1

รายงานผลการวิจัย
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2

371.26 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานผลการวิจัยแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
277 หน้า
ISBN (e-book): 978-616-270-231-0
1. แนวทางการนาสู่การปฏิบัติ 2. มาตรฐานการการศึกษา 3. ชื่อเรื่อง

รายงานผลการวิจัยแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
สิ่งพิมพ์ สกศ.

อันดับที่ 3 / 2563

พิมพ์ครั้งที่ 1

ธันวาคม 2562

ISBN (e-book)

978-616-270-231-0

จานวน

-

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 678 7123 ต่อ 2528
โทรสาร 02 243 1129
Web Site : http://www.onec.go.th
พิมพ์ที่

สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 678 7123 ต่อ 2528
โทรสาร 02 243 1129
3

คานา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ์
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องการศึ ก ษา (Desired Outcomes of Education: DOE Thailand) เพื่ อ เป็ น ข้ อ ก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะขั้นต่า 3 ประการ คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีค่านิยมร่วม ได้แก่ ความเพียรอันบริสุทธ์ ความพอเพียง
วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0
ทีส่ ามารถธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติที่ส อดคล้ อง เชื่อมโยง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ดาเนินโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติ เพื่อศึ ก ษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนามาตรฐานสู่ การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับ การกากับติดตาม การสนับสนุน
ส่งเสริม และระดับปฏิบัติ รวมทั้งศึกษากลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ด้วยการวิเคราะห์
จากต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษาและมีแนวปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ คณะผู้ วิจั ย มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลย์ อลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกั นศึกษาวิจัยจนประสบความสาเร็จ สานักงานฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 ไปเป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภท
การศึ กษา การส่ งเสริ ม ก ากั บ ดู แล การตรวจสอบ การประเมิ นผล และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายสุภัทร จาปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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คานาคณะผู้วิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับ การกากับติดตาม การสนับสนุน
ส่งเสริม และระดับปฏิบัติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินการในปัจจุบัน หลั งจากการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 การศึกษาดังกล่าวใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและถอดบทเรียน สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
เกี่ยวข้องในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ได้ศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศทั่วโลก 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ แคนาดา ญี่ปุ่น ฟินแลนด์
เม็ ก ซิ โ ก โปรตุ เ กส ออสเตรเลี ย และเยอรมั น ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ เกี่ ย วกั บ
1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
แต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
และ 4) แนวทาง การกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดทาเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE ) ของหน่วยงานที่
นามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น รายงานผลการวิ จั ย ที่ น าเสนอผลการศึ ก ษาศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการน า
มาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการกากับติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ วิเคราะห์
บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิ บัติ และสังเคราะห์แนว
ทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
คณะวิจัยขอขอบคุณสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้ง
ขอขอบคุณคณะบุคคล และหน่วยงานหลายฝ่าย ได้แก่ คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ แนวทางและประสบการณ์
คณะผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์ และเสนอแนะการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ คณะผู้ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล คณะผู้บริหารและผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่ การปฏิบั ติ และนั กศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต สาขาหลั กสู ตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้เสียสละและให้ความร่วมมือจน
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

คณะทางานและคณะวิจัย
โครงการวิจัยแนวทางการนามาตรฐานการศึกษา
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12ช

