรณหีลกัสตูร  

Human Rights and Democratisation ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง 5 สถาบนัคอื มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัในอนิโดนีเซยี ศรลีงักา เนปาล และออสเตรเลยี โดยม ีUniversity of Sydney เป็น hub 
โครงสรา้งและความร่วมมอืทีน่ักศกึษาทัง้หมดเรยีนรวมกนัที ่University of Sydney ในเทอมแรก และ
กระจายไปเรยีนเทอมที่สองจนจบการศึกษาในอีกสถาบันที่นักศึกษาเลือก  หลักสูตรเช่นนี้เป็น
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ภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหิดลพยายาม  internationalised กับอีก 4 
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ แต่ก็พบปญัหาว่า แบบฟอร์มตาม TQF ไม่สอดคล้องรองรบักับหลกัสูตร
นานาชาติที่ก าลงัก้าวไปข้างหน้า แต่ตรงกันข้าม สกอ.กลบัล้าหลงั ขอให้มหาวิทยาลยัมหิดลกรอก
เอกสารมคอ.1-7 ซึ่งไม่สามารถกรอกได้ เพราะทางมหดิลสอนเพยีงบางวชิา และ/หรอืหากจะส่งไปให้
ทาง University of Sydney กรอกกส็่งไมไ่ดเ้พราะแบบฟอรม์เป็นภาษาไทย  
 

3) ถึงแม้ไม่มี TQF และเอกสาร มคอ.1-7 มหาวิทยาลยัไทยบางแห่ง กไ็ด้ท าส่ิงท่ีเรียกว่า การ 
เทียบเคียงคุณวุฒิกบัระดบัสากลอยู่แล้ว ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัมกีารแลกเปลี่ยนทางวชิาการ
และนักศึกษาระหว่างมหาวทิยาลยัในประเทศไทยกบัต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น กรณี
มหาวทิยาลยัในยุโรปกบัในไทยไดท้ าการโอนเครดติการเรยีน ผ่านระบบทีเ่รยีกว่า ECTS เช่น คณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มโีครงการโอนเครดิตระหว่างโครงการ FORRSA: Forest 
Restoration and Rehabilitation in Southeast Asia) เป็นโครงการฝึกอบรมของ EU Asia Link และม ี
Partners เช่น Royal Veterinary and Agricultural University ของเดนมารก์ ฟินแลนด ์เยอรมนี และ
ประเทศไทย หรอืกรณีความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบัมหาวทิยาลยัซดินีย์ที่สร้าง bi-
certificate โดยการเทยีบเคยีงหน่วยกติของระดบัปรญิญาเอกและไดร้บัปรญิญาสองใบในเวลาเดยีวกนั 
 

ความกลวั 2 ข้อ ของ สกอ.และกกอ. ท าให้สกอ. และกกอ. ประดิษฐ์เครื่องมือ TQF ขึ้นมา 
ท่ีนอกเหนือจากจะไม่ตอบโจทย ์2 ข้อแล้ว ยงัเป็นการเอา QA (quality assessment) กบั QF 
(quality framework) ไปซ้อนกนัอีกด้วย 

 
  โปรดกลบัไปดปูระวตัศิาสตรก์ารตัง้ TQF จะพบว่า TQF ถอืก าเนิดตามเป้าหมายหลกัคอื การ

พฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาให้เทยีบเคยีงกบัสากลได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การ
เคลื่อนยา้ยของนักศกึษาและการเทยีบโอนหน่วยกติ เป้าหมายน้ีเกดิขึน้บนแรงกดดนัของกระแสการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาของโลก นับตัง้แต่การประชุมรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาของประเทศ
ต่างๆ ในทวปียุโรปทีเ่มอืงโบโลนญ่า (Bologna) ประเทศอติาลเีมื่อปี พ.ศ. 2542 จนเกดิขอ้ตกลง 
“กระบวนการโบโลนญ่า (Bologna Process)8 ซึง่ประเทศต่างๆ ในทวปียุโรปไดป้รบัเปลีย่นระบบการจดั
การศกึษามุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ (learning outcomes) ในแต่ละคุณวุฒแิละขยายผล
การด าเนินการไปตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก   

 
ประเทศไทยเองก็ไม่แตกต่างกนัปีพ.ศ.2545 เราเริม่ท า National Qualification Framework 

