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เดินหน า “ปฏิรูป การศึกษาไทย”... พุ-งเป/าไปที่ “การประเมิน” วันน้ีคงจะเห็นเค าลางของความขัดแย ง
มากข้ึน บางคนก็ว-า...การประเมินและประกันคุณภาพโรงเรียน ควรได รับการหยุด พักไว ก-อนหรือไม- ? หลายฝBายก็
เสนอรุนแรงไปกว-าน้ันอีก...ให ยุบหน-วยประเมินและประกันคุณภาพทั้งหมด 

ความจริง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลปH รัฐมนตรีช-วยว-าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว-า กระทรวงฯ
เองไม-เคยมีข อเสนอให หยุดไว  มีแต-ว-า “เราทําตามโรดแม็ปที่ตกลงกันไว ...เปKนทางการ” 

โรดแม็ปที่ว-า เริ่มต้ังแต-เดือนพฤศจิกายน 2558 ฝBายประเมินภายนอก สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา) กับ ฝBายกระทรวง...ผู ถูกรับประเมิน ก็มีหน-วยงานท่ีเรียกว-าประเมินภายใน              
“ตกลงกันว-า ต องยกเครื่อง 3 เดือนแรก...ถึงมกราคม 2559 ต-างฝBายต-างไปคิดกันมาวิธีการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ีดี
เปKนยังไง” 

3 เดือนต-อมา...กุมภาพันธV มีนาคม เมษายน เปKนช-วงการพัฒนาวิธีการร-วมกัน...กฎหมายกําหนดไว ชัดเจน 
พ.ร.บ.การศึกษา พระราชกฤษฎีกาต้ัง สมศ.ก็บอกว-า ในการประเมินน้ันต องได รับความเห็นชอบ และทําไปด วยกัน
...ปBวยการท่ี “ฝBายจะประเมิน” จะเข ามาประเมิน“ฝBายถูกประเมิน” โดยท่ี...“คนถูกประเมิน” ไม-เห็นด วย 

“ฉะน้ัน...ถ าโรดแม็ปช-วงที่สองมีระยะเวลาสามเดือน ถ าตกลงกันยังไม-ได ก็ต องเล่ือน เพราะจะไป               
โรดแม็ปช-วงที่สามไม-ได  โดยท่ีโรดแม็ปช-วงที่ 3 พอตกลงกันได แล ว เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม คือ             
การทดสอบร-วมกัน “เทสตVรัน”... 

นพ.ธีระเกียรติ บอกว-า ส่ิงสําคัญ คณะทํางานร-วมกันเห็นว-า เราควรมีวิธีการประเมินที่เปKนสากล ทราบว-า
มีการทํางานร-วมกัน แต-ยังไม-เห็น ฉบับสุดท ายว-าที่ตกลงร-วมกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบหรือยัง 

“ตามกฎหมาย กระทรวงฯต องเห็นชอบก-อน ยังไม-เดินไปถึงโรดแม็ปที่สาม ทั้งทางกระทรวงฯ และส-วนตัว 
ไม-ได คิดว-าจะต องหยุด การหยุดแล วไม-ได ทําอะไรให ถูกต องก็ไม-มีประโยชนV...เข าใจว-าฝBายท่ีเสนอให หยุดก็เพื่อ
ต องการท่ีจะขอเวลานาน ๆ เพื่อท่ีจะพัฒนาให ถูกต อง” 

ประเด็นสําคัญสองเรื่อง หน่ึง...ฝBายที่ สมศ.บอกว-า ถ าหยุดจะทําความเสียหายให กับประเทศ ล าหลังก่ีป[ 
สองฝBายท่ีบอกว-าต องหยุด...เขาก็บอกว-า ถ าประเมินผิด ๆ ประเทศก็จะย่ิงเสียหาย ต-างฝBาย...ต-างก็มีเหตุผล 

ชวนให ผู อ-านคิดอย-างน้ี ...ใคร ? ท่ีรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานการศึกษา หรือมาตรฐานของโรงเรียน ? 
“โรงเรียน”...คือคําตอบ นพ.ธีระเกียรติ ยํ้าว-า สังคมต องเข าใจให ถูก โรงเรียนและกระทรวง หรือรัฐบาล 

หรือคนจัดเปKนผู รับผิดชอบแน-นอน ฝBายประเมินก็คือฝBายที่มาประเมินและตรวจสอบดูว-าฝBายท่ีจัดใช ได หรือเปล-า 
สมมติ...มาตรฐานออกมาไม-ดีจริงๆ ต-อให การประเมินหรือระบบประเมิน ประกันดี ก็ไม-ได ทําให ตรงน้ีดีขึ้น... 