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ขึ้นโดยได้ระบุ
คุณลักษณะผู้เรียน 3 ด้านประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็น
คุณลักษณะสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้ดี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นทั้งใน
ปั จ จุ บั น และในอนาคต คุณลั กษณะดั ง กล่ าวสอดคล้ อ งกั บนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ในการจัด การศึ ก ษา
ของประเทศที่มุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาตินั้น เน้นความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 ซึ่งเป็นไปเพื่อมุง่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ ย วชาญได้ ต ามความถนั ดของตน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้
ด้วยตระหนักว่าการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติมีความสาคัญ เป็นหัวใจของการ
ดาเนินงานจัดการศึกษา และมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ตลอดจนส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน และมีหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องหลายลั กษณะทั้งส่ ว นนโยบาย ส่ ว นประสานงาน และส่ ว นปฏิบัติการ อีกทั้งมีภ ารกิจส าคัญ ที่
เกี่ยวข้องหลายประการโดยเฉพาะการบริหารจัดการในลักษณะใหม่ การเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในส่วนของ
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วน แต่ละภารกิจนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดขึ้นอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งเข้าใจแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติด้ วย ที่สาคัญต้องวิเคราะห์
ภารกิจ จัดทารายละเอียดการดาเนินการที่สอดคล้อง และเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาท
ของตนเองในการนาสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึก ษาของชาติ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับ
นโยบาย ระดับการกากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจาก
ต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และเพื่อสังเคราะห์แนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านออนไลน์
ครอบคลุ ม ทุ ก สั ง กั ด จ านวน 284 คน และผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม จานวน 49 คน
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทางานในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ านวน 22 คน การอาชี ว ศึ ก ษาจ านวน 14 คน และการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 13 คน โดยได้ ด าเนิ น การ
4 ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวางแผนการวิจัย ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา และการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในปัจจุบัน และยกร่างสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ขั้ น ตอนที่ 3 พิ จ ารณาร่ า งแนวทางการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
1

สู่การปฏิบัติในภาพรวมและยกร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในแต่ละระดับ และ
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พื้นฐาน คือ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน
ผลการดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน พบประเด็น
สาคัญ ดังนี้ 1) ทุกหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ ประเภทการศึกษามี การกาหนดและประกาศใช้ มาตรฐาน
การศึกษาก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษาใน
ลักษณะคู่ขนานกับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดนั้นหน่วยงานได้
กาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
3) หลังจากหน่วยงานต้นสังกัดได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแล้ว ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในลักษณะการชี้แจงเพื่อรับทราบข้อมูลผ่านสื่อ เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ
แต่เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และยังไม่เข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรโดยเฉพาะครูผู้สอนใน
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติหลักส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน / บุคลากรยังขาดความชัดเจนในการรับรู้และเข้าใจ
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา อีกทั้งแนวทางในการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติ 4) ในช่วงปัจจุบันการนามาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรทั้ง ระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากในขณะนี้ยังคงใช้หลักสูตรเดิม ดังนั้นในการนามาตรฐาน
การศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน สามารถดาเนินการในลักษณะการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอน ซึง่ จากการศึกษา พบว่า มีตัวชี้วัดส่วนหนึ่งในหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด 5) ในส่วนการจัดการอาชีวศึกษาได้ มีการเชื่อมโยงมาตรฐานการ
อาชีว ศึกษาสู่ ก ารพัฒ นาหลั ก สู ตรใหม่ ในลั ก ษณะหลั กสู ต รฐานสมรรถนะ 6) ในส่ ว นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับการศึกษามีการดาเนิน การตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ที่ประกาศใช้ แต่พบว่าสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังขาดแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ดาเนินการใน
ลักษณะเตรียมความพร้อมในการทางานเพื่อการดาเนินอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 และ 7) จากการปฏิบัติงาน
ในปั จ จุ บั น ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ และความคิ ด เห็ น ที่ ส าคั ญ ในการน ามาตรฐานการศึ ก ษา
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย นหลายประการ คื อ (1) สถานศึ ก ษาหน่ ว ยงานต้ อ งสร้า งความเข้ า ใจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เห็นความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน (2) สถานศึกษาดาเนินการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น (3) การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง (4) ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากขึ้น โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่ เรียนรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติจริง ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นว่าครูที่ได้รับการพัฒนาจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และประเทศ ลดงานครูลง
(5) หน่ ว ยงานต้น สั งกัดต้องทาหน้ าที่ในการกากับ ติดตาม ดูแล ให้ ความช่ว ยเหลื อ และให้ การสนับสนุ น
(6) ควรปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะครูมี ความรู้ด้านการวัดและประเมิ นผล (7) ในการดาเนินการของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ควรให้อิสระในการประกัน คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ตามบริบท / ภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษาสามารถเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ความต้องการ ความสาเร็จ วางระบบขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน นาผลที่ได้จากการ
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ทางานไปปรับและพัฒนางานได้จริงบนฐานความรับผิดชอบร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ
ต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินตามข้อเท็จจริง ทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียน
2. การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
ผลการศึกษาระบบ กลไกการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ของต่างประเทศ 8 ประเทศคือ
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกส และเม็กซิโกในแต่ละระดับการศึกษามี ดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ทุกประเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย หรือระดับก่อน
ประถมศึกษา แต่ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรระดับนี้มีความยืดหยุ่นสูง จุดหมายสาคัญเพื่อเตรียมเด็ก
ให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรียน และพัฒนาความเป็นตัวเองของเด็ก วิธีการหรือกระบวนการเน้น
การจัดประสบการณ์ที่ดีในสิ่งแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมตามธรรมชาติ ทุก
ประเทศมีนโยบายให้หลายฝ่ายร่วมมือกัน ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้งครอบครัว อาจจัดได้หลาย
รูปแบบ 2) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกประเทศกาหนดเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่กาหนด
จานวนปีแตกต่างกัน การกาหนดกรอบหลักสู ตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามุ่งพัฒนาสมรรถนะของ
คนให้สามารถเผชิญความท้าทายในอนาคตทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรด้านโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมหลัก
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ หรือคุณค่าหลัก (Core Value) ทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรให้ส่งเสริมสมรรถนะ
หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วยกลุ่มภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาความสาเร็จในชีวิต เป็นการพัฒนาสมรรถนะ มิใช่เพียงทักษะ 3) การอาชีวศึกษา ประเทศ
ที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาได้โดดเด่น ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้มีการ
สนับสนุน ความร่วมมือ และการควบคุมที่มีความเหมือนหรือสอดคล้องกัน คือ 1) ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ เยอรมนีมีรูปแบบทวิภาคี คือ
เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ฝึกงานในโรงงานที่กาหนดมาตรฐานการทางานชัดเจน ออสเตรเลียกาหนดให้รั ฐและ
เอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สิงคโปร์มีหลักสูตร Polytechnic และหลักสูตรสาหรับ Institutes
of Technological Education (ITE) ที่ส ถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมมีส่ ว นร่ว มทั้งการพั ฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการฝึกงาน 2) การมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึ กษาให้มีคุณภาพ และมีความ
เท่าเทียม หรือนโยบายที่จะพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง เยอรมนีมีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง มี
กฎหมายพื้นฐานให้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในการศึกษา มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่จะขับเคลื่ อน
ประเทศ ออสเตรเลียยึดหลักการความเท่าเทียม และความเป็นเลิศ มีนโยบายการจัดระบบการศึกษาเพื่อฝึก
ทักษะในการทางาน สามารถแข่งขันระดับโลกได้ สิงคโปร์มีนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาประชาชนที่มี
บุคลิกภาพดี เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า 4) ระดับการอุดมศึกษา ประเทศที่จัดการศึกษาระดับการอุดมศึกษาได้ดี
ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลี ย แคนาดา ฟิน แลนด์ ญี่ปุ่น และสิ งคโปร์ ประเทศเหล่ า นี้ใ ห้ อิส ระสู ง มากแก่
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร แต่ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต ทุกประเทศมีกรอบมาตรฐาน
คุณภาพ (Quality Framework) สามารถบังคับใช้เป็นเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สาเร็จการศึกษา และวุฒิ
การศึกษาต่าง ๆ ทุกประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ในส่วนการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ดังนี้
1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบว่า ประเทศที่มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไว้ชัดเจน ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ประเทศที่ใช้ แนวคิดจากสภายุโรป
กาหนดความสามารถหลักสาหรับผู้เรียนได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี และประเทศที่มี แนวคิดส าคัญที่ใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาสาหรับอนาคตของผู้เรียน โดยแต่ละรัฐมิสระที่จะออกแบบมาตรฐาน รวมทั้ง
มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่แคนาดา ซึ่งสรุป
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แนวทางในการกาหนดมาตรฐานได้ 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 รัฐบาลดาเนินการกาหนดมาตรฐานแห่งชาติ
แนวทางที่ 2 รัฐบาลกาหนดเป็นเป้าหมายร่ว ม (Common Value) ระดับชาติที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ เป็น
เป้าหมายคุณภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน
เอื้อให้เกิดการระดมทรัพยากรและการทางานร่วมกันที่ยืดหยุ่น แนวทางที่ 3 รัฐบางรัฐไม่ได้กาหนดมาตรฐาน
หรื อ เป้ า หมายร่ ว มที่ ขั ด เจนร่ ว มกั น แต่ เ ปิ ด โอกาสหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาใน
ทุกระดับและประเภทได้ดาเนิ นการกาหนดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยมีการกาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ มีการดาเนินการ 3 แนวทาง ดังนี้
(1) มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ละเป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นโดยตรง
(2) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย
ไปดาเนินการตามบริบทและจุดมุ่งหมายของตนเอง และ (3) ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล ของ 8 ประเทศ สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้ 1) มีการกาหนดนโยบายในการเชื่อมโยง
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การพัฒ นาหลั กสูตรประเทศส่วนใหญ่ มีการกาหนดนโยบาย กฎหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการนามาตรฐานการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่มี
หน้าที่ส่งเสริม กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) มีการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตรในประเทศ
ส่วนใหญ่ รัฐบาลกลางหรือรัฐกาหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรด้านเนื้อหา ด้านคุณค่าหรือสมรรถนะด้านทักษะ
สาคัญกรอบโครงสร้ างหลั กสู ตร เน้นมาตรฐานชาติ เน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลาง
กาหนดกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กาหนดขั้นตอนหลักและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเอง โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเทศที่มีหลายรัฐนั้น รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดนโยบายหลัก
ด้านการศึกษา ส่วนระดับรัฐและเขตปกครองพิเศษ มีนโยบายเพิ่มเติมและดูแลการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษา รวมทั้งกาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ตามที่หลักสูตร
กาหนด แนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1
มีการกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากรัฐบาลกลางหรือรัฐแต่
ละรัฐ โดยทุกประเทศที่มี การกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรจะมีการกาหนด 2 ส่วนหลักที่เหมือนกันใน
หลักสูตร คือ ส่วนที่เป็นคุณค่าหลัก (Core Value) หรือ สมรรถนะ (Capabilities) และส่วนที่เป็นโครงสร้าง