(NQF) โดยทบวงมหาวทิยาลยัมอบหมายให้ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาจดัท าขอ้เสนอ

                                                           
8 ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/ 
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โครงการ9 แต่ต่อมา กกอ. (ในการประชุมครัง้ที่ 2/2549 เมื่อวนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2549) มมีตใิหเ้อา NQF 
ไปเชื่อมโยงกบัมาตรฐานการอุดมศกึษาและการประกนัคุณภาพภายใน เพราะมองว่ามนัเกีย่วขอ้งกนั 

 
ในแง่นี้ TQF จงึเริม่เบีย่งเบยีนเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ เกดิความลกัลัน่ขดัแยง้ในเป้าหมาย 

จากเดมิที่จะพฒันาบนความเป็นสากล กลบักลายเป็น “เครื่องมอืควบคุมคนท างาน” มากกว่าจะพบ
เกณฑว์่าดว้ยการเทยีบเคยีงคุณวุฒหิรอืการพฒันาระบบการศกึษาแบบสากลใน TQF เช่น ใน TQF เรา
พบการก าหนดระบบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) 1-7 ทีแ่มว้่าจะก าหนดขึน้ตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้แต่กระบวนการกลบัไปเน้นทีร่ะบบการจดัหลกัสูตร การเรยีนการสอน และการประเมนิผล
คุณภาพการเรยีนการสอน และการประกันหลกัสูตรแบบทางเดยีวที่เน้นการประเมนิผู้สอนมากกว่า
ผูเ้รยีนรู ้และทีส่ าคญั กลบัไม่พบหลกัการใดๆ ที่กล่าวถงึระบบการเทยีบเคยีงหน่วยกติทีจ่ะน าไปสู่การ
พฒันาการศกึษาสู่ระดบัสากลได ้  

 
..แล้วถ้าอย่างนัน้ ข้อเสนอในเชิงหลกัการและท่ีเป็นรปูธรรม คืออะไร... 
...ข้อเสนอเชิงหลกัการ คือ...  
 
1. ตอ้งยดึตามตามพรบ.การศกึษาแห่งชาตปีิพ.ศ. 2542 ทีเ่ขยีนไวอ้ยา่งชดัเจน ว่า ตอ้งเคารพ 

ต่ออสิรภาพเสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลายทางวชิาการ ตลอดจนความแตกต่างของมหาวทิยาลยั 
ใหค้วามส าคญัต่อการตอบสนองและรบัผดิชอบต่อสงัคมและตอบปญัหาต่อทอ้งถิน่ที่มหาวทิยาลยัตัง้อยู ่
อนัเป็นพนัธกจิส าคญัทีส่ถาบนัอุดมศกึษาควรใหค้วามส าคญั  
 

2. ตอ้งเปลีย่นจากระบบควบคุมบงัคบั มาสู่การสนบัสนุนและส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษา  
ตลอดจนสมาคมวชิาการต่างๆ ไดม้อีสิระ เสรภีาพ และมสี่วนร่วมในการพฒันาเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ใหก้บัคุณภาพทางวชิาการของตนเอง  
 

3. สนบัสนุนทางเลอืกอื่นๆ ในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน  โดยใหค้วามส าคญักบั 
ความหลากหลาย และแตกต่างของลกัษณะเฉพาะของสาขาวชิาและมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9โครงการจดัท า NQF ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากออสเตรเลยีเพื่อช่วยเตรยีมความพรอ้มและแบ่งการท าโครงการ NQF ออกเป็น 2 ระยะ คอื 
ระยะที ่1 (พ.ศ. 2546 – 2548) และระยะที ่2 (พ.ศ. 2549 –2552)  
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ข้อเสนอท่ีเป็นรปูธรรมคือ...  
 
1. เรยีกรอ้งใหคุ้ณวรวจัน์ เอือ้ภญิญากุล รฐัมนตรวี่ากระทรวงศกึษาธกิารปจัจบุนั ยกเลกิ 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีเ่คย
ประกาศ เอาไว ้ณ วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีม่คีุณจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์เป็นรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิารในช่วงนัน้  
 

2. ขอเรยีกรอ้งใหผู้ท้ีอ่อกแบบท า TQF มากบัมอื อยา่ยดึตดิกบัผลงานชิน้น้ี และถอืเป็นผลงาน 
ส่วนตวัมากเกนิไป จนมองไมเ่หน็ว่า TQF เมือ่ทดลองใชม้ากว่าปีเศษแลว้ ได้สรา้งปญัหาทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวใหเ้กดิแก่วงวชิาการในอุดมศกึษาอยา่งถว้นหน้า  
 

3. ขอเรยีกรอ้งใหศ้าสตราจารยว์จิารณ์ พานิช ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
ฟงัเหตุผลและเสยีงของคณาจารย ์และขอให้คณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) มคีวามกล้าหาญใน
การใช้ข้อ 12 ในประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีเ่คยประกาศ เอาไว ้ณ วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดงักล่าว ทีร่ะบุว่า “ในกรณีทีไ่ม่
สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์า้งต้นได้ หรอืมคีวามจ าเป็นต้องปฏบิตัิ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการการอุดมศกึษาทีจ่ะพจิารณา และใหถ้อืค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศกึษานัน้เป็นทีสุ่ด”  
 

ปลดเง่ือนเวลาเรื่องการใช้ TQF ไปก่อน เพ่ือกกลบัมาทบทวนแก้ไข แล้วหนัมาปรบัปรงุ
คณุภาพการศึกษา เกณฑ์การประเมิน ท่ีวางอยู่บนหลกัการ “การมีส่วนร่วม” ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในการพฒันาเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัคุณภาพทางวิชาการของแต่ละศาสตรส์าขาวิชา 
และเคารพความแตกต่างหลากหลาย อิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
มหาวิทยาลยั 

 
4. ส าหรบัการปรบัปรงุนัน้ ขอใหพ้จิารณาดงันี้ คอื  

4.1 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของ TQF แลว้ ควรจะยกเลกิ มคอ.3-7 ใน TQF ออกไป  
ด้วยเหตุผลส าคญัที่ว่า สกอ. ได้ร่วมท าเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศกึษากบั สมศ และกพร. ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวทิยาลยั ไม่ว่า SAR ก็มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ. สกอ. และกพร. นอกจากนี้ 
ระบบการกรอกภาระงานออนไลน์ MIS ของมหาวทิยาลยัก็สามารถขยายแนวทาง เป็นอกีทางเลอืกที่
ช่วยประกนัคุณภาพการท างานในระดบัของอาจารยไ์ดอ้กีทางหนึ่ง ซึง่น่าจะพฒันาเป็นทางเลอืกในการ
น ามาปรบัใชท้ดแทน ส่วนมหาวทิยาลยัใดทีย่งัไม่มรีะบบเหล่านี้ กส็ามารถไปเพิม่เตมิได้เพื่อท าใหร้ะบบ 
QA เป็นไปตาม พรบ.การศกึษาแห่งชาตพิ.ศ. 2542 อยา่งรดักุมตรวจสอบได ้          
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4.2 ส่วนทีเ่ป็น QF หรอืกรอบคุณภาพจรงิๆ ของ TQF อยูท่ี ่มคอ. 1-2 ซึง่ สกอ. เป็นห่วง 

ว่า สงัคมต้องการเหน็การผลติบณัฑติที่มเีป้าหมาย ที่มหาวทิยาลยัต้องบอกได้ว่า ศกัยภาพ (Competency) 
ของบณัฑติแต่ละสาขาควรเป็นอย่างไร10  แต่ทีผ่่านมา สกอ. ใชว้ธิกีารออกแบบ TQF 11 ในลกัษณะเงยีบๆ 
จากปี พ.ศ. 2545 –2548 โดยบอกว่า ได้ผ่านกระบวนการประชาพจิารณ์จากสถาบนัอุดมศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง
กว่า 50 แห่งทัง้ภาครฐัและเอกชน  
 

...ค าถามทีต่ามมาคอื หากผ่านประชาพจิารณ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจรงิ เหตุใดจงึเกดิเสยีง
วพิากษ์วจิารณ์ต่อ TQF ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากขนาดนี้… 

 
 ดงันัน้ เพ่ือท าให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ไม่มีข้อครหาและ
เป็นธรรม ฟังเสียงจากผู้ปฏิบติัจากหลากหลายภาคส่วนงาน จึงขอเรียกร้องให้ สกอ. /กกอ. เปิด
โอกาสในการท า “กรอบคุณภาพทางวิชาการและการศึกษา” ใหม่ ท่ีสะท้อน ความหลากหลาย
ของความเป็นมหาวิทยาลยัในพื้นท่ีส่วนกลางและท้องถ่ินต่างๆ และสะท้อนลกัษณะเฉพาะของ
สาขาวิชาท่ีมีจดุเด่นท่ีแตกต่างกนั กล่าวคอื  
 

ก. ให้มหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง ทดลองตัง้เกณฑ์ขัน้ต ่าต่อ “ลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์” 
และ “ผลการเรยีนรู้” ทีอ่ยากจะเห็นทศิทาง และหากจะก าหนดวธิกีารสอนและวธิกีาร
ประเมินคุณภาพการศึกษาก็สามารถท าได้ ดังที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการไปแลว้เมือ่เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2554  และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กม็ดี าริ
ทีจ่ะด าเนินการเช่นกนัในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2554  หาก กกอ. ปลดเงื่อนเวลาและเปิด
โอกาสใหม้กีารด าเนินการตามขัน้ตอนดงักล่าว มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งจะไดท้ดลองท า 
บนพื้นฐานของอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ และจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยใน
ภมูภิาคทีแ่ตกต่างกนั  
 

                                                           
10 อา้งจาก สุเมธ แยม้นุ่น เลขาธกิาร สกอ. เมื่อ 9 กย. 2554 ทีเ่มอืงทองธานี เมื่อคราวหารอืเรื่องปญัหา TQF รว่มกบัคณาจารยแ์ละ วรวจัน์ เอือ้
อภญิญากุล รมต.กระทรวงศกึษาธกิาร) อนัทีจ่รงิ ทีผ่า่นมา มหาวทิยาลยั คณะ สาขาวชิาต่างๆ ในประเทศไทยท ามากกว่าสิง่ทีเ่รยีกว่า competency 
เสยีอกี เพราะมหาวทิยาลยัมพีนัธกจิ (accountability) ต่อสงัคมในการผลติบณัฑติเขา้ไปรบัใชส้งัคมและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่เหลา่นี้ระบุชดัมา
โดยตลอดในปรชัญา ปณิธาน และวตัถุประสงค ์ในการผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพอยู่แลว้ และซึง่ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของสมศ. และ SAR 
กท็ าการประเมนิ ตรวจสอบอยู่ทกุปีอยู่แลว้เชน่กนั เพยีงแตส่ิง่ทีเ่คยระบุในปรชัญานัน้อาจจะไมใ่ชภ่าษาใหม่ๆ  ทีป่ระดษิฐข์ึน้มาใหมจ่ากต่างประเทศและ
ไมใ่ชภ่าษาทีร่องรบักบัตลาดใหม่ๆ  ทีต่อ้งการผลติบณัฑติทีอ่อกไปมงีานท า เป็นมนุษยเ์งนิเดอืน ตามความหายของค าว่า “งาน” และการมงีานท า” 
อย่างแคบๆ เทา่นัน้   
11 โดยขัน้เริม่ตน้เมื่อครัง้ยงัมทีบวงมหาวทิยาลยั น าทนุจาก AUSAID ออสเตรเลยีมา 5 ลา้นบาทมาค่อยๆ ด าเนินการ รายละเอยีดเพิม่เตมิรวมทัง้ 
กระบวนการประชาพจิารณ์อย่างเงยีบๆๆ ไดท้ี ่ ความเป็นมาและขัน้ตอนการด าเนินการโครงการกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา” เอกสาร
ประกอบการประชมุหารอืของคณะกรรมการการอดุมศกึษา และคณะอนุกรรมการดา้นมาตรฐานการอดุมศกึษา 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) โดย ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา วนัเสารท์ี ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสยามซติ ีกรงุเทพ ฯ 
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ข. เปิดโอกาสให้แต่ละสาขาวิชา (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เทคนิคการแพทย ์
มนุษยศาสตร ์วจิติรศลิป์ บรหิารธุรกจิ ฯลฯ) ไดร้ะดมความเหน็เพื่อการมสี่วนร่วมของ
แต่ละสาขาวชิาในการเสนอ "กรอบคุณภาพวชิาการของสาขาวชิา" และตัง้เกณฑข์ัน้ต ่า
เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิคุณภาพการศกึษาออกมา ซึง่แต่ละสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัที่
มีการเรียนการสอนสาขาวิชานัน้ๆ จะได้ไปตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณา ระดม
ความเหน็ของแต่ละสาขาวชิา จนตกผลกึออกมาเป็นสิง่ทีต่้องการ บางสาขาวชิาอาจตัง้ 
“สมาคม” ของแต่ละสาขาวชิาขึน้ เพื่อท าการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and balance) 
กนั จนเกิดประสทิธภิาพเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติและสากลได้ก็จะเป็นการดยีิง่ใน
อนาคต    
 

ค. ในกรณทีีศ่าสตรส์าขาใดไดท้ าไปแลว้ (ดงัมคอ.1ของหลายสาขา) และประกาศไปแลว้ใน
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารฯ ฉบบัต่างๆ กด็ าเนินการต่อไป ยกเวน้ว่า คณาจารยใ์น
ศาสตรส์าขานัน้ เหน็ว่า ยงัไม่ครอบคลุม กเ็ปิดโอกาสใหม้กีารท าใหม่บนหลกัการของ 
“การสรา้งคุณภาพวชิาการอยา่งมสี่วนรว่ม” ได ้
 

ซึง่เชื่อว่า หากมกีารด าเนินการดงักล่าวโดยเปิดใหม้โีอกาสการมสี่วนร่วมใน 2 ระนาบนี้ สกอ. ก็
จะไดส้ิง่ทีไ่มแ่ตกต่างจากมคอ.1 และ 2 ทีจ่ะเหน็ทัง้ Competency และ learning outcomes ทีเ่ป็นเกณฑ์
ขัน้ต ่าของมหาวทิยาลยัแต่ละมหาวทิยาลยั และของแต่ละสาขาวชิา ตลอดจนเกณฑก์ารประเมนิ วธิกีาร
จดัการเรยีนการสอนเช่นกนั 

 
แต่สิง่ทีส่กอ./กกอ. และประเทศชาตจิะไดอ้ยา่งส าคญัและลุ่มลกึไปกว่า กค็อื  ทัง้ 2 ระนาบน้ี จะ

ธ ารงรกัษา “ความแตกต่างหลากหลาย” (Diversity) ของแต่ละมหาวิทยาลยัได้เป็นอย่างดี 
ขณะเดียวกนักจ็ะได้คุณภาพทางวิชาการและเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสาขาวิชาท่ีสะท้อน 
“ลกัษณะเฉพาะ” (particularity) ท่ีเป็นจดุเด่นของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกนั  

 
หากมโีอกาสเช่นนี้ เราก็จะได้เห็นทัง้ความหลากหลายของมหาวทิยาลยัไทยและจุดเด่นของ

สาขาวิชาภายใต้กรอบคุณภาพทางวิชาการที่ก าหนดขึ้นโดยมีผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติหลักและรู้จริง คือ 
คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัและในสาขานัน้ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดม้สี่วนร่วมในการก าหนดทางวชิาการมากกว่า
คนนอกมาจากต่างประเทศที่อาจจะไม่รูจ้กัและเข้าใจเมอืงไทยมากพอ (โปรดกลบัไปดูประวตัิศาสตร ์
TQF อกีครัง้) 

 
ในข้อเสนอที่เป็นหลกัการและข้อเสนอเชิงรูปธรรมเช่นนี้  คณาจารย์ทัว่ประเทศต้องการการ

ส่งเสรมิสนับสนุนจากสกอ.และกกอ.อย่างยิง่ยวดในการช่วยท าใหข้ ัน้ตอนต่างๆ เหล่านี้สามารถเกดิขึน้
ได้ หากสกอ. / กกอ. เลง็เหน็ความส าคญัของเสรภีาพทางวชิาการ เขา้ใจในความแตกต่างหลากหลาย
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ของสาขาวชิา และเหน็จุดเด่นของลกัษณะเฉพาะในมหาวทิยาลยัไทยแลว้ เชื่อว่า การท าใหเ้กดิขัน้ตอน
เหล่านี้ ซึง่น่าจะใชเ้วลาเพยีงไมถ่งึ 1-2 ปีก่อนทีส่งัคมอาเซยีนจะด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม เรากน่็าจะ
ไดเ้หน็กรอบคุณภาพทางการศกึษาวชิาการในแต่ละมหาวทิยาลยัและในแต่ละสาขาวชิาทีเ่กดิขึน้จากการ
มสี่วนรว่มของผูท้ีป่ฏบิตังิานอยา่งแทจ้รงิไดอ้ยา่งแน่นอน  

 
 

  