เพราะว-าเขาไม-ได เปKนคนรับผิดชอบ คนรับผิดชอบคือ “คนจัดการศึกษา” 



ทีน้ี...ถ ามาตรฐานไม-ดีเกิดจากฝBายประเมินบอกว-าไม-ดี แต-โรงเรียนยืนยันว-าทําไว ดีอยู-แล ว แต-คุณประเมิน
ผิด...ก็มีโอกาสเกิดข้ึน แล วตรงน้ีใคร?รับผิดชอบ ถ ามีความผิดพลาดท่ีการประเมิน...ฝBายประเมินต องรับผิดชอบ 
จะเห็นว-าช-วงน้ีตามโรดแม็ป เราต องการทําให ท้ังสองฝBายรู บทบาทหน าที่ของตัวเอง 

“รู ว-าการประเมินอย-างไหนเปKนการประเมินและประกันท่ีถูกต อง...ไม-ง้ันก็จะกลายเปKนฝBายท่ีถูกประเมิน...
โรงเรียนก็บอกว-า วิธีการคุณผิด ฝBายที่เข ามาประเมินก็บอกว-า...คุณจัดการศึกษาได ไม-ดี โรงเรียนคุณไม-ได มาตรฐาน 
ต องมาเคลียรVกันต้ังแต-ต น หน่ึง...ใครรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานโรงเรียน” 

ประเทศฟ]นแลนดV สหรัฐอเมริกา หรือในยุโรปเอง ใช ระบบน้ีมาแล วว-า...การประเมินต-อให ถูกต อง ก็ไม-ได 
ช-วยมาตรฐานของโรงเรียน และก็ไม-ทําร าย คือไม-มีผล...พูดง-าย ๆ “คนดี” เขาก็ทําดีอยู-แล ว “คนไม-ดี” คุณไปช้ี
หน าด-าเขาย่ิงทําให เขาแย- เขาจะย่ิงสู  

“วิธีการประเมิน” จึงสําคัญมาก ถ าไปประเมินโดยเฉพาะเรื่องโรงเรียน ไม-เหมือนประเมินรองเท าที่ไม-มี
ความรู สึกนึกคิด หรือประเมินบริษัทรถยนตV เราไปยุ-งกับคน หลักสูตร ไม-มีวิทยาศาสตรVตายตัวจะดีหรือไม-ดี จะ
เทียบกับอะไร วิธีคิดง-าย ๆ...มาตรฐานโรงแรม 3 ดาว...5 ดาว...6ดาว ระบุชัดว-าแต-ละดาวต องมีอะไรบ าง 

คําถามว-า “ดี”...เมื่อเทียบกับอะไรจึงสําคัญมาก ? ต-างจังหวัดห-างไกลมีแค-โรงแรม 3 ดาว 2 ดาว...
ชาวบ านก็บอกว-าดีมาก...หรูแล ว แต-ชาวกรุงไปรู สึกทันทีไม-ไหว น่ีแหล-ะที่ว-า...ไม-ได มาตรฐานเมื่อเทียบกับอะไร 

“ชอบไปบอกว-าชาวบ านไม-รู เร่ือง...มาตรฐานโรงเรียนท่ีดีเปKนอย-างน้ี ลงไปประเมินต องมีตัวช้ีวัดอย-างน้ี 
ต องมี...การประกันให เรามั่นใจว-าโรงเรียนได จัดการศึกษาได ดี” 

หัวใจของ “การประกัน” ก็คือ “ผู ประเมิน”...ถ าไม-มั่นใจผู ประเมินจะไปประเมินไม-ได  ไม-ใช-แค-เอาตัวช้ีวัด
หรือเอากระดาษลงไป หรือให ทํา ตอบแบบสอบถามชุดเดียวกันข้ึนมา...ทําแบบน้ันเขาก็จัดให ได หมด หรือเขาจะสู  

เหตุผลสําคัญ...ไม-มีใครอยากจะบอกว-าตัวเองไม-ดี 
“ผู ประเมินที่ลงไปดูอย-างเห็นอกเห็นใจและมีกัลยาณมิตรเทียบกับส่ิงท่ีเขามอง เราต้ังเป/าไว แล วเท-าน้ี...

ชาวบ านในพื้นที่จริงๆเขาอาจจะต องการแค-โรงแรมระดับ 3 ดาวก็พอแล ว ลงไปดูก็บอกว-าเปKนยังไง ใช ได ไหม            
มีความจําเปKนต องทําเปKน 5 ดาว...6 ดาวหรือเปล-า อาจจะไม-จําเปKน เพราะเขาดีมากอยู-แล ว” 

สุดท าย...ถ าจะไปบอกว-าเขาดี...ไม-ดี ก็ไม-แครV เพราะเขามีลูกค าที่พอใจใช บริการเขาอยู-แล ว คนประเมิน
จะบอกให เพิ่มเปKน 6 ดาวยังไงก็ไม-เห็นความจําเปKน...หน-วยประเมินต องเข าใจตัวเองรับผิดชอบเรื่องอะไร 

ฟ_งท-านนายกฯพูดบ-อย ๆ ไหม มีใครสูงตํ่าเท-ากันไหม เวลาพูดว-าดี...เราจําเปKนต องใช วิจารณญาณ ดีเม่ือ
เทียบกับอะไร ใครจะบอกว-าอะไรดี...ไม-ดี ต องบอกให ได ว-าเทียบกับอะไร ไม-ง้ันจะรู ได อย-างไร 

ก็แค-พอใจ...ไม-พอใจ 
ช้ีกันให ชัดๆ “ฝBายที่ รับผิดชอบมาตรฐาน” คือโรงเรียน ผู จัดการศึกษา... “ฝBายที่เข ามาประเมิน”...

รับผิดชอบเรื่องประเมินต องไปทําวิธีประเมินให ถูกและดี เข ากับบริบทประเทศไทย แล วตกลงกันได กับฝBายถูก
ประเมิน 

“อย-ามาอ างว-าประเทศไทยจะตกตํ่า ถ าจะตกตํ่าก็เปKนเพราะฝBายจัดการศึกษาไม-ดี ถ าไม-มีคุณ...ประเทศ
ไทยตกตํ่าเรื่องไม-มีประเมิน...ไม-มีประกัน เพราะรับผิดชอบเรื่องน้ัน...ควรจะภูมิใจถ าประเมินได ดีก็สะท อนถึง
วิธีการประเมินดี...ถ าไม-ได ประเมิน ไม-มีหน-วยประเมิน...ประกันแล วประเทศไทยจะล มเหลว ให พูดให ถูก...ประเทศ
ไทยจะล าหลังเรื่องวิธีประเมิน ไม-มีการพัฒนาไปอีกหลายป[ หรืออาจจะดีข้ึนเรายังไม-รู  ถ าเข าใจก็จะไม-ได ต องมา
ทะเลาะกัน” 



การหยุดประเมินไม-ได แปลว-าหยุดโรงเรียนให มีมาตรฐาน มาตรฐานโรงเรียนข้ึนอยู-กับครู หลักสูตรและ
ป_จจัยต-าง ๆ หลายประเทศคิดได ตรงน้ีก็เลยยุบหน-วยประเมินไปเลย ซ่ึง นพ.ธีระเกียรติ ไม-เห็นด วย...ถ าประเมินได 
ดี ก็จะเปKนกระจกท่ีดีมาก แต-เราไม-มีกระจกก็ยังได  เราก็ยังจะรู อยู-ว-าเราสวยหรือไม-สวย ใช วิธีอ่ืนบอกเราได  

“ไม-มีกระจก...ไม-ได หมายถึงว-าเราจะหล-อน อยลงหรือมากข้ึน แต-เราอาจจะไม-มีทิศทางว-าจะไปทางไหน
ช่ัวคราว แล วเราก็อาจจะไม-รู ว-าจะทําให หล-อข้ึนหรือน อยลงอย-างไรดี...สมัยก-อนท่ียังไม-มีหน-วยประเมินก็ไม-ได 
แปลว-ามาตรฐานการศึกษาไทยไม-ดี ไม-เก่ียวกันเลยใช-ไหม ถ าเราแยกได ชัด...จะเลิกทะเลาะกันได  ใครจะต องทํา
อะไร” 

“ฝBายประเมิน” แทนท่ีจะว่ิงอยากจะประเมินก็จะไปว่ิงวิธีพัฒนาการประเมิน ถาม สมศ.กลับ แล วก็ต อง
ถามกระทรวงศึกษาธิการด วย ทําหน าท่ีพัฒนามาตรฐานดีหรือยัง เรื่องพัฒนาหลักสูตร 

ประเด็นสําคัญ...ต องทําตามโรดแม็ป “การปฏิรูป”...ไม-ได หยุดน่ิง ขอให อดทนกันหน-อย 
 
 ขอขอบคุณบทความดี ๆ จากคอลัมนV สกูaปหน าหน่ึง หนังสือพิมพVไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 6 เมษายน 2559 
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