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 1. ปญหาเกณฑมาตรฐานมีรูปแบบเดียว 

 1.1 นักวิจัย นักวิชาการ เพ่ือสรางองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางความสามารถ

ในการแขงขันในระดับนานาชาต ิ กลุมนี้ตองการจํานวนไมเกิน 1% ของประชากร หรือประมาณ 10 – 15% 

ของนักศึกษา 

ทําใหไมสามารถเอื้อเต็มที่ตอการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและความเปนเลิศทางวิชาการที่หลากหลายของ ม/ส และตามความตองการกําลังคนของประเทศ 

อยางนอยการสรางคน 3 กลุมตอไปนี้ตองมีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและคณาจารย รวมทั้งการประเมินที่

ตางกัน 

 1.2 นักวิชาชีพ นักเทคโนโลยีระดับสูงท่ีตองเนนภาคปฏิบัติ สวนใหญมีสภาวิชาชีพควบคุม 

ไดแก แพทย พยาบาล ทันตแพทย นักกายภาพบําบัด นักกฎหมาย สถาปนิก วิศวกร นักเทคนิคการแพทย 

เภสัชกร ครู ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสุขภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน        

ทั้งอาจารยและนักศึกษาตองชํานาญการภาคปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ กลุมนี้จํานวนที่ตองการจะ

มากกวากลุมที่ 1 และแตกตางกันในแตละสาขาวิชาชีพตามสัดสวนของประชากรที่รับบริการ 

 1.3 นักพัฒนาชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น กลุมนีต้องการจํานวนมากท่ีสุด เพ่ือสราง

รากฐานที่ม่ันคงและยั่งยืนในระดับฐานราก 

 ดังนั้น คณาจารย หลักสูตร การเขาสูตําแหนงวิชาการ การประเมินภายในและภายนอก 

และการรับนักศึกษาและคณาจารยตองเอื้อใหแตละกลุมพัฒนาอยางเหมาะสมและตองใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่ กกอ. กําหนด ซึ่งตองเปนเกณฑขั้นต่ําของมาตรฐานท่ีกําหนดไวในระดับสูง 

 กกอ. จึงควรทบทวนเกณฑมาตรฐานตางๆให ม/ส ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการสังคม เพ่ือการ

พัฒนาประเทศ ใหครบทุกดาน และ ม/ส สูความเปนเลิศที่หลากหลาย 

 2. ปญหาการขาดมาตรการสงเสริม ม/ส สูความเปนเลิศ

 2.1 ควรศึกษา World Rankings และ Accreditations อยางละเอียด และจูงใจ ใหทุกม/

ส สามารถเลือกเขารวมในประเภทตาง  ๆที่ตรงกับปณิธานของตน กกอ. สามารถพิจารณาใชลําดับ world 

rankings /accreditations หรือการประเมินอื่นที่มีมาตรฐานสากลแทนวิธีการประเมินภายในประเทศ 

 สวนใหญมุงควบคุม ตรวจสอบ และ

ประเมินวาเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําหรือไม จึงขอเสนอ กกอ. ดังนี ้

 2.2 การให credit พิเศษในการประเมินของ กกอ. และ สมศ. การใหรางวัลหรือการยกยอง

อื่นๆ การแนะนํารัฐมนตรีใหจัดสรรงบประมาณเพ่ิมพิเศษ เมื่อผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา สรางผลงาน

ที่เปนเลิศเกินกวาเกณฑขั้นต่ําของกลุมตางๆ 
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 2.3 สงเสริมนักเรียนทุนรุนใหมใหมีโอกาสทํางานวิจัยและแสดงผลงานใหเต็มศักยภาพ     

ในเรื่องที่เปนความตองการของประเทศ 

 3. ปญหาวิธีการควบคุม ติดตาม ประเมิน

 3.1 ควรเนนคุณภาพของผูประเมินมกกวาการมุงจัดเฉพาะส่ิงที่วัดไดงาย โดยการคัดสรร 

peers หรือ assessors (ผูตรวจประเมิน) ที่มีคุณภาพ รอบรูดานอุดมศึกษามีจิตเปนธรรม มีการประเมินผล

การทํางานอยูเสมอ การประเมินตองใหความสําคัญกับความเห็นเชิงคุณภาพของผูประเมิน  ผูประเมินไดรับ

การประเมิน และปรับรายชื่อใหเปนปจจุบันเสมอ 

 ที่มีรูปแบบเดียว ใชหลักฐานเชิงเอกสารและวัดเชิง

ปริมาณเปนหลัก ไมสามารถสะทอนคุณภาพที่แทจริง จึงขอเสนอ กกอ ดังนี ้

 3.2 ไมควรใหซ้ําซอน สรางภาระ แก ม/ส และสวนกลางเกินพอดี ไมจําเปนตองใชวิธี

เดียวกันสําหรับทุก ม/ส 

 3.3 ควรเนนการคัดสรรและประเมินผูตรวจผลงานทางวิชาการ ปรับรายชื่อใหเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

 3.4 ควรสงเสริม 9 เครือขายอุดมศึกษาไดชวยดูแล ม/ส ในเครือขาย ชวยพัฒนา ม/ส ที่ยัง

มีจุดออน 

 4. ปญหาการรับนักศึกษา

 4.1 ควรมีระบบเกณฑคะแนนขอสอบมาตรฐานขั้นต่ํามากกวาการเรียงลําดับคะแนนรวมที่

เปนคะแนนดิบ  

 ที่ซ้ําซอน ส้ินเปลือง ไมเทาเทียม การสอบการกวดวิชาที่กระทบตอ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ จึงขอเสนอ กกอ. ดังนี ้

 4.2 ควรมีระบบ central admissions หรือเครือขาย admissions ที่รับใบสมัครรวมกัน 

แตแยกไปใหแตละ ม/ส หรือกลุมสาขาวิชา พิจารณาตัดสินแลวประกาศผลรวมกัน 

 4.3 ควรมีการรับรองขอสอบมาตรฐานตาง  ๆใหมีการสอบหลายรอบตอป และ ม/ส ใชขอมูล

หลายดานในการพิจารณาใบสมัคร  

 4.4 ควรม ีprovisional admissions, มี bridge/remedial programs, มี advanced 

placements ฯลฯ หลักการคือ ใหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคของกลุมตางๆ ในขอ 1. 

หากยังไมตรงอาจใหโอกาสซอม/ปรับฐานกอน และ/หรือใหมีระบบ exit exams 

 5. ปญหาอํานาจหนาทีก่ารกํากับดูแลประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของผูบริหารและสภา

 6. 

   

เรื่องนี้ กกอ. ชุดกอนไดแกปญหาดวยการราง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

ปญหาประสิทธิภาพของ กกอ.

 6.1 ปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางานภายใน สกอ.  

 ขอเสนอ กกอ. ดังนี ้
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 6.2 มอบอํานาจใหคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพ่ิมขึ้น  

 6.3 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการและคณะทํางานท่ี กกอ.

แตงตั้ง เพ่ือดําเนินนโยบายเชิงรุก 

 6.4 เพ่ิมกลไกการพบเสวนากับองคกร / เครือขายของ ม/ส อาทิ ที่ประชุมอธิการบดี/ 

คณบดี/สภาวิชาชีพ และเครือขาย 9 ภาคของ ม/ส ฯลฯ เพ่ือสรางความเขาใจในอุดมการณและเปาหมาย

รวมกันและรวมมือกันพัฒนา ม/ส ใหสอดคลองกับการพัฒนากําลังคนระดับสูง รวมท้ังองคความรูและ

เทคโนโลยีตามความตองการของประเทศ 

----------------------- 
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สถานะทางวิชาการของนักวิชาการไทย 

1ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, ราชบัณฑิต1 

1ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอก 1 
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วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก 

นักวิชาการไทยที่ศึกษาจนจบระดับบัณฑิตต้ังแตปริญญาตรี โท เอก โดยเฉพาะอยางย่ิงระดับปริญญาเอก

หรือดุษฎีบัณฑิตจะมีสถานภาพทางสังคม โดยเมื่อเขาทํางานในองคกรภาครัฐก็จะเปนผูท่ีถูกมองวามีความรู

และรอบรูในวิชาการอยางเขมขน สวนผูซึ่งเขาสูวงการศึกษาจะถูกมองวา เปนครูบาอาจารย และนักวิจัย มี

ตํารับตําราตีพิมพออกมามากมาย ที่สําคัญคือเปนผูถายทอดวิชาความรูดังกลาวใหแกนักศึกษาเพื่อเปนผูที่มี

ความรู หรือท่ีเรียกวาเปนปญญาชน โดยบุคคลเหลานั้นจะไดเปรียบคนอ่ืนในสังคมในบางดาน และจะ

ประสบความสําเร็จในชีวิตกาวสูตําแหนงตางๆ ท้ังในภาครัฐหรือภาคเอกชน  

   

แตสิ่งซึ่งตองพิจารณาอยางละเอียดก็คือ การพิจารณากลุมนักวิชาการท่ีมีสถานภาพทางสังคมจะพิจารณา

เฉพาะบริบทในสังคมไทยไมได จะตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริบทสากล และตองพิจารณาจาก

เนื้อหาโดยเฉพาะอยางย่ิงในแงวิชาการ จุดที่สังเกตไดก็คือ สถานะของนักวิชาการไทยซึ่งศึกษาจบระดับ

ปริญญาเอก โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่จบมาจากตางประเทศนั้น ในแงหนึ่งจะตองยอมรับวามีขอมูลความรู

มากกวาคนอ่ืน แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาคนที่ไมไดจบปริญญาเอกหรือไมไดศึกษาจากตางประเทศจะเปน

ผูซึ่งขาดขอมูลความรูเสมอไป และในหลายกรณีเน่ืองจากไมอยูภายใตกรอบของการศึกษาอบรม และเชื่อวา

เปนทฤษฎีที่เปนสัจธรรมของโลกกลับกลายเปนนักวิชาการที่มีความคิดที่อิสระกวา เปนตัวของตัวเอง

มากกวา คนที่อยูภายใตกรอบที่เชื่อวาเปนสัจธรรม และมีลักษณะเปน “หนาตํารา”  

 

สถานะทางวิชาการของนกัวิชาการไทยถาจะกลาวอยางกวางๆ ม ี10 ลําดับดวยกันดังตอไปนี้ 

   

ลําดับท่ีหน่ึง ขอมูล นักวิชาการที่ศึกษาจนจบระดับดุษฎีบัณฑิตจะเปนผูท่ีมีขอมูล (data) มากกวาคนซึง่ไม

มีการศึกษาอยางเปนระบบ เปนตนวา คนที่เรียนมาทางเศรษฐศาสตรก็จะมีขอมูลเก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร

มากกวาคนอ่ืน เพราะเปนวิชาท่ีรวบรวมสถิติและขอมูลอ่ืนๆ เอาไวอยางเปนระบบ แตในท่ีนี้จะตอง

สันนิษฐานไวกอนวาขอมูลดังกลาวนั้นเปนขอมูลท่ีถูกตอง สอดคลองกับความเปนจริง มิฉะนั้นการรูขอมูล

ดังกลาวจะกลับกลายเปนผลในทางลบเพราะทําใหเกิดความเขาใจผิดในการมองปญหาและเขาใจปญหา  
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ลําดับท่ีสอง รูและเขาใจ นักวิชาการจะเปนผูที่รูและเขาใจถึงเรื่องที่ตนไดอาน โดยเฉพาะอยางย่ิงวิชาท่ีตน

เปนผูเชี่ยวชาญ แตที่สําคัญจะตองเปนผูท่ีรูและเขาใจอยางถองแทมิใชรูเพียงครึ่งๆ กลางๆ เพราะถาเปน

เชนนั้นกลับจะกลายเปนพิษเปนภัยเน่ืองจากไดความรูและความเขาใจที่ผิดๆ เชน องคุลีมาลท่ีไดความรูที่ผิด

จนนําไปสูความคิด คําพูดและการกระทําท่ีผิด หรือความรูที่ผิดๆ ท่ีวาการรวมเพศสตรีที่มีประจําเดือนอาจจะ

กลายเปนโรคเรื้อน ซึ่งเปนขอมูลและความเขาใจที่ผิด 

   

ลําดับท่ีสาม ความรู (knowledge) ความรูคือการที่สามารถจะเขาใจขอมูลและเขาใจความสัมพันธระหวาง

ขอมูล เชน ขอมูลสองชุด คือคนที่ไดรับการศึกษาสูงกับความต่ืนตัวทางการเมือง เมื่อมีความรูเรื่อง

ความสมัพนัธระหวางระดับการศึกษาและความต่ืนตัวทางการเมอืงอันเนือ่งมาจากการศึกษาจากนกัวิชาการ 

และมีการศึกษาจากตํารับตํารา กลาวคือ คนที่ไดรับการศึกษาสูงจะต่ืนตัวทางการเมืองมากกวาคนท่ีไดรับ

การศึกษาตํ่า วัดไดจากการไปใชสิทธิ์ใชเสียงในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง โดยไมมีตัวแปรอ่ืนเขามา

แทรกแซง นี่คือความรูเนื่องจากมองเห็นความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้น เมื่อมีความรูมากขึ้นก็จะ

กลายเปนองคความรู (body of knowledge) ทําใหเปนผูซึ่งมีขอมูลความรูและเขาใจ และมีความรู ซึ่งยอม

เหนือกวาบุคคลอ่ืนที่ขาด 3 ขอดังกลาวมาแลว 

  

ลําดับท่ีสี่ ความจํา จากลําดับที่หนึ่ง-สามทําใหเกิดเปนสิ่งที่อยูในความทรงจํา ขณะเดียวกันก็มีการอาน

หนังสือเพิ่มเติมจนเสริมลําดับที่หนึ่ง-สามมากย่ิงขึ้น ทําใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานะทางวิชาการเหนือกวา

บุคคลอ่ืน จึงกาวไปสูลําดับท่ีหา นั่นคือเปนผูถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนดวยการสอนหนังสือ  

   

ลําดับท่ีหา การเปนผูสอน เปนครูบาอาจารย โดยมีการเขียนบทความและเขียนตําราเก่ียวกับวิชาความรูที่

เรียนมา เพื่อเปนประโยชนแกผูเปนนักศึกษา แตประเด็นที่สําคัญคือ ตํารับตําราที่เขียนสวนใหญเปนการ

เรียบเรียงจากสิ่งที่อานหรือเลาเรียนมา บทความท่ีเขียนก็เปนการรวบรวมหรือเรียบเรียงเปนระบบ เพื่อเปน

ประโยชนแกผูศึกษา ลําดับที่หานี้ไดนําไปสูการเปนครูบาอาจารยหรือนักวิชาการที่สามารถเปนผูประสิทธิ์

ประสาทความรูตอผูที่มีสถานะดอยกวา นักวิชาการหรือครูบาอาจารยสวนใหญมักจะจบลงดวย  

 

ลําดับที่หา ในลักษณะท่ีใชสิ่งที่เรียนมารวมท้ังสิ่งที่อานเพิ่มเติมถายทอดสิ่งที่ตนเรียนรูใหแกนักเรียนหรือ

นักศึกษา และสวนใหญก็จะเปนการใชความจําในลักษณะบอกสิ่งที่ตนเองรูและจําไดใหกับผูที่ไมรูใหรูเทากับ

ตน เขาลักษณะ karaoke teacher หรือ read, remember, repeat แตนักวิชาการที่มีสถานะความรูท่ีนําไปสู

การสามารถที่จะเจาะทะลวงกําแพงของความรูมากกวาที่ศึกษาเลาเรียนมาเพื่อจะอยูในฐานะที่สรางความรู

ใหม จะตองนําไปสูลําดับที่หก 
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ลําดับท่ีหก การวิจัย การวิจัยเพื่อหาขอมูลและความรูเพิ่มเติม นักวิชาการท่ีตองการจะกาวขามจากลําดับท่ี

หานั้นจะตองสรางความรูดวยการวิจัย นักวิชาการใดที่วิจัยไมเปนจะไมสามารถกาวขามจากลําดับที่หา

ดังกลาวได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีความรูในการวิจัยหาขอมูล แตการท่ีจะวิจัยหาขอมูลไดน้ันจะตองเขาใจ

ถองแทถึงปรัชญาของวิชาท่ีตนเลาเรียนมา เชน ตองเขาใจปรัชญาวิทยาศาสตรหรือปรัชญาสังคมศาสตร

แลวแตกรณี วามีลักษณะเปนอยางไร มีขอบเขตความรูแคไหน มีจุดแข็งจุดออนอยางไร กอนที่จะมีการวิจัย

หาความรูจะตองมีความรูในเน้ือหาวิชานั้นอยางถองแทดวยการคนควา อานจากหนังสือตางๆ ที่เรียกวา 

สํารวจวรรณกรรม จนเขาใจสถานะของความรูที่ตนจะวิจัยหาความรูเพิ่มเติม  

 

1

โดยตองเขาใจทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ

วิชานั้นอยางถองแท และสามารถที่จะมองทฤษฎีอยางวิเคราะหและวิพากษวิจารณวา ทฤษฎี ดังกลาว

จะถูกตองหรือไมอยางไร ไมใชเมื่ออานเจอทฤษฏีก็ถือวาทฤษฎีนั้นเสมือนหนึ่งคัมภีรทางศาสนา อางทฤษฎี

โดยไมมีการคิดวิเคราะหหรือถกเถียง และมักจะพูดวา น่ีคือ ทฤษฎี เมื่อมีการถูกซักถามท้ังๆ ที่ในทางวิชาการ

ทฤษฎีเปนสิ่งที่จะตองมีการพินิจพิเคราะหและถกเถียง และพยายามหักลางจนไมสามารถจะหักลางได อาน

ตอฉบับหนา 

 

เมื่อมีการสํารวจวรรณกรรมและมีความรูทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องอ่ืนๆ 

ดังกลาว จะตองหาประเด็นที่ตนตองการจะวิจัยเพื่อพิสูจนสมมติฐานเพื่อเหตุผลในการสรางความรูขึ้นมาใหม 

ในสวนนี้เปนสวนที่สําคัญอยางย่ิง การที่จะวิจัยจะตองรูจักการสรางโครงสรางของมโนทัศนของความรู หรือ 

conceptual framework โครงสรางของมโนทัศนของความรูจะตองเปนผูสรางขึ้นมาเอง ไมใชหยิบยก

ของผูอื่นท่ีมีอยูแลวมาใชประโยชนโดยเพียงแตหาขอมูลดวยการเปลี่ยนกลุมตัวอยาง สถานท่ี หรือ

ชวงเวลา เพราะนั่นเทากับเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขโมยความรูของผูอ่ืน ดังนั้น เบ้ืองตนของการวิจัยหา

ความรูจะตองมคีวามสามารถในการ conceptualization ถึงโครงสรางมโนทัศนของความรู (conceptual 

framework) เพื่อท่ีจะนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัยหาขอมูลเพื่อสรางความรูขึ้นใหม ทั้งนี้จะตองสามารถ

นําเอาไปใชประโยชนในการเก็บขอมูลได โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลเชิงประจักษ และการเก็บขอมูลดังกลาว

จะตองสอดคลองกับกรรมวิธีของการวิจัย 

ลําดับท่ีเจ็ด การวิเคราะห (analysis) ความสามารถทางการวิเคราะห หลังจากที่มีการสรางโครงสรางของ

มโนทัศนของความรู และเก็บการวิจัยเชิงประจักษโดยวิจัยสนามหรือวิจัยในแง qualitative analysis จะตอง

มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเพื่อจะไดมีการตีความขอมูลดังกลาว โดยการวิเคราะหนั้นตองโยงใย

กับทฤษฎีท่ีตองการจะพิสูจนสมมติฐาน (hypothesis) คําถามก็คือ การวิเคราะหจะเกิดขึ้นไดอยางไร การ

วิเคราะหตองเริ่มจากการมีจิตวิเคราะห คือมีความสามารถที่จะตอบคําถามสําคัญวา ปรากฏการณ ก. 

เกิดขึ้นๆ เพราะอะไร มีตัวแปรเก่ียวของอะไรบาง ฯลฯ จุดออนที่สําคัญที่สุดของระบบการศึกษาไทยซึ่งสวน

หน่ึงเปนเรื่องวัฒนธรรมและของนักวิชาการไทยก็คือ การขาดความสามารถในการวเิคราะห สวนใหญ
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มักจะจําขอมูลและไมตั้งคําถามและวิเคราะหวาถูกตองหรือไม นาเชื่อถือหรือไมอยางไร กลาวคือ ไม

มี critical thinking ในการวิเคราะหนั้นจะตองนําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหโดยมีทฤษฎีสนับสนุนหรือหักลาง

ผลงวิเคราะหของตน รวมทั้งโยงใยไปกับการศึกษาของผูอ่ืนจนนําไปเปนประเด็นวิเคราะหใหมที่กลายเปนขอ

ถกเถียงสาํคัญ (core argument) 

 

ลําดับท่ีแปด สังเคราะห (synthesis) เมื่อมีการวิเคราะหโดยอาจจะมีประเด็นวิเคราะหหลายประเด็น และ

อาจจะมีทฤษฎีหลายทฤษฎี นักวิชาการตองมีความสามารถในการสังเคราะห คือเอาประเด็นวิเคราะหและ

ทฤษฎีรอยรัดสอดกันเปนขอถกเถียงใหมที่นาเชื่อถือมีเหตุมีผล ทั้งในแงตรรก ทฤษฎี ขอมูลและการวิเคราะห

ของงานอ่ืน เมื่อมีการสังเคราะหดังกลาวก็ยอมจะนําไปสูประเด็นขอถกเถียงอันใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง

ประเด็นท่ีพยายามโยงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ เมื่อสามารถพิสูจนไดดังที่ไดกลาวมาน้ีก็จะนําไปสู

ความรูใหมซึ่งสอดคลองกับการสรางความรูในทางวิชาการ 

 

ลําดับท่ีเกา ทฤษฎีเบื้องตน (partial theory) เมื่อมีการวิเคราะหโยงใยระหวางตัวแปรก็จะนําไปสูขอ

ถกเถียงที่เปนของใหมและเปนแกนของความรู (core knowledge) ดังนั้น การวิจัยจะตองจบลงดวยการมีขอ

ถกเถียงที่เปนแกนที่มีการนําเสนอมาเปนนามธรรม ที่เรียกวา thesis ดังที่กลาวมาแลว ตัวอยางของ thesis 

เชน มีการพิสูจนวาโลกแบน หรือมีความเชื่อวาโลกแบน แตเมื่อมีการหาขอมูลดวยการใชตรรกและการสังเกต 

เชน ดาวนพเคราะหอ่ืนมีสัณฐานกลม จันทรคราสเกิดขึ้น เงามีลักษณะเปนสวนโคงซึ่งหมายถึงสัณฐานกลม 

ฯลฯ ก็จะสรุปมาเปน thesis ใหมวาโลกไมใชแบน แต �โลกกลม� การม ีthesis เชนนี้ถามีการพิสูจนบอยครั้งก็

จะกลายเปน thesis หลายๆ thesis ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีเรียกวา theses 

 

ลําดับท่ีสิบ ทฤษฎี (theory) หลังจากมีการพิสูจนหลายๆ ครั้งโดยไมจํากัดเฉพาะคนๆ เดียว แตมีแกนขอ

ถกเถียงเหมือนกัน คือมี theses ที่กลาวมาแลวจนไมมีใครแยงเปนอ่ืนได ก็จะสรุปเบ้ืองตนวามีทฤษฎีใหม

เกิดขึ้น ทฤษฎีน้ีจะเปน paradigm สําหรับการศึกษาตอไปในขอบเขตท่ีกวางย่ิงขึ้น การสรางความรูดวยการ

สรางทฤษฎี หรือ theory นักวิชาการจะตองมีลักษณะมีความคิดอิสระ มีความเชื่อมั่น มีศักยภาพของการเก็บ

ขอมูล มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห เปนตัวของตัวเอง ไมตกอยูในกรอบของทฤษฎีจนไม

กลามีความคิดแบบอิสระ และมีความรูและสามารถที่จะสรางความคิดใหมๆ ได ที่เรียกวา ความสามารถใน

การเจาะทะลวง (break through) 

 

กลาวโดยกวางๆ วา สถานะทางวิชาการของนกัวิชาการไทย รวมท้ังครบูาอาจารยมกัจะอยูในลาํดับ 1-5 

เทานั้น บางสวนก็อาจจะกาวขาม 5 ไปสู 6 คือการวิจัย แตก็ไมสามารถจะกาวขามไปจนถึง 10 เพราะแมใน

การวิจัยหรือโดยเฉพาะอยางย่ิงการสอนในระดับปริญญาเอกหลายแหงของประเทศไทยกาวไมพนแมกระท่ัง
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การสราง conceptual framework ของตัวเอง สวนใหญก็ไดแตการเก็บขอมูลโดยไดขอมูลใหมเพิ่มขึ้น โดยใช 

conceptual framework อันเดียวกันโดยลอกตอๆ กันมา และเสนอขอมูลโดยไมมีการวิเคราะห โดยเฉพาะ

อยางย่ิงไมมี thesis ไมมีทฤษฎีใหม วิเคราะหไมเปน สังเคราะหไมได และน่ีคือจุดบอดของวงวิชาการไทย  

 

การไมมีความสามารถที่จะสราง conceptual framework ของตัวเอง เปนแตใชของคนอ่ืนหรือท่ีศึกษามาจาก

ตํารับตําราไปเก็บขอมูลนั้น จึงไมใชการวิจัยแตเปนการเก็บขอมูลโดยไดขอมูลใหมๆ ย่ิงถาไมมีการวิเคราะห

ขอมูลก็จะมีเพียงลักษณะการเพิ่มขอมูลดิบจาก conceptual framework เดิม ซึ่งอาจจะไมสมบูรณจึงไมใช

การสรางความรู แตเพียงการเพ่ิมขอมูล 

 

โดยสรุป สถานะทางวิชาการของนักวิชาการไทยหยุดอยูแคลําดับ 1-5 กาวไปสู 6-10 ไมได จึงไมปรากฏวามี

ทฤษฎทีีส่รางขึน้หรือเสนอขึน้โดยคนไทย สวนใหญเปนการอางทฤษฎขีองตางประเทศ เพียงแต

เปนการเพ่ิมเติมขอมูลซึ่งเกิดจากการเก็บขอมูลเทาน้ัน ไมเคยมกีารทาทายหรือหักลางทฤษฎีท่ีมีอยู 

โดยเฉพาะอยางย่ิงของนกัวิชาการชาวตะวันตก และไมมกีารเสนอทฤษฎใีหมที่นาเชื่อถือของตนเอง 

 

การสรางทฤษฎีซึ่งจะตองดําเนินตามลําดับขั้น 10 ขั้นดังตอไปนี้ 

1. สํารวจวรรณกรรมเพื่อองคความรู เพื่อความเขาใจในบริบทที่ตองการจะทําการหาความรูใหม ท้ังในแง

ขอมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ ปญหาที่เปนขอถกเถียง ประเด็นท่ียังไมยุติ 0 

2. มองหาประเด็นท่ีตองการจะพิสูจนดวยการสราง conceptual framework และเก็บขอมูลเพื่อจะวิเคราะห

และสังเคราะห เพื่อสราง thesis ที่นอกเหนือไปจากที่มีอยูในวรรณกรรมที่สํารวจในขอ 1

 

 

 

3. ใชการวิจัย การขบคิด เพื่อจะสราง conceptual framework หรือ theoretical framework เพื่อเปนกรอบ

ของการเก็บขอมูลเพื่อพิสูจนขอ 2 

 

 

 

4. hypothesis คือ สมมติฐานที่ตองการพิสูจนดวยการวิจัย โดยการวิจัยนั้นมาจากกรอบของขอ 3 และเมื่อมี

การวิจัยจนไดขอมูลแลว (ตามขอ 5 ขางลาง) คําวา hypo ซึ่งแปลวาตํ่า หรือตํ่ากวาจะหายไป ก็จะกลายเปน 

thesis แตกอนที่จะมีการพิสูจนดวยขอมูลสถานะก็ยังเปนแคสมมติฐาน หรือขอสมมติฐาน  

 

5. การวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการเก็บขอมูลท่ีกําหนดไวในวิชาวิจัย แตทั้งนี้ทั้งน้ันจะตองแจมชัด ในแงมโนทัศน 

ทฤษฎี ฯลฯ เพื่อเปนฐานของการวิจัย  
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6. เมื่อไดขอมูลจากการวิจัยจะตองมีการวิเคราะห (analysis) และสังเคราะห (synthesis) เพื่อเสนอ core 

argument หรือ thesis 

 

7. เมื่อไดขอมูลใหมแลว hypothesis ก็จะพิสูจนดวยขอมูล คําวา hypo ก็ตดัออกเหลอืแต thesis ตามที่

กลาวมาแลวใขอ 4 

 

8. วิจัยในเรื่องเดียวกันซ้ําหลายๆ ครั้งโดยเปลี่ยนสถานที่ เวลา และกลุมตัวอยาง เพื่อพิสูจน thesis ดังกลาว

ดวย conceptual framework อันเดียวกัน จนถึงจุดๆ หนึ่งก็สามารถจะกลาวดวยความมั่นใจวา thesis ที่ตน

เสนอมีตามท่ีเกิดจากงานวิจัย  

 

9. เมื่อมีการพิสูจน thesis ดังกลาวหลายครั้งก็ถือวาไดเก็บขอมูลมากพอเพื่อท่ีจะเปนขอถกเถียงท่ีเปนแกน 

และตราบเทาท่ียังไมมีการพิสูจนหักลางโดยผูอ่ืน ตองถือวา thesis ไดมีการพิสูจนแลว และจะยังคงอยู

จนกวาจะถูกหกัลาง 

 

10. Thesis ที่ยังไมมีการหักลางก็จะกลายเปน theory หรือทฤษฎี  

 

และน่ีคือกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรูใหม ถาไมสามารถจะกระทําครบ 10 ประการดังกลาวนี้      

ก็จะเปนการศึกษาเพียงการเก็บขอมูลเพิ่มขึ้น ไมมีประเด็นถกเถียงท่ีเปนแกน ไมมีทฤษฎีใหมเกิดขึ้น ระดับ

การพัฒนาของวิชาการจะอยูกับที่เพิ่มเติมเพียงแคขอมูล และนักวิชาการที่ไมสามารถกระทําไดครบดังกลาว

นี้จะอยูในลําดับที่ 1-5 เทานั้น โดยเฉพาะอยางย่ิงเริ่มตนจากดุษฎีนิพนธ ไมมี thesis มีแตการเก็บขอมูล ไมมี

แมแตการวิเคราะห นักวิชาการไทยสวนใหญจึงไมสามารถกาวไปลําดับที่ 6-10 ไดตามท่ีไดกลาวมาแลว

เบ้ืองตน  
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ขอเสนอเพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการอดุมศึกษา 
 

จากพลตํารวจตรีนายแพทยชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ 
กรรมการอุดมศึกษาและ สรพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ 
2. การศึกษาหลังปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
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การปฏิรูปการศึกษาวิชาชพีดานสุขภาพ 

 
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ซ่ึงมีผลบังคับใชและกําหนดใหมี

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติโดยใหจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติข้ึนอยางนอยปละคร้ัง

ตั้งแต พ.ศ.2551 เปนตนมา  โดยแตละคร้ังท่ีผานมาจะมีวาระระดับชาติที่ผานการพิจารณาของสมัชชาเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติหรือดําเนินการตอเนื่องใหเกิดผลปฏิบัติ แลวใหรายงานผลภายใน 2 ปหลังการเห็นชอบ

วาระนั้นๆ 

สืบเนื่องจากการท่ีสมัชชาอนามัยโลกจัดการประชุมคร้ังท่ี 66 พ.ศ.2556 และมีขอเสนอมติ WHA 

66.23 ใหประเทศสมาชิกทําการประเมินการทบทวนสถานการณการจัดการศึกษากําลังคนดานสุขภาพ

รวมท้ังการขับเคล่ือนเพื่อปฏิรูปการศึกษากําลังคนดานสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับมติการประชุมสมัชชา

สุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 5 ของประเทศไทยท่ีมีมติท่ี 3 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เร่ืองการปฏิรูป

การศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจําเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย และมีการแตงต้ัง

อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2561) 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนี้เปนผลจากการที่ระบบการศึกษาของบุคลากรดานสุขภาพไทยในปจจุบันยังขาดความ

เช่ือมโยงและสอดคลองกับพลวัตของระบบสุขภาพและสังคม ทําใหเกิดผลกระทบตอการผลิตบุคลากรท่ี

ควรมีความพรอมท้ังความรู เจตคติ ทักษะท่ีจําเปน และความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพเปนอยาง

ดี มีคุณธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีทักษะ เจตคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม รวมท้ังทักษะใน

การเรียนรูจากการทํางานตลอดชีวิต และสามารถเปนผูนําการเปล่ียนแปลงทามกลางพลวัตของระบบสุขภาพ

และสังคม อันจะเปนทักษะท่ีสําคัญในสังคมโลกาภิวัตนของศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 5 ตระหนักวาการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการ

เรียนการสอนของบุคลากรดานสุขภาพในสาขาใดสาขาหนึ่งเปนการเฉพาะโดยขาดความรวมมือจากสาขา

อ่ืนและภาคสวนตางๆ ในสังคมท่ีเกี่ยวของไมเพียงพอท่ีจะทําใหการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาบุคลากร

ดานสุขภาพประสบความสําเร็จและกอประโยชนสูงสุดแกประชาชนได   การพัฒนาหลักสูตรหรือระบบการ

เรียนการสอนจักตองเช่ือมโยงกับพลวัตของระบบสุขภาพ สังคมและความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน 
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สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงและรับรองมาตรฐานการศึกษา

ของบุคลากรสุขภาพมาโดยตลอดอยูแลวและคงจะมีสวนสําคัญในการรวมปฏิรูปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา

การศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ.2557 พ.ศ.2561) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพโดยใชหลักฐาน 

  ทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความรวมมือระหวางผูผลิตและผูใชกําลังคนดานสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการความรู 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายการปฏิรูปการศึกษากําลังคนดานสุขภาพ  

 

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 6 วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 นี้ จะมีการประชุม

พิจารณารางมติและยุทธศาสตรดังกลาวในการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น 
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การศึกษาหลังปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

  
นอกเหนือจาการศึกษาข้ันปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเปดสอนหลักสูตรดานสุขภาพใน

มหาวิทยาลัยตางๆแลว แพทยจะมีสายการศึกษาและฝกอบรมเชิงลึกท่ีมีความสําคัญตอระบบบริการสุขภาพ
มาก กระบวนการฝกอบรมหลังปริญญาแพทยศาสตรสายน้ีประกอบดวยแพทยฝกหัด (Internship), แพทย
ประจําบาน (Resident) หรือ Fellow ซ่ึงปจจุบันนี้แตกกิ่งกานสาขาออกนับรอยสาขาและอนุสาขาตามความ
เจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรการแพทย 

 
ระบบบริการสุขภาพอาจแบงออกไดเปน 4 มิติ คือ 

1. การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
2. การปองกันโรค (Prevention) 
3. การบําบัดรักษาโรค (Curative) 
4. การฟนฟูสภาพหลังเจ็บปวย (Rehabilitation) 

 
แมวาปจจุบันนี้วงการสุขภาพมีขอมูลประจักษท่ียืนยันวาการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค มี

ความคุมคาท่ีสุดในระยะยาว แตมิติการบําบัดรักษายังคงเปนสวนสําคัญของระบบบริการสุขภาพ และดวย
วิทยาการกาวหนาตลอดจนเทคโนโลยีการบําบัดรักษาโรคท่ีเพิ่มความสลับซับซอนอยางตอเนื่อง ทําให
ปจจุบันตองมีแพทยเฉพาะทาง (Specialists) ท่ีมุงศึกษาฝกอบรมเชิงลึกและจํากัดเฉพาะอวัยวะอาทิเชน หทัย
แพทย (Cardiologists) มีการแยกอนุสาขามากข้ึนเพื่อมุงเนนการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

• ภาวการณเตนผิดจังหวะของหัวใจ 

• ภาวะความดันโลหิตสูง 

• ภาวะหลอดเลือดแดงเล้ียงหัวใจตีบตัน เปนตน 
 

จักษุแพทยก็มีการฝกอบรมเฉพาะสวนของดวงตาเชนการตรวจวินิจฉัยและบําบัดความผิดปกติของ

เลนสเชนตอกระจกและตอหิน,ความผิดปกติของกลามเน้ือตา,จอรับภาพ (Retina), น้ําวุนในดวงตา 
(Vitreous fluid) เปนตน 

ศัลยแพทยไดมีการแตกกิ่งสาขาการฝกอบรมเฉพาะทางยอยมากวา 60 ปแลวอาทิเชน 
 ศัลยแพทยท่ัวไป (General Surgeons) 
 ศัลยแพทยทรวงอก (Thoracic surgeons) 
 กุมารศัลยแพทย (Pediatric Surgeons) 
 ศัลยแพทยทางเดินปสสาวะ (Urological Surgeons) 
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 ศัลยแพทยออรโธปดิกส (Orthopedic Surgeons) 
 ศัลยแพทยตกแตงและเสริมสราง (Plastic and Reconstructive Surgeons) 

  ประสาทศัลยแพทย (Neurosurgical Surgeons) 
  ศัลแพทยอุบัติเหตุ (Traumatic surgeons) 
  ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeons) 
 การฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ มีระยะเวลาตั้งแต 3-5 ป ตามความยุงยากสลับซับซอนของ
โรคเชน กุมารแพทยท่ัวไปใชเวลา 3 ป,ประสาทศัลยแพทยใชเวลา 5 ป ศัลยแพทยท่ัวไปใชเวลา 4 ป 
 โดยรวมแลวการฝกอบรมแพทยหลังปริญญาจึงมีความสําคัญตอบริการสุขภาพเปนอยางมาก และ
เปนแพทยกลุมท่ีมีบทบาทช้ีเปนช้ีตายแกผูปวย 
 ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนก็คือระบบการฝกอบรมไปข้ึนอยูกับสภาวิชาชีพและองคกรแพทยเฉพาะทาง 
ซ่ึงอาจไมมีทักษะในการบริหารจัดการดานการศึกษา  ขาดกระบวนการรับรองคุณภาพระดับอุดมศึกษา 
อยางท่ีควรจะเปนท้ังๆท่ีระบบการฝกอบรมมีความเขมขน มีหนวยการเรียนการสอนสูงเทาระดับปริญญาเอก 
สมควรแกการพิจารณายอมรับใหมีวุฒิปริญญาเอกได 
 ขอเสนอเพ่ือพิจารณาอีกประการหนึ่งคือระบบการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางน้ันมีตนทุนการใชจาย

สูงเทาหรือสูงกวาการศึกษาแพทยระดับกอนปริญญา โดยท่ีไมไดรับการสนับสนุนการผลิตจากรัฐบาล
โดยตรง ในขณะท่ีการฝกอบรมท้ังกอนและหลังปริญญาแพทยศาสตรในสหรัฐอเมริกาจะไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผานกองทุนประกันสุขภาพ Medicare 
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การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) 
 
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (The Healthcare Accreditation Institute : 
Public Organization) จัดต้ังข้ึนตามขอเสนอของภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยปรับรูปการ
ดําเนินงานจากโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงเปนโครงการวิจัย และพัฒนาท่ีมีขอบเขต
การดําเนินงานในโรงพยาบาลนํารอง 35 แหง  และไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส)  รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2540 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2543   คณะกรรมการ สวรส.ไดใหความเห็นชอบการจัดต้ังสถาบัน สรพ.เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2542 
ภายใตแผนงานพัฒนากลไกการสรางองคความรูและใชประโยชนงานวิจัย ซ่ึงมีเปาหมายใหมีการจัด
เครือขายเพื่อสรางความรูและใชความรูในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   สวรส.มีนโยบายท่ีจะใหสถาบัน
ภายในแผนงานนี้มีความคลองตัวและเปนอิสระในการบริหารจัดการ แตยังคงมีความรับผิดชอบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได จึงให สรพ. นี้มีคณะกรรมการบริหารแยกออกไปดําเนินงานโดยไดรับกาสนับสนุนและช้ีนํา
ทิศทางการดําเนินจากภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 เพื่อใหประเทศไทยมีบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานเปนท่ีไววางใจของสังคม สรพ.จึงกําหนดพันธกิจ
ในการสงเสริม ใหเกิดการขับเคล่ือนวัฒนธรรมคุณภาพ โดยสงเสริมสนับสนุนและขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ และใชการประเมินตนเอง การเยี่ยมสํารวจจากภายนอกและการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ  เปนกลไกกระตุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอยางสมดุล 
 จากการเร่ิมตนกระบวนงานในลักษณะภาคีท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนรวมลงนามใน

สัตยาบันกอต้ังภาคีความรวมมือ เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.
2541 ไดนําไปสูลักษณะขององคกรเครือขายจํานวนมาก เขารวมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ่ึงมี
การทํางานท่ีมีลักษณะสงเสริมเกื้อกูลกันและกัน เกิดการพัฒนามาตรฐานเพื่อใหโรงพยาบาลใชเปนหลักใน
การพัฒนาคุณภาพและเม่ือพรอมก็ขอรับการเย่ียมสํารวจ เพื่อการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพ 
(Hospital Accreditation)   มาตรฐานฉบับลาสุดช่ือวา “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป” ซ่ึงจัดทําเสร็จส้ินเม่ือป พ.ศ.2549 
 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพดําเนินไปตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมม่ันคงและยั่งยืน สรพ.ไดกําหนด
กระบวนการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation Program) เปน 3 ข้ันตอน 
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การขอประเมินระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพขั้นท่ี 1 และ 2 
 สถานพยาบาลท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามทิศทางของมาตรฐานโรงพยาบาล และมีความ
ประสงคท่ีจะขอรับการเย่ียมเพ่ือประเมินระดับข้ันการพัฒนาคุณภาพ สามารถจัดสงเอกสารแสดงเจตจํานง 
พรอมเอกสารการประเมินตนเอง  จากนั้น สรพ.จะวางแผนการเยี่ยมประเมินและส่ือสารใหสถานพยาบาล
รับทราบตอไป โดย สรพ.ไดจัดทําคูมือการประเมินตนเองเพ่ือใหสถานพยาบาลใชประเมินตนเองเพ่ือหา
โอกาสการพัฒนา (คูมือประเมินตนเอง) 
 การขอรับรองกระบวนการคุณภาพขั้น 3 
 สถานพยาบาลท่ีไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความพรอมท่ีจะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน 
HA หรือ ตออายุการรับรองสามารถสงเอกสารแสดงเจตจํานงพรอม Hospital Profile ไปท่ี สรพ.จากนั้น
สถาบันจะตอบพรอมสงเอกสารข้ันตอนการดําเนินงานของสถานพยาบาล ในแตละชวงเวลาเพ่ือเปน
ขอตกลงในการปฏิบัติรวมกัน 
 จาการเยี่ยมสํารวจและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาอยางตอเนื่อง สรพ.ไดสรุปบทเรียนเปน คูมือ
การพัฒนาคุณภาพสําหรับสถานพยาบาล เพื่อเปนคูมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพและการรับรองคุณภาพ 
ตลอดจนการเตรียมรับการเยี่ยมสํารวจ รวมท้ังมีการจัดทําตัวอยางของการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวย (Clinical Tracer Highlight) และสรุปผลการดําเนินงานของสถานพยาบาล (SAR part 4) เพื่อการ
เรียนรูรูปแบบและการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงาน 
 ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีสถานพยาบาลภาครัฐ 1,005 แหง ภาคเอกชน 313 แหง  ทุกสถานพยาบาล
ไดแสดงเจตจํานงจะเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพดังปรากฏผลท่ีแสดงไวในตาราง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม
พ.ศ.2556  
 

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไทย (ณ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556) 
 

ลําดับข้ันการรับรอง ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 2 รวม (โรง) 
สถานพยาบาลภาครัฐ 8 425 440 873 

สถานพยาบาลภาคเอกชน 10 56 66 132 
รวม 18 481 506 1005 

 
 เพื่อแสดงความโปรงใสและมีกระบวนการคุณภาพของตนเอง  สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดเขาสูกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพทั่วท้ังองคกร จาก
สถาบันรับรองคุณภาพระหวางประเทศช่ือ The International Society for Quality in Health Care (ISQua) 
ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 ท่ีผานมา  และไดรับการประเมินจากคณะผูเยี่ยมสํารวจ
วา สรพ.จะผานการรับรอง ซ่ึงจะมีการประกาศอยางเปนทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 นี้ 
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 สําหรับระบบประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาในตางประเทศคือ Higher Education Accreditation 
อันเปนกระบวนการประกันคุณภาพโดยองคกรภายนอกเพ่ือพิจารณาวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม ถาเปน
ก็จะใหการรับรอง 
 กระบวนการรับรองในประเทศสวนใหญจะดําเนินการโดยภาครัฐ แตท่ีสหรัฐอเมริการะบบจะเปน
อิสระจากรัฐบาลและกระทําโดยองคกรภาคเอกชนในลักษณะของ Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA) ซ่ึงเม่ือเดือนกันยายน ป ค.ศ.2012 ก็ปรากฏขาวใน University World News  วา 
CHEA  ไดจัดต้ังสาขานานาชาติข้ึนแลว คาดวาคงจะรับประเมินและใหการรับรองแกสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศตางๆได 
 
 ขอพิจารณา  
 สถาบันอุดมศึกษา มีความคลายคลึงกับสถานพยาบาลในประเด็นท่ีจะตองมีคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน
เปนท่ีไววางใจของสังคม  กระบวนการพัฒนาคุณภาพนาจะเปนภาคบังคับของทุกสถาบันในสองภาคสวนนี้
และควรแกการศึกษาหารือแนวทางปฏิบัติท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักการ

ยึดผูใชบริการเปนศูนยกลาง (Student หรือ Patient – Center) 
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~ 1 ~ 
 

ความเป็นมาเป็นไปของทิศทางการศึกษาของชาต ิ

โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง 

อุดมคติเป้าหมายของการศึกษาโดยรวม การศึกษาไทยสรา้งคน คนจะสร้างชาต ิ

คําถาม ทิศทางเป้าหมายนโยบายในเรื่องการศึกษาประเภทไหน วิธีไหน และอย่างไร ที่จะสร้างคนให้เป็น
อย่างไร และเพื่อนํา คนที่การศึกษาสร้างขึ้น นําไปสร้างตัวเอง และสร้างชาติอย่างไร 

คําถาม คนในประเทศไทยมีบริบทมีศักยภาพ มีอัตตลักษณ์ที่แตกต่าง คนแต่ละคนจะมีบุคลิกอัตลักษณ์ทาง
ความเป็นเฉพาะทางในหลากหลายบริบทและศักยภาพ 

คําตอบ ฉะนั้นรูปแบบแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาจึงต้องมี 2 ฐานความคิดหลัก ในการวางแผน
การศึกษา นั่นคือ 

1. การวางโครงสร้างแนวทางการศึกษาท่ีจะสร้างคนให้ตรงกับศักยภาพ สร้างคนโดยการสร้างหลักสูตร
ทางการศึกษาให้ตรงกับจุดเด่น/จุดแข็งในบริบท อัตตลักษณ์ และศักยภาพของคนเป็นหลัก เพื่อสร้าง
คนให้เข้มแข็ง และเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนําความเข้มแข็งไปสร้างชาติต่อไป 

2. การร่างโครงสร้างแนวทางการศึกษาที่จะพัฒนาจุดเด่น/จุดแข็งของชาติ ต้องคํานึงถึงศักยภาพของคน
ที่มีจุดเด่นทางวิชาชีพ วิชาการ หรือการพัฒนาสังคมเป็นแนวทางหลัก  ในการเน้นปริมาณและ
คุณภาพให้ตรงกับการนําคนไปใช้ในการพัฒนาชาติ สร้างคนให้มีความเข้มแข็งก็เพื่อไปร่วมกันพัฒนา 
ชาติในทิศทางที่เหมาะสมกับแนวทาง การศึกษาสร้างคนคนไปสร้างชาติ 

ปัญหาที่เราพบเห็นได้ในระบบการศึกษาของชาติในปัจจุบัน  

1. การศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอุดมศึกษามุ่งเน้นที่ 
- การศึกษาในปัจจุบันเน้นการพัฒนาในด้านทักษะความจํา มากกว่าการศึกษาเพื่อสร้างความ

คิดเห็น การวิเคราะห์ การใช้จินตนาการ 
- การศึกษามุ่งเน้นในเชิงการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษา เน้นด้านปริมาณการผลิตบัณฑิต เพื่อนํา

คุณวุฒิไปประกอบอาชีพ ซึ่งไม่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ทางความคิดของคน. 

- การศึกษาที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสเพิ่มปริมาณการผลิตบุคคลในเชิงปริมาณ โดยไม่เน้นคุณภาพ
ของบัณฑิต เพราะขาดทิศทางเป้าหมายทางการศึกษาว่าเราต้องการสร้างคนในทางวิชาการ 
วิชาชีพ วิชาบริการสังคม วิชาศิลป วิชาปรัชญา ในอัตราส่วนจํานวนแค่ไหน อย่างไร ทําไม 

- การขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายดังกล่าวเป็นเหตุปัจจัยของการเพิ่ม
บุคคลที่จบการศึกษาที่มีการเน้นเชิงปริมาณขาดคุณภาพเพิ่มสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน 
เพิ่มสาขาวิชามากมายทําให้เกิดความซ้ําซ้อนในการผลิตบัณฑิต และเป็นที่มาของการศึกษาในเชิง
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พาณิชย์ มีการแข่งขันในเชิงปริมาณ และบัณฑิตที่จบการศึกษาจะมีปริมาณมากกว่าอาชีพที่
รองรับ ทําให้บัณฑิตล้นงานเนื่องจากการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดยุทธศาสตร์ขาด
เป้าหมายดังกล่าว 

- การขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแผนยุทธศาสตร์ทางการควบคุมเชิงเกณฑ์มาตรฐานในด้าน
คุณภาพ จะส่งผลให้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ซึ่งเป็นการเข้าเรียน
เพื่อนําคุณวุฒิไปพัฒนาหน้าที่การงาน และตําแหน่งเพื่อการพัฒนาความรู้จาก ระดับปริญญาตรีสู่
ปริญญาโทสู่ปริญญาเอกในรูปแบบของปริมาณ ซึ่งทําให้เกิดธุรกิจการศึกษาแบบจ่ายครบจบแน ่

- การขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแผนยุทธศาสตร์ ขาดการควบคุมในด้านเกณฑ์มาตรฐานใน
ด้านคุณภาพที่จริงจังจะส่งผลให้เกิดตําแหน่งวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสายวิชา ที่ขาดซึ่ง
มาตรฐานทางวิชาการเพราะทุกคนได้ปริญญามาจาก สถาบัน ครูอาจารย์ และผู้เรียนที่ขาดซึ่ง 
(มาตรฐานวิชาการ ขาดคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการการศึกษาเป็นที่ต้ัง) 

- การจัดอันดับสถาบันการศึกษานั้นเป็นสิ่งสําคัญ แต่ต้องมีการจัดอันดับบนกรอบและเกณฑ์
มาตรฐานที่ตรงกับบริบท อัตตลักษณ์ของธรรมชาติบริบททางการศึกษาในสาขานั้นๆ ซึ่งจะทําให้
การจัดอันดับมีผลในเชิงคุณภาพที่ชัดเจน เพราะมีฐานและเกณฑ์การประเมินที่มีหลักการและ
เหตุผลที่เหมาะสม 

- การประกันคุณภาพทางวิชาการที่ใช้ฐานแนวคิดที่เป็นเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดในกรอบเดียวกันอย่างที่
ปฏิบัติในปัจจุบันนั้น ไม่น่าจะได้ผลสรุปทางคุณภาพการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐาน และไม่
สามารถนํามาจัดอันดับที่ถูกต้อง  การประกันคุณภาพการศึกษาต้องสร้างเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดกลาง 
50% อีก 50% ต้องเป็นเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดเฉพาะสายวิชาการ วิชาชีพ และความเลิศเฉพาะทาง ฯลฯ 
 

2. เกณฑ์การประเมินคุณค่าทางวิชาการของครู อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ และสถาบัน ซึ่งควรจะใช้เกณฑ์
มาตรฐานเครื่องมือการประเมินที่ฐานความคิดหลัก 50% ฐานความคิดตามลักษณะวิชา 50% 

3. กรอบมาตรฐานของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/ สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

2) ด้านความรู ้

3) ด้านทักษะทางปัญญา   

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เฉพาะทาง 6) ด้านทักษะพิสัย 
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 สําหรับกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน ควรจะเป็นฐานทางอุดมคติเหมือนรัฐธรรมนูญกลางของการศึกษาแต่
ถ้ากรอบมาตรฐานดังกล่าวใช้เกณฑ์กลางตัวเดียวเป็นเครื่องจัดซึ่งเท่ากับว่าผลการประเมินอาจจะได้ผลสรุปที่
เบ่ียงเบน เพราะบริบทศักยภาพของอัตตลักษณ์ของวิชาการ วิชาชีพ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง ฯลฯ นั้น
มีอัตตลักษณ์ทางวิชาการทางคุณค่าที่ต้องมีฐานการวัดผลมีการตีความมีการสร้างดัชนีช้ีวัดที่แตกต่างกันออกไป
ในหลายส่วน ฉะนั้นเครื่องมือการวัดผล การสร้างกฎเกณฑ์ดัชนีเทียบเคียงการตีความการแทนค่าในหลาย
มาตรฐานก็น่าจะต้องสร้างขึ้นเพื่อให้ผลสรุปเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้านสามารถประเมินผลสรุปคุณภาพของ
บัณฑิตได้ชัดเจน 

บทสรปุ 

 ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของชาติในระดับอุดมศึกษาก็คือการสร้างคนที่มีฐานความคดิ ฐานความรูท้ี่
อยู่ในบริบทอัตตลักษณ์ของคนที่หลากหลายจุดหลักที่เป็นฐานในการวางแนวทางนโยบายทางการจัดการศึกษา
ของชาติก็ต้องมีฐานความคิดหลักในการวางแผนการศึกษา คือ 

1. การวางแนวทางนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างคนให้ตรงกับศักยภาพ สร้างคนโดยสร้าง
หลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับจุดเด่นจุดแข็งในบริบทอัตตลักษณ์ของบุคคลผู้เรียนเป็นหลักเพื่อ
สร้างคนให้เข้มแข็งชัดเจนและเพื่อคนนั้นจะนําความเข้มแข็งสร้างเป็นความรู้ ความสามารถ 
ความเป็นวิชาการ องค์ความรู้ไปสร้างชาติต่อไป 

2. การวางแนวทางนโยบาย ทางการศึกษาที่จะพัฒนาชาติโดยมองที่อัตตลักษณ์จุดเด่น ศักยภาพ
ความเชี่ยวชาญของคนส่วนใหญ่ในชาติ เช่น คนไทยมีศักยภาพทางเกษตรกรรม ทางวิชาชีพ
ทักษะฝีมือ หรืองานด้านนันทนาการ งานพัฒนาสังคม หรืองานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลักเราก็
น่าจะมีจุดเน้นการวางแผนนโยบายทางการศึกษาในด้านปริมาณ คุณภาพที่ตรงกับจุดแข็งของคน
ในชาติเพื่อนําไปใช้พัฒนาชาติสร้างชาติ สร้างคนที่มีจุดแข็งก็เพื่อคนเหล่านี้จะไปเป็นฐานกําลัง ที่
จะพัฒนาชาติในทิศทางที่เหมาะสมกับปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาต ินั่นเอง 
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้้การเขียนเนื้อหาสาระทางวชิาการจากการเขียนเนื้อหาสาระทางวชิาการจาก
การสรา้งสรรค์ศิลปะวิชาการการสรา้งสรรค์ศิลปะวิชาการ

สร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์ศิลปะ--วิจัยวิจัย
การวิจัยศิลปะการวิจัยศิลปะ

โ ์ป ีโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
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มนุษย์กับการเรียนรู้การแสวงหาเพือ่พัฒนา
ในระบบวัฏสงสารของหลักพุทธศาสนา เป็นการกล่าวถึงระบบการเกิดมาตั้งอยู่ และดับไปของมนุษย์ 

และสัตว์เดรัจฉานอย่างไม่มีวันจบสิ้น มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานต่างก็มีความเหมือนกัน ในโครงสร้างของการ
เกิดมาอย่และดับไป และมีการสํานึกร้ของจิตที่เป็น สัญชาตญาณ ที่เหมือนกันคือ การดิ้นรน แสวงหาเพื่อเกดมาอยูและดบไป และมการสานกรูของจตทเปน สญชาตญาณ ทเหมอนกนคอ การดนรน แสวงหาเพอ
ความอยู่รอด ความสะดวก ความปลอดภัย และความสุข แต่สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์จะมีระดับชั้นที่ต่างกัน
ตรงที่ว่า สัตว์เดรัจฉาน เกิดมามี สัญชาตญาณ และก็ตายไปกับการใช้ สัญชาตญาณ ต่างกับมนุษย์ที่เกิด
มามี สัญชาตญาณ แต่มี พรสวรรค์  มีการเรียนรู้ใฝ่หาความรู้จนพัฒนาไปสู่ผู้มีสติ และปัญญา มนุษย์มี
เหตุมีผล มีสติ ในการแสวงหาความรู้ องค์ความรู้ เพื่อนํามาสร้างความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต และ
มีความสุขทางกาย และใจในที่สุดุ ุ

ศาสตร์แห่งการแสวงหา การค้นหา องค์ความรู้ ที่มนุษย์ได้ใช้มาควบคู่กับการกําเนิดของมนุษย์จาก
อดีตถึงปัจจุบัน น่าจะเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ ค้นคว้า ผ่านขบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ-วัฒนธรรม

่ ไ ้ ่ ์ ้ ์ ิ ป ั ิ ป็ ิ ี ี ิ ั ป็ ์ ์อาจกล่าวได้ว่าศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปะ จนบังเกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นศาสตร์ขององค์
ความรู้แขนงแรกที่เกิดขึ้นมาควบคู่กับสัญชาตญาณของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์ยุคหิน ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มี
ภาษาพูด ภาษาเขียนในการติดต่อสื่อสารกัน และยังไม่มีความเชื่อ ในภูตผี ปีศาจ หรือ ศาสนาใดๆ ที่ได้
อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ก็ว่าได้ แต่ศาสตร์ทางการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ศิลปะได้ถือกําเนิดมาพร้อมกับ
สัญชาตญาณ พรสวรรค์ และมีการเรียนรู้ ถ่ายทอด แสดงออก มาเป็นศาสตร์ทางการสร้างสรรค์ศิลปะ 
เพื่อใช้ศิลปะสื่อสารการสร้างความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตของมนษย์ในอดีต แม้แต่ในสภาวะปัจจบันเพอใชศลปะสอสารการสรางความสะดวกสบายในการดารงชวตของมนุษยในอดต แมแตในสภาวะปจจุบน
มนุษย์เราก็ยังใช้ศาสตร์ทางการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นตัวแปร เป็นตัวเชื่อมในการพัฒนา การเรียนรู้ การ
สร้างองค์ความรู้ การวิจัย เพื่อพัฒนาของมนุษย์ในศาสตร์ทุกแขนงของมนุษย์ในปัจจุบัน
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โครงสร้างแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ และคํานิยามในศาสตร์ทางการ

้ ์ ิ ป ิ ้ ์ ิ ป ิ ั ิ ั ิ ปสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ - สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย - การวิจัยศิลปะ 

แนวทาง สาขาศิลปะมีแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยกันสองรูปแบบใหญ่ ได้แก่ ู ู ญ
การสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย และการวิจัยศิลปะ โดยจะแบ่งแนว
ทางการทํางานในสาขานี้ออกเปน็ 3 แนวทาง ตามลักษณะของการพัฒนาองค์ความรู้ดังนี้

• Pure Practice (สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ) เป็นการทํางานสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผลของการ
ปฏิบัติเป็นหลัก ให้ความสําคัญทั้งในส่วนของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลฏ ญ ฏ ฏ
ของการปฏิบัติ

• Practice-led หรือ Practice-based (สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย) เป็นการทํางานสร้างสรรค์โดย
ให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) 
หรือการพัฒนาความร้ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาหนึ่งๆ (ผลสรปเป็นการงานสร้างสรรค์หรอการพฒนาความรูในการปฏบตงานสรางสรรคในสาขาหนงๆ (ผลสรุปเปนการงานสรางสรรค
ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุปเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย)

• Research/Theoretical Practice (การวิจัยศิลปะ) เป็นการศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบResearch/Theoretical Practice (การวจยศลปะ) เปนการศกษาหรอการคนควาอยางมระบบ
ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือเอื้อต่อการนําวิชาการนั้นไปประยุกต์

56



การวิจัย การสร้างสรรค์การวจย การสรางสรรค
ขอ้เท็จจริง จินตนาการ
วัตถุวิสัย

องค์ความรู้  ความรู้
็

จิตวิสัย
ความรู้สึก  ความสะเทือนใจ

ความเป็นจริง
ทฤษฎี

ความจริง
ความดลใจ

ระเบียบวิธี
โดยสํานึก

ั

การผจญภัย
โดยไร้สํานึก

ไ ้ขอบเขตของการวิจัย
เหตุผล

ั ั ั

ความไร้ขอบเขตของจินตนาการ
ญาณหยั่งรู้
ใ ัรับผลทางวัตถุ  นวัตกรรม

อ่านงานวิจัยแล้วได้ขอ้เท็จจริง ความรู้
ผลทางใจ ปัญญาญาณ

เข้าถึงศิลปะแล้วจิตวิญญาณสูงขึ้น
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ART
(Pure Practice)

Perceptual
(Subjective  Art)

Conceptual
(Objective  Art)

Concept Concept

Form Multimedia

Emotion       Intellectual

Imagination Imagination
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้ ์การสร้างสรรค์ศลิปะ การวิจยัศลิปะ

Practice-led/Practice-based
Pure Practice + Research

Pure Practice Research/
Theoretical Practice

(สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจยั)
ผลสรปุเป็นการงานสรา้งสรรค์ก็คือ

Perceptual Art – Conceptual Art
(Subjective Art)  (Objective Art)

้ ์
(การวิจัยศิลปะ)

งานสร้างสรรค ์
ผลสรปุเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย

(สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ)
( )
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• สามารถแบ่งกลุ่มงานศิลปะออกเป็น 3 แบบ คือ
1. Pure Practice Art (สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ) คือ เป็นการทํางานสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผลของการปฏิบัติ

เป็นหลักให้ความสําคัญทั้งในส่วนของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติเปนหลกใหความสาคญทงในสวนของกระบวนการปฏบต ประสบการณขณะปฏบต และผลของการปฏบต
2. Practice led/Practice based + Research (สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย) คือ เป็นการทํางานสร้างสรรค์โดยให้

การปฏิบัติเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค ์
ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความร้ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาทแสดงออกดวยความเปนเอกลกษณของผลงาน (Originality) หรอการพฒนาความรูในการปฏบตงานสรางสรรคในสาขา
หนึ่งๆ (ผลสรุปเป็นการงานสร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุปเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย)

3. Research/ Theoretical Practice (การวิจัยศิลปะ) คือ เป็นการศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลคําตอบ หรือข้อสรปรวมที่จะนําไปส่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนําวิชาการวทยาการวจยเพอใหไดมาซงขอมูลคาตอบ หรอขอสรุปรวมทจะนาไปสูความกาวหนาทางวชาการหรอเออตอการนาวชาการ
นั้นไปประยุกต์

งานวิจัย งานสร้างสรรค์

กลุ่มที่ 1 Pure Practice Art
Perceptual Art
Subjective Art
Conceptual Art
Objective Art

กลุ่มที่ 2 Practice led / Practice based
งาน Pure Practice Art ----> Research Methodology
(ผลสรุปเป็นการงานสร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุป
เป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย)

่ ี่กลุ่มที 3 Research / Theoretical Practice 
เรียนรู้จากคนอื่น วิเคราะห์ผลงานคนอื่น
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ศิลปิน

1

ความคิด 80% งานศิลปะ 20%

ความคิด 70% งานศิลปะ 30%

ความคิด 20% งานศิลปะ 80%

ความคิด 30% งานศิลปะ 70% 1
แรงบันดาลใจ

2

ConceptualPerceptual ความคิด 60% งานศิลปะ 40%
เรื่องคมคาย
มีเป้าหมาย

ความคิด 40% งานศิลปะ 60%

เรื่อง ปลายเปิด 2
แนวความคิด

3

ConceptConcept มเปาหมาย

วัสดุ ความหมาย

่

เรอง

ศาสนา

ปลายเปด

3
รูปแบบแนวเรื่อง

4

MultimediaForm สถานที

Element

สังคม

ธรรมชาติ
4

วัสดุ เทคนิค วิธีการ

5

0000000000Emotional  intellectual
ที่ประกอบกันวัฒนธรรม

5
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

6

Imagination

เนื้อหา ผลลัพธ์

Imagination

เนื้อหา ผลลัพธ์

รูปทรง

วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

คน 6
เนื้อหา ความงาม ความรู้สกึ ความ
สะเทือนใจ ความสะเทือนอารมณ์

เนอหา ผลลพธเนอหา ผลลพธ

ความปิติ อิ่มเอิบใจ Intellectual Art
ิ ใ ิ ั

Intellectual Art
ศิลปะในเชิงปญัญา

สิ่งแวดล้อม ฯลฯEmotion Art

ผู้ดูงานศลิปะ

ศิลปะในเชิงปญัญาศลปะในเชงปญญา 7
ความคิดประสบการณ์ เนื้อหาทางลึก
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ผังแสดงโครงสร้างที่มาของการสร้างสรรค์ศลิปะวิชาการ 
สร้างสรรค์ศิลปะ วิจัย และการวิจัยศิลปะ  สรางสรรคศลปะ-วจย และการวจยศลปะ  
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1. แรงดลใจ
2. แนวคิด ความคดิ
3. ทัศนคติความเชื่อ 
4. การตีความ

ความคด

5. รูปแบบ
6. แนวเรื่อง
7. การแสดงออก รปูแบบ

8. เนื้อหาสาระ ความหมาย

64



65



66



รูปแบบรูปแบบูู

การแปลความหมาย
การตีความหมาย
การสื่อความหมาย การแสดงออก

การนําเสนอ
การแสดงออก

วิธีการสื่อสาร
วิธีการนําเสนอ
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ั โ ้ ป ี ี  ( ี ี )ผงโครงสร้างเปรียบเทียบ (เทียบเคียง)
พันธกิจของการเขียนสาระของงานสรา้งสรรค์ศลิปะวิชาการ สร้างสรรค์ศลิป์-วิจัย และการวจิยั

้ ์ ั ั ิ ิ ี ิ ัสรางสรรค กบพนธกจวธวจย
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โครงสรางพันธกิจหลักของระเบียบวธิีวิจัยโครงสรางพันธกิจงานสรางสรรควิชาการ-วิจัย ประเดน็คําถามแสดงการวิเคราะหผลงาน
สรางสรรคศลิปะวิชาการ สรางสรรคศลิป-วิจัย

   คิดจะทําเรื่องอะไร ทําไม?
   เรื่องที่ทํามีความสาํคัญอยางไร
    เพราะอะไร ทําไม?

ื่ ี่ ี ั

1. แรงดลใจ (ที่มาของปญหา ความคดิ 
ความรูสึก

2. แนวคิด (มโนทัศน ความเชื่อ จินตนาการ 
ความคิด

1. บทนํา
    1.1 ความเปนมา ความสาํคัญปญหา
    1.2 วตัถุประสงคของการวจิยั

ิ ั   เรืองทีจะทํามีหลักการเหตุผล
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีเหตุผลอางองิอยางไร 
   เพราะอะไรทําไม?

ทัศนคติ)
3. ทัศนคติความเชื่อ (ทัศนคติ หลักเหตุผล)
4. การตีความการแปลความ (รูปสญัลกัษณของ

ความคด     1.3 ขอบเขตของการวจิยั
    1.4 ขอตกลงเบื้องตนของการวจิยั
    1.5 วิธีการศกึษาวจิยั
    1.6 ประโยชนที่ไดรับ   เพราะอะไรทาไม?

   เรื่องที่จะทํามีจุดเดน จดุประสงค
   อยางไรเพราะอะไรทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีขอบเขตแคไหน

ไ ไ ?

แนวคิด)     1.7 คาํนยิามศัพทเฉพาะ
2. แนวความคดิทฤษฎีงานวจิยัที่เกี่ยวของ
     2.1 ที่มาของแรงดลใจ หลักคิด

ั ป ั    เพราะอะไร ทําไม?      2.2 หลักการเหตุผล ปรัชญา
     2.3 แนวคดิ วิธีการ ขอบเขต

     2.4 กรรมวิธี เทคนิควิธี การแสดงออก    เรื่องที่จะทํามีรูปแบบวิธีการ
 ไ ไ ํ ไ ?

5. รูปแบบ (รูปสญัลักษณทางศิลปะความเปนอัต
แนวทาง  ขบวนการ
     2.5 วิเคราะห ประเมินผล
     2.6 จดุประสงค จดุหมาย
     2.7 สรุปผลชี้แนะผลที่คาดวาจะไดรับ

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
เรื่องที่จะทํามีแนวเรื่องอยางไร

    เพราะอะไร ทําไม?
    เรื่องที่จะทํามีเทคนิควิธีการ

ลักษณ)
6. แนวเรื่อง (เรื่อง เจตนา ความหมายในสาระ
ศิลป)

ิ ิ ี

รูปแบบ

รูปสัญลักษณ

ุ

3. วิธีการดาํเนินการวจิยัทดลองปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการวจิยั

5. การวิเคราะห สรุปประเมินผล

    ขั้นตอนการแสดงออกแบบไหน
    อยางไร เพราะอะไร ทําไม?

   เรื่องที่จะทําตองการใหมีผลสรุป 

7. การแสดงออก (เทคนิควิธีการ การนําเสนอ 
ขบวนการ แนวทาง)

8. เนื้อหาสาระ (จุดมุงหมาย เปาประสงค ผลทาง
ื้ 6. สรุปผลอภปิรายขอเสนอแนะ    และเปาหมายทางเนื้อหาสาระเปน

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม เพื่อ
   อะไร?

เนื้อหาสาระ) เนือหาสาระ

ความหมาย
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้ ็ ี ิ ี ่ ็ ื ้ ์ ้ ี        สรุป ข้อเสนอแนะ ประเด็นการเขียนสาระทางวิชาการทีเป็นเนือหาสาระ องค์ความรู้ จะมีกระบวน
วิธีที่แตกต่างกันระหว่างงานสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ การสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย และการวิจัยศิลปะ  แต่
เมื่อเทียบเคียงเนื้อหาสาระความสําคัญของเรื่องที่จะสร้างสรรค์ หลักการเหตผล วัตถประสงค์ ขอบเขต เมอเทยบเคยงเนอหาสาระความสาคญของเรองทจะสรางสรรค หลกการเหตุผล วตถุประสงค ขอบเขต 
และวิธีการ ดําเนินการสร้างสรรค์รวมไปถึงการวิเคราะห์ ประเมินผล อธิปรายผลของงานสร้างสรรค์ อาจ
กล่าวโดยสรุปโดยแสดงถึงโครงสร้างเทียบเคียงพันธกิจของวิธีการในการดําเนินงานสร้างสรรค์ อาจกล่าวุ
ได้ว่ามีส่วนที่เหมือนกันเทียบเคียงกัน....กับระเบียบวิธีวิจัยแต่กรรมวิธีของงานสร้างสรรค์ศิลปวิชาการ
อาจจะมีวิธีการที่อิสระ มีการปฏิบัติการ มีขั้นตอน มีการสืบค้นข้อมูล ทบทวน อ้างศิลป์องค์ความรู้ทาง
ิ ป ี ิ ์ ปั ี ั ์ ์ ป ิ ั ิ ใ ้ ํ ็ ป็ศิลปกรรม มีการวิเคราะห์ ปัญหา มีการสังเคราะห์องค์รวม ทางการปฏิบัติการให้สําเร็จเป็นงาน

สร้างสรรค์ไปก่อน และอาจนํามาวิเคราะห์ แยกแยะ เป็นสาระความรู้ ความหมายทางวิชาการ ใน
ภายหลังก็เป็นได้  หรืออาจกําหนดแนวคิด เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปพร้อมกับการทํางานสร้างสรรค์ภายหลงกเปนได  หรออาจกาหนดแนวคด เขยนวเคราะห สงเคราะห ไปพรอมกบการทางานสรางสรรค
ไปพร้อมกันก็เป็นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ธรรมชาติของการสร้างสรรค์ศิลปะในแต่ละความคิดบริบท
และแนวทาง ผลสรุปสุดท้ายที่สําเร็จออกมาเป็นเอกสารเนื้อหาสาระน่าจะเป็นการวิเคราะห์ แยกแยะ 
และประเมินผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละบุคคลที่น่าจะเป็นเรื่องไม่ลําบากที่จะตอบคําถาม อธิบาย
ความในหลักการ เหตุและผลของตนเอง ที่จะสรุปได้ชัดเจนเป็นภาคเอกสารในที่สุด นั่นก็คือ ผลสรุปที่เป็น

์ ้ ี่ ป็ ิ ใ ้ ์ ิ ป ั่สาระองค์ความรู้ทีเป็นวิชาการในผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนันเอง
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โครงสรางพันธกิจหลักของระเบียบวธิีวิจัยโครงสรางพันธกิจงานสรางสรรควิชาการ-วิจัย ประเดน็คําถามแสดงการวิเคราะหผลงาน
สรางสรรคศลิปะวิชาการ สรางสรรคศลิป-วิจัย

   คิดจะทําเรื่องอะไร ทําไม?
   เรื่องที่ทํามีความสาํคัญอยางไร
    เพราะอะไร ทําไม?

ื่ ี่ ี ั

1. แรงดลใจ (ที่มาของปญหา ความคดิ 
ความรูสึก

2. แนวคิด (มโนทัศน ความเชื่อ จินตนาการ 
ความคิด

1. บทนํา
    1.1 ความเปนมา ความสาํคัญปญหา
    1.2 วตัถุประสงคของการวจิยั

ิ ั   เรืองทีจะทํามีหลักการเหตุผล
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีเหตุผลอางองิอยางไร 
   เพราะอะไรทําไม?

ทัศนคติ)
3. ทัศนคติความเชื่อ (ทัศนคติ หลักเหตุผล)
4. การตีความการแปลความ (รูปสญัลกัษณของ

ความคด     1.3 ขอบเขตของการวจิยั
    1.4 ขอตกลงเบื้องตนของการวจิยั
    1.5 วิธีการศกึษาวจิยั
    1.6 ประโยชนที่ไดรับ   เพราะอะไรทาไม?

   เรื่องที่จะทํามีจุดเดน จดุประสงค
   อยางไรเพราะอะไรทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีขอบเขตแคไหน

ไ ไ ?

แนวคิด)     1.7 คาํนยิามศัพทเฉพาะ
2. แนวความคดิทฤษฎีงานวจิยัที่เกี่ยวของ
     2.1 ที่มาของแรงดลใจ หลักคิด

ั ป ั    เพราะอะไร ทําไม?      2.2 หลักการเหตุผล ปรัชญา
     2.3 แนวคดิ วิธีการ ขอบเขต

     2.4 กรรมวิธี เทคนิควิธี การแสดงออก    เรื่องที่จะทํามีรูปแบบวิธีการ
 ไ ไ ํ ไ ?

5. รูปแบบ (รูปสญัลักษณทางศิลปะความเปนอัต
แนวทาง  ขบวนการ
     2.5 วิเคราะห ประเมินผล
     2.6 จดุประสงค จดุหมาย
     2.7 สรุปผลชี้แนะผลที่คาดวาจะไดรับ

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
เรื่องที่จะทํามีแนวเรื่องอยางไร

    เพราะอะไร ทําไม?
    เรื่องที่จะทํามีเทคนิควิธีการ

ลักษณ)
6. แนวเรื่อง (เรื่อง เจตนา ความหมายในสาระ
ศิลป)

ิ ิ ี

รูปแบบ

รูปสัญลักษณ

ุ

3. วิธีการดาํเนินการวจิยัทดลองปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการวจิยั

5. การวิเคราะห สรุปประเมินผล

    ขั้นตอนการแสดงออกแบบไหน
    อยางไร เพราะอะไร ทําไม?

   เรื่องที่จะทําตองการใหมีผลสรุป 

7. การแสดงออก (เทคนิควิธีการ การนําเสนอ 
ขบวนการ แนวทาง)

8. เนื้อหาสาระ (จุดมุงหมาย เปาประสงค ผลทาง
ื้ 6. สรุปผลอภปิรายขอเสนอแนะ    และเปาหมายทางเนื้อหาสาระเปน

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม เพื่อ
   อะไร?

เนื้อหาสาระ) เนือหาสาระ

ความหมาย
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1.1: The Global Competitiveness Index 2013–2014

GCI 2013–2014

Country/Economy
Rank 

(out of 148)
Score  
(1–7)

Rank among 
2012–2013 
economies*

GCI  
2012–2013

Switzerland 1 5.67 1 1

Singapore 2 5.61 2 2

Finland 3 5.54 3 3

Germany 4 5.51 4 6

United States 5 5.48 5 7

Sweden 6 5.48 6 4

Hong Kong SAR 7 5.47 7 9

Netherlands 8 5.42 8 5

Japan 9 5.40 9 10

United Kingdom 10 5.37 10 8

Norway 11 5.33 11 15

Taiwan, China 12 5.29 12 13

Qatar 13 5.24 13 11

Canada 14 5.20 14 14

Denmark 15 5.18 15 12

Austria 16 5.15 16 16

Belgium 17 5.13 17 17

New Zealand 18 5.11 18 23

United Arab Emirates 19 5.11 19 24

Saudi Arabia 20 5.10 20 18

Australia 21 5.09 21 20

Luxembourg 22 5.09 22 22

France 23 5.05 23 21

Malaysia 24 5.03 24 25

Korea, Rep. 25 5.01 25 19

Brunei Darussalam 26 4.95 26 28

Israel 27 4.94 27 26

Ireland 28 4.92 28 27

China 29 4.84 29 29

Puerto Rico 30 4.67 30 31

Iceland 31 4.66 31 30

Estonia 32 4.65 32 34

Oman 33 4.64 33 32

Chile 34 4.61 34 33

Spain 35 4.57 35 36

Kuwait 36 4.56 36 37

Thailand 37 4.54 37 38

Indonesia 38 4.53 38 50

Azerbaijan 39 4.51 39 46

Panama 40 4.50 40 40

Malta 41 4.50 41 47

Poland 42 4.46 42 41

Bahrain 43 4.45 43 35

Turkey 44 4.45 44 43

Mauritius 45 4.45 45 54

Czech Republic 46 4.43 46 39

Barbados 47 4.42 47 44

Lithuania 48 4.41 48 45

Italy 49 4.41 49 42

Kazakhstan 50 4.41 50 51

Portugal 51 4.40 51 49

Latvia 52 4.40 52 55

South Africa 53 4.37 53 52

Costa Rica 54 4.35 54 57

Mexico 55 4.34 55 53

Brazil 56 4.33 56 48

Bulgaria 57 4.31 57 62

Cyprus 58 4.30 58 58

Philippines 59 4.29 59 65

India 60 4.28 60 59

Peru 61 4.25 61 61

Slovenia 62 4.25 62 56

Hungary 63 4.25 63 60

Russian Federation 64 4.25 64 67

Sri Lanka 65 4.22 65 68

Rwanda 66 4.21 66 63

Montenegro 67 4.20 67 72

Jordan 68 4.20 68 64

Colombia 69 4.19 69 69

Vietnam 70 4.18 70 75

Ecuador 71 4.18 71 86

Georgia 72 4.15 72 77

Macedonia, FYR 73 4.14 73 80
Botswana 74 4.13 74 79

Table 3: The Global Competitiveness Index 2013–2014 rankings and 2012–2013 comparisons 

GCI 2013–2014

Country/Economy
Rank 

(out of 148)
Score  
(1–7)

Rank among 
2012–2013 
economies*

GCI  
2012–2013

Croatia 75 4.13 75 81
Romania 76 4.13 76 78

Morocco 77 4.11 77 70

Slovak Republic 78 4.10 78 71

Armenia 79 4.10 79 82

Seychelles 80 4.10 80 76

Lao PDR 81 4.08 n/a n/a

Iran, Islamic Rep. 82 4.07 81 66

Tunisia 83 4.06 n/a n/a

Ukraine 84 4.05 82 73

Uruguay 85 4.05 83 74

Guatemala 86 4.04 84 83

Bosnia and Herzegovina 87 4.02 85 88

Cambodia 88 4.01 86 85

Moldova 89 3.94 87 87

Namibia 90 3.93 88 92

Greece 91 3.93 89 96

Trinidad and Tobago 92 3.91 90 84

Zambia 93 3.86 91 102

Jamaica 94 3.86 92 97

Albania 95 3.85 93 89

Kenya 96 3.85 94 106

El Salvador 97 3.84 95 101

Bolivia 98 3.84 96 104

Nicaragua 99 3.84 97 108

Algeria 100 3.79 98 110

Serbia 101 3.77 99 95

Guyana 102 3.77 100 109

Lebanon 103 3.77 101 91

Argentina 104 3.76 102 94

Dominican Republic 105 3.76 103 105

Suriname 106 3.75 104 114

Mongolia 107 3.75 105 93

Libya 108 3.73 106 113

Bhutan 109 3.73 n/a n/a

Bangladesh 110 3.71 107 118

Honduras 111 3.70 108 90

Gabon 112 3.70 109 99

Senegal 113 3.70 110 117

Ghana 114 3.69 111 103

Cameroon 115 3.68 112 112

Gambia, The 116 3.67 113 98

Nepal 117 3.66 114 125

Egypt 118 3.63 115 107

Paraguay 119 3.61 116 116

Nigeria 120 3.57 117 115

Kyrgyz Republic 121 3.57 118 127

Cape Verde 122 3.53 119 122

Lesotho 123 3.52 120 137

Swaziland 124 3.52 121 135

Tanzania 125 3.50 122 120

Côte d’Ivoire 126 3.50 123 131

Ethiopia 127 3.50 124 121

Liberia 128 3.45 125 111

Uganda 129 3.45 126 123

Benin 130 3.45 127 119

Zimbabwe 131 3.44 128 132

Madagascar 132 3.42 129 130

Pakistan 133 3.41 130 124

Venezuela 134 3.35 131 126

Mali 135 3.33 132 128

Malawi 136 3.32 133 129

Mozambique 137 3.30 134 138

Timor-Leste 138 3.25 135 136

Myanmar 139 3.23 n/a n/a

Burkina Faso 140 3.21 136 133

Mauritania 141 3.19 137 134

Angola 142 3.15 n/a n/a

Haiti 143 3.11 138 142

Sierra Leone 144 3.01 139 143

Yemen 145 2.98 140 140

Burundi 146 2.92 141 144

Guinea 147 2.91 142 141
Chad 148 2.85 143 139

* This column shows the rank of each economy based on last year’s sample of 144 economies.
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RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 1 MEAN 3.7 7

1 Switzerland ....................................6.0
 2 Finland ...........................................5.9
 3 Singapore ......................................5.8
 4 Qatar .............................................5.8
 5 Ireland ............................................5.5
 6 Barbados .......................................5.3
 7 Belgium .........................................5.3
 8 Malta .............................................5.3
 9 Cyprus ...........................................5.3
 10 Canada ..........................................5.2
 11 New Zealand .................................5.2
 12 Netherlands ...................................5.2
 13 Lebanon ........................................5.2
 14 Germany ........................................5.1
 15 United Arab Emirates .....................5.1
 16 Iceland ...........................................5.1
 17 Sweden .........................................5.0
 18 Norway ..........................................5.0
 19 Malaysia .........................................5.0
 20 Costa Rica .....................................4.9
 21 Denmark ........................................4.9
 22 Hong Kong SAR ............................4.8
 23 Australia .........................................4.8
 24 Austria ...........................................4.8
 25 United States .................................4.6
 26 United Kingdom .............................4.6
 27 Jordan ...........................................4.6
 28 Sri Lanka .......................................4.6
 29 Gambia, The ..................................4.5
 30 Taiwan, China ................................4.5
 31 Seychelles ......................................4.4
 32 Brunei Darussalam .........................4.4
 33 India ...............................................4.4
 34 Luxembourg ..................................4.4
 35 Montenegro ...................................4.4
 36 Indonesia .......................................4.3
 37 Mauritius ........................................4.3
 38 Zambia ..........................................4.3
 39 Saudi Arabia ..................................4.3
 40 Philippines .....................................4.3
 41 Bhutan ...........................................4.3
 42 Zimbabwe ......................................4.3
 43 France ...........................................4.2
 44 Kenya ............................................4.2
 45 Trinidad and Tobago ......................4.2
 46 Ghana ............................................4.2
 47 Estonia ...........................................4.1
 48 Bahrain ..........................................4.1
 49 Guyana ..........................................4.1
 50 Japan ............................................4.1
 51 Rwanda .........................................4.1
 52 Albania ...........................................4.0
 53 Oman ............................................4.0
 54 China .............................................4.0
 55 Slovenia .........................................4.0
 56 Israel ..............................................4.0
 57 Lao PDR ........................................4.0
 58 Portugal .........................................4.0
 59 Lithuania ........................................4.0
 60 Cameroon ......................................3.9
 61 Cape Verde ...................................3.9
 62 Ecuador .........................................3.8
 63 Puerto Rico ....................................3.8
 64 Korea, Rep. ...................................3.8
 65 Botswana ......................................3.7
 66 Jamaica .........................................3.7
 67 Czech Republic .............................3.7
 68 Latvia .............................................3.7
 69 Armenia .........................................3.7
 70 Macedonia, FYR ............................3.7
 71 Tunisia ...........................................3.7
 72 Italy ................................................3.6
 73 Lesotho .........................................3.6
 74 Chile ..............................................3.6

 RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 1 MEAN 3.7 7

 75 Panama .........................................3.6
 76 Cambodia ......................................3.6
 77 Spain .............................................3.6
 78 Thailand .........................................3.6
 79 Ukraine ..........................................3.6
 80 Senegal .........................................3.5
 81 Swaziland ......................................3.5
 82 Uganda ..........................................3.5
 83 Côte d’Ivoire ..................................3.5
 84 Pakistan .........................................3.5
 85 Russian Federation ........................3.5
 86 Colombia .......................................3.5
 87 Poland ...........................................3.4
 88 Kazakhstan ....................................3.4
 89 Bolivia ............................................3.4
 90 Bulgaria .........................................3.4
 91 Turkey ............................................3.4
 92 Malawi ...........................................3.4
 93 Hungary .........................................3.4
 94 Nepal .............................................3.4
 95 Vietnam .........................................3.4
 96 Liberia ............................................3.4
 97 Croatia ...........................................3.4
 98 Bangladesh ....................................3.3
 99 Romania ........................................3.3
 100 Tanzania ........................................3.2
 101 Benin .............................................3.2
 102 Suriname .......................................3.2
 103 Iran, Islamic Rep. ...........................3.2
 104 Argentina .......................................3.2
 105 Georgia ..........................................3.2
 106 Kuwait ...........................................3.1
 107 Nicaragua ......................................3.1
 108 Ethiopia ..........................................3.1
 109 El Salvador.....................................3.1
 110 Morocco ........................................3.1
 111 Serbia ............................................3.1
 112 Greece ...........................................3.1
 113 Nigeria ...........................................3.1
 114 Azerbaijan ......................................3.1
 115 Moldova .........................................3.0
 116 Sierra Leone ..................................3.0
 117 Madagascar ...................................3.0
 118 Namibia .........................................3.0
 119 Mexico ...........................................3.0
 120 Uruguay .........................................3.0
 121 Brazil ..............................................3.0
 122 Mali ................................................2.9
 123 Kyrgyz Republic .............................2.7
 124 Timor-Leste ...................................2.7
 125 Myanmar........................................2.7
 126 Gabon ...........................................2.7
 127 Burkina Faso ..................................2.7
 128 Venezuela ......................................2.7
 129 Mozambique ..................................2.7
 130 Slovak Republic .............................2.7
 131 Chad ..............................................2.7
 132 Bosnia and Herzegovina ................2.7
 133 Algeria ...........................................2.7
 134 Peru ...............................................2.7
 135 Guatemala .....................................2.6
 136 Mauritania ......................................2.6
 137 Mongolia ........................................2.6
 138 Paraguay .......................................2.6
 139 Guinea ...........................................2.6
 140 Dominican Republic .......................2.5
 141 Honduras .......................................2.4
 142 Haiti ...............................................2.3
 143 Burundi ..........................................2.3
 144 Angola ...........................................2.2
 145 Egypt .............................................2.2
 146 South Africa ...................................2.1
 147 Yemen ...........................................2.0
 148 Libya ..............................................1.9

5.03 Quality of the educational system
How well does the educational system in your country meet the needs of a competitive economy? [1 = not well at all; 7 = extremely well] | 2012–13 weighted average

SOURCE: World Economic Forum, Executive Opinion Survey

2.2: Data Tables
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คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศในกลุม
อาเซยีน 
ระดับอุดมศึกษาของไทย อยูอันดับ 8... 
 
สถาบันวิจัยของสาํนักพิมพตํารา Pearson จัด
อันดับ อาเซียนกบัการศึกษาไทย อยูในกลุม
สุดทาย ซึ่งเปนกลุมที่มีคะแนนต่ําที่สุด โดย
สถาบันแหงนี้ไดวิจัยและมขีอสรุปวา เงินทุน
ไมใชปจจัยสําคัญที่สุดของการมีระบบการศึกษา
ที่ดี และการที่ครอูาจารยมเีงินเดือนสูงก็ไมได
หมายความวาจะมีความสามารถทางการสอนสูง
ตามไปดวย สําหรับประเทศไทยในชวง 2-3 ปที่
ผานมา เราผลกัดันเรื่องเงินเดือนคร ูซึ่งเปนสิ่งที่
ดี แตเราก็ตองเรงรัดครูในเรื่องประสิทธิภาพใน
การสอนควบคูกันไปดวย 
 
เรยีบเรียงโดย KERO เว็บไซต uAsean.com 
เนื้อหาอางอิงจาก ไทยซา ,youtube 
 
 

Thammasat University Official 

Like This Page  August 31 
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