คํากลาวของ ดร.นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ในพิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๕
หัวขอเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใตรมพระบารมี ”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ

......................................
ทานประธานกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ทานผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ทานคณะกรรมการจัดงาน
ทานผูมีเกียรติที่เขารวมการประชุม ที่เคารพทุกทาน
• ดิฉันมีความยินดีและ รูสึก เปนเกียรติอยางยิ่งที่ ได มาเปนประธานในพิธีเปดการประชุม
วิชาการระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ ในหัวขอเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใตรมพระบารมี ”
ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดขึในวั
้น นนี้
• เปนที่ตระหนักและยอมรับกั นทั่วไปในระดับโลกหรือ องคกรนานาชาติ และนานาอารยะ
ประเทศวา การศึกษานั้นเปนรากฐาน และจุด เริ่ม ตนที่ สําคัญที่สุด ในกระบวนการ การพัฒนาของ
มนุษยชาติในทุกดาน
• ไมวาจะเปนการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของ ทุกประเทศ จะตอง
เปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณสําคัญของโลกในแตละยุค สมัย
• ดังนั้น กระบวนการการศึกษาเองจึงจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนา การตรวจสอบ และ
การประเมินผล ที่กระทําตอ ตัว คนที่เปน ทั้ง ผูรับการศึกษา และตัว ครูอาจารยผูสอน ตลอดเวลา
เพื่อที่จะทําให กระบวนการการศึกษานั้น บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง
• หัวขอการประชุมวันนี้มีความเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ดิฉันจึงขอนอมนําเอา
เรื่องที่เกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นมากลาวไว ณ ที่นี้วา
๑

• หากพวกเราศึกษางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริของพระบา ทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ริเริ่ม แกปญหาตางๆ ของประเทศ เปนระยะเวลากวาครึ่ง ศตวรรษที่
ผานมา
• เปนงานการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ที่องคกรนานาชาติยกยอง สดุดี ชื่นชมและยอมรับใน
ผลงานอันเปนที่ประจักษเหลานั้น เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวาทุ กโครงการของพระองคทานนั้นจะ
เริ่มตนดวย การศึกษาของพระองคเองกอนเสมอ
• ทั้งการศึกษาขอมูล ขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้น ตัวคน สภาพพื้นที่และ
ภูมิอากาศ หรือสภาพแวดลอมอยางละเอียดถี่ถวน ตลอดจนวิทยาการที่เกี่ยวของ แลวจึงทรงนําผล
การศึกษามากําหนดเปนแนวทางในการดําเนินการโครงการ พัฒนาตามพระราชดําริ
• เพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ของพระองคทาน และ จากนั้นจะทรงใหความรู หรือ
การศึกษาในรูปแบบของการฝกอบรมกับเกษตรกรที่อยูในโครงการ โดยตรง หรือการฝกอบรมที่
ทรงเผยแพร ใหกับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
• ในรูป แบบ ของ “ศูน ยศึกษาการพัฒนาตามพระราชดําริ ” โดย จะควบคูไปกับการ
สอดแทรกการอบรมทางจริยธรรมรูปแบบตางๆ เสมอ เพื่อพัฒนาจิตใจคน ซึ่งทรงถือวา เปนปจจัย
สําคัญสูงสุดของการพัฒนา
• จากนั้นจะทรงใหเจาหนาที่ติดตามประเมินผลและถวายรายงานตามหวงระยะเวลาเพื่อ
ทรงนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินการโครงการตอไป นี้เปนตัวอยางที่พวกเราควรนอมนํามา
เปนหลักในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ของชาติ
• ในดานของการประเมินการศึกษาซึ่งเปนไฮไลทของการประชุมวันนี้นั้น เมื่อสักครู ทาน
ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกลาววา ภารกิจดานการ
ประเมินของ สมศ. นั้น
• ไดสงผลตอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ทั้งในดานกายภาพ ดานการปฏิบัติ และดานนโยบายเปนอยางดี
๒

• เนื่องจาก การประเมินเปนกระบวนการที่สําคัญในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตั้งแตศูนยพัฒนาเด็ก การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
• ปญหาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทีป่ ระเทศไทยตองเผชิญอยูตลอดเวลาที่ผาน
มาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปที่ผานมานั้น
• แทที่จริงมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากผลของการจัดการศึกษาเพราะหากการจัดการศึกษาทํา
ใหผูเรียนสามารถนําเอาความรูมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เราก็จะรับมือกับปญหาเหลานั้นไดเปน
อยางดี
• รัฐบาลภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ถือวา การปฏิรูปการศึกษา
เปนนโยบายที่มีความสําคัญเปนอันดับตน ๆเพราะที่ผานมาทานทั้งหลายคงทราบกันดีวานับตั้งแตการ
เริ่มตนปฏิรูป เมื่อป๒๕๔๒ จนถึงปจจุบัน
• รัฐบาลไดทุมเทจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเปนจํานวนมากที่สุด โดยมีเปาหมายสูงสุด
คือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซึ่งตรงกับภารกิจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่จะสะทอนผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศตามแนวคิดที่วา
“คุณภาพศิษย คือ เปาหมายการประเมิน”
• ดิฉันขอเรียนวา การดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษานั้น รัฐบาลจะเรงรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูประบบความรูของสังคมไทยใหไดมาตรฐานสากล เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น
• ผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ใหมีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษา และการกระจายอํานาจ สราง
โอกาสทางการศึกษา
• นอกจากนี้ รัฐบาลจะปฏิรูปครูโดยยกฐานะใหเปนวิ ชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง จัดการศึกษา
ขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๓

• เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางทุนปญญาของชาติ และ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน
• ทานทั้งหลายคงทราบดีวา ประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
ดังนั้น การรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหอยูในระดับมาตรฐาน จึงตองอาศัยการประเมิน
เปนเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบ
• เพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
• ประเทศไทยถือเปนประเทศแรกที่ไดพัฒนา ตัวบงชี้ ๓ มิติ โดยไดกําหนดตัวบงชี้ อัต
ลักษณและตัวบงชี้มาตรการสงเสริมที่มุงเนนเสริมสรางความแข็งแกรงของภูมิภาคอาเซียน
• ตลอดจนสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในทุกหนวยงานผานการประเมินแบบ
“๑ ชวย ๙” และการประเมิน “เชิงพื้นที่ ” เพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดยมี
เปาหมายสําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพของลูกศิษย ใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอประเทศชาติ
นั่นเอง
• ดิฉันขอเรียนย้ําวา การประเมินคุณภาพเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา ซึ่งจะสะทอนใหเห็น
ถึง จุดเดนที่ควรรักษาและจุดดอยที่ตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะชวยใหผูรับการประเมินมองเห็นทิศ
ทางการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน
• และรัฐบาลยังสามารถนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชประโยชนเพื่อกําหนดเปนนโยบาย
ที่เกี่ยวของตอไป
• ดังนั้น กระบวนการและ มาตรฐานของการประเมินนี้จึงสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนสิ่งที่ทาน
ทั้งหลายที่เกี่ยวของทั้งในฐานะผูประเมินและผู ถูกประเมินจะตองชวยกันพัฒนา แกไข ปรับปรุงให
ไดมาตรฐานและใหเปนที่ยอมรับไดอยางแทจริง
๔

• ไมวาจะเปนการประเมินโดยเจาหนาที่ของรัฐเองหรือการประเมินโดยผูประเมินจากนอก
ภาคราชการ อันจะทําใหขอครหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นการการประเมินในอดีตหมดไป
• ดิฉันขอขอบคุณ สมศ. ที่ไดริเริ่มใหมีการประชุมวิชาการในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทุกฝาย
ที่มีสวนสนับสนุนใหการ จัดการประชุม สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดิฉันขอเปนกําลังใจให สมศ . ทํา
หนาที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
• บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ พุทธศักราช
๒๕๕๕ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใตรมพระบารมี : คุณภาพศิษย เปาหมายการประเมิน ”
และขออํานวยพรใหการจัดการประชุมในครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ
• ขอบคุณคะ
_________________________

๕