เนื้อหา (Learning Areas) และ แนวทางที่ 2 มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลายและยืดหยุ่น ได้แก่ ฟินแลนด์
แคนาดา โดยฟิ น แลนด์ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานค่ อ นข้ า งยื ด หยุ่ น และมี โ รงเรี ย นเป็ น แบบผสม
(Comprehensive School) ที่มีหลักสูตรที่ผสมผสานสายสามัญกับสายอาชีพ เนื่องจากความหลากหลายของ
ประชากร และแคนาดามีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่นเพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาเอง สาหรับ
การอาชีวศึกษาและระดับการอุดมศึกษา มีหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะและการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน และมีหลักสูตร
ฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมก่อนทางาน หลักสูตรฝึกทักษะระดั บกลาง เยอรมันและออสเตรเลียมี
การกาหนดคุณสมบัติสมรรถนะและระดับทักษะของผู้ได้รับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 3) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกประเทศมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและค่านิยมตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน
สามารถเรียนรู้วิธีเรี ยน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สั่งสมทาให้ส ามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมุ่งสู่ การพัฒนาการคิด
สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการสื่ อ สาร และทั ก ษะการสร้ า ง
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ความสัมพันธ์ มุ่งสู่คุณสมบัติในการทาได้ด้วยตัวเอง และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา มีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนี้ ระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒ นา ให้ความสาคัญกับปฏิ สั มพันธ์ การเล่น และการสืบเสาะ ระดับประถมศึ ก ษา
เน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทาโครงงาน ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะพัฒนาความเข้มแข็งใน
การอ่านการเขีย น คณิตศาสตร์ และการค้นคว้า ระดับมัธ ยมศึกษาเน้นการใช้วิธีการใหม่ ๆ ใช้สื่ อดิจิทัล
ช่องทางสื่อสาร เพื่อจัดการเรียนการสอน พัฒนารายบุ คคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองเน้นการคิดระดับสูง และการอาชีวศึกษา เรียนวิชาในโรงเรียนควบคู่กับภาษา ปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ โรงงาน บริ ษัท ห้ างร้ าน 4) การวัดและประเมินผลในทุกประเทศ ครูเป็นผู้ รับผิ ดชอบการ
ประเมินผลผู้เรียน โรงเรียนรับผิดชอบกาหนดและดาเนินการวัดและประเมินผู้เรียนเอง บางโรงเรียนอาจจัด
สอบเฉพาะวิชาหลัก ในฟินแลนด์โรงเรียนต้องแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน หากผู้เรียนได้คะแนน
ไม่ดีในหลาย ๆ วิชา ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองต้องร่ว มมือกันช่วยเหลื อผู้เรียน ทั้งนี้ในแต่ละระดั บ และ
ประเภทการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา เน้นการวัด
และประเมินผล เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency - Oriented Feedback)
ไม่เน้นการสอบที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งใช้วิธีวัดจากการแสดงออกโดยการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ
ระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA และมีการกาหนดกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติ สาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย การอาชีวศึกษา เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมิน
ทักษะผู้เรียน ส่วนใหญ่มีการทดสอบตามมาตรฐานและมีการประเมินระดับชาติที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานของรัฐ
3) แนวทางการประกัน คุณ ภาพการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ทุกประเทศมีระบบการประกัน
คุณภาพที่มีการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ แบ่งออกเป็นการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยการประกัน
คุณภาพภายใน ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง แต่การประกันคุณภาพภายนอกมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในการประกัน คุ ณภาพภายในที่ด าเนิ น การโดยสถาบัน การศึ ก ษาเอง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี
แนวทางที่ 2 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานที่รัฐบาลให้การรับรองร่วมดาเนินในการประกันคุณภาพ ได้แก่ ประเทศที่ดาเนินการโดยหน่ วยงานที่
ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ได้แก่ สิงคโปร์ และหน่วยงานที่อาศัยความร่วมมือในการดาเนินการ
จากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก และ แนวทางที่ 3 ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ทุกระดับการศึกษา แต่มีระบบการประกันคุณภาพภายนอกโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูผู้สอน ให้ความ
ไว้วางใจและเสรีภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่กาหนดไว้ พร้อมมีนโยบายในการสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ ฟินแลนด์
มีการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การประกั น คุ ณ ภาพ และมี ก ารระบุ ใ ห้ มี ก ารน าผลจากการประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปใช้
ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา ทั้งระดับนโยบาย การจัดการศึกษา รวมทั้งการวัดและ
ประเมิน มีการนาผลจากการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานสาหรับนาไปพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน
ซึ่งการวิจัยช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวางแผนการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการ
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ในการกากับ ควบคุมคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประกัน
คุณภาพจะให้คาแนะนาเพื่อพัฒนา สนับสนุน มากกว่าการตรวจสอบหรือควบคุม
4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มี ระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
กากับติดตามหลายภาคส่วนและมีการดาเนินการหลายแนวทาง ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
(1) แนวทางการกากับติดตามในแต่ละระดับ จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปฐมวัย การ
กากับ ติดตามและประเมินผลมีอิสระสูง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีส่วนใน
การรับผิดชอบร่วมกัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีระบบความร่วมมือกับหลายภาคส่วน และมี
การกาหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว มใน
โรงเรี ย น การอาชีว ศึกษา มีร ะบบการกากับ ติดตามโดยใช้ห ลั กการการมีส่ ว นร่ว มของหน่ว ยงานผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง และคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานเป็นหลัก การจัดการศึกษา
จึงเน้นเรื่องของการพัฒนาสู่อาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น และเป็นการดาเนินการร่วมกัน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษากลาง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการอาชี พ ระดั บ การอุ ด มศึ ก ษา
มีการกาหนดบทบาทผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนโดยมีรูปแบบของการดาเนินการติดตาม แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) มีการกาหนดหน่ ว ยงานรั บผิ ดชอบในการกากับ ติดตามและการประเมิน เพื่อส่ งเสริ ม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่กาหนดบทบาทหน้าที่โดยตรง และบทบาทหน้าที่
แบบมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง มี 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
กากับติดตามและประเมิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยตรง ซึ่งอาจจะมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรืออาจเป็นการจัดตั้ง สถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็น
การเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นใหม่ แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมิน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน โดยมีการกระจายอานาจในการกากับติดตามและประเมินให้กับส่วนของ
ภูมิภาค หรือท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการกากับติดตามและประเมินดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามกรอบคุณภาพ
ที่กาหนด และ แนวทางที่ 3 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามโดยตรง แต่มีวัฒ นธรรมในการ
ทางานบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทา
หน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
นอกจากนี้ พบว่ า ในการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก าร ปฏิ บั ติ ทั้ ง 8 ประเทศ นั้ น
1) ทุกประเทศมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้ เรี ย นมีส มรรถนะที่จ าเป็ น และกาหนดคุณค่าหลั ก (Core Value) ที่ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนมีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถสู ง
เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยแต่ละประเทศมีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษา ในเม็ ก ซิ โ กมี ก ารก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ มีการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อกาหนดมาตรฐานมีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ
ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้ง ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและรั บรู้ใน
มาตรฐานการศึ ก ษาที่ ก าหนด 2) มี น โยบายส่ งเสริ มการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอนที่ชัดเจนระบุคุณสมบัติผู้เรียนชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน บางประเทศใช้
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 3) มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ส่งเสริมการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การกากับ
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ติดตาม และประเมินหลักสูตร การวิจัยผลการประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติทั้งระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐ / ท้องถิ่น 4) มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางและกาหนด
บทบาทที่ชัดเจน โดยรั ฐ ทาหน้ าที่ส่ งเสริ มการนามาตรฐานสู่ การปฏิบัติ และการติดตามและประเมิ น ผล
การศึกษา ท้องถิ่น รั บ ผิ ดชอบการดาเนิ นการในระดับสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามบริบทของตนเองได้ในระดับสากล ในญี่ปุ่นมีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมาย โดยรัฐบาลกลางออกมาตรการและแนวทางในด้านต่าง ๆ ทางานร่วมกับ
อย่ า งเป็ น ระบบ 5) ใช้ ก รอบสมรรถนะในการก าหนดมาตรฐานในแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา
และประเมินผลตามสมรรถนะของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การนาไปประยุกต์ใช้และชีวิตการทางาน
6) มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โปรตุเกสจะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน
การกากับติดตามและการจัดการศึกษา 7) มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมี หน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน
การกากับ ติดตามหลายภาคส่ วน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะกรรมการกลางของรั ฐ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา และสภายุ โ รป 8) พั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการบริหารจัดการ 9) ระบบการพัฒนาครูมี
คุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน และการคัดเลือกครูด้วยเกณฑ์
คุณภาพสูงครูได้รับความไว้วางใจ มีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกวิธีการสอนของตนเอง
มีอิสระในการเลือกวิธีการ อุปกรณ์ และสื่อในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1. แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็นในแต่ละช่วง มีดังนี้
1) ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ในช่ ว งนี้ มี ก ารด าเนิ น การ ดั ง นี้ (1) การก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และ
เตรียมการนาไปใช้ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่วนหนึ่ งกาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษา (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การวัดประเมินผลนั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเดิม ยกเว้นการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระยะนี้แนวทางการนามาตรฐานของ
ชาติสู่การปฏิบัติจะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุก ที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ สามารถนาความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์จริง ใช้แนวทางการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินผลตามสภาพจริ งและ
การประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกนั้น เน้นการดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และแนวทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้อย่างชัดเจน และ (4) การกากับติดตามและประเมินผลควรจัดระบบแนวทาง
การกากับติดตามที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการตามระบบที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการกากับติดตาม
ประเมินผลการทางานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน การทางานในลักษณะกัลยาณมิตร และนาข้อมูลมาใช้ในการ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และนาข้อมูลมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป
2) ช่ ว งทบทวนมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ระบบงาน มี ก ารด าเนิ น การแต่ ล ะส่ ว น ดั ง นี้
(1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ในช่วงนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรนาข้อมูลการดาเนินการในช่วง
เชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับร่วมกับสานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล จุ ด เน้ น ตามบริ บ ทการท างานและระดั บ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะช่ ว งวั ย
(2) การนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผลนั้น
เป็นการนามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
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ฐานสมรรถนะที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) โดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัด
ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต
ภูมิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เชื่ อมโยงกับชีวิตจริง (real life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถใน
การนาความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่อง
ความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ยึดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการใช้ ชีวิตเป็นหลัก
ในการจัดการศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ในแต่ละระดับการศึกษา
เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่ มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้
ความรู้ได้จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ การนาตนเอง
ในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้
จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะ
การผสมผสาน (Blended Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to
Face) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นาโปรแกรมทันสมัย
ให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น Mooc Skill Lane Google ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ อานวยความสะดวก
และการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น และการวัดและประเมินผล เพื่อการเรียนรู้และช่วยเหลือ
ผู้ เ รี ย น (3) การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเน้ น
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในที่เชื่อมโยงสู่ การแก้ปัญหาและพัฒ นาผู้ เรียน การประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ เ น้ น การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นจากร่ อ งรอยเชิ ง ประจั ก ษ์ โดยเปิ ด โอกาสให้ ส ถานศึ ก ษา
เลือกระบบ หน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมิน
คุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์สู่การกาหนดมาตรฐานและเป้าหมายในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
กากับ ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ซึ่งหลาย
ประเทศที่ประสบความสาเร็จได้นาแนวคิดนี้มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองประเทศ ทั้งนี้เพราะ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย เป็นการดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษา
ที่ มี ผ ลต่ อ การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา และมี
ความสั มพัน ธ์กับ การพัฒ นาหลั กสู ตร การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
และการบริหารจัดการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
1.2 การกาหนดหน่วยงานที่รั บผิดชอบ ที่มีบทบาทในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ร่ ว มจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ มาตรการส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นระดั บ สถานศึ ก ษาให้ กั บ
ทุกหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กากับดูแล
2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน ควรดาเนินการใน 2 ช่วงดังนี้
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ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ดาเนินการดังนี้ 1) การจัดทีมงาน หน่วยประสานงาน
สนับสนุน ถอดบทเรียน เพื่อการนาองค์ความรู้มาใช้ในการทางานในช่วงต่อไป โดยจัดองค์ประกอบของทีมงาน
ครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน 2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจเชิงลึก โดยในช่วงต้นต้องสร้างความตระหนักในความสาคัญของการมีมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็น
ผลลัพธ์ของผู้เรียนร่วมกัน โดยจัดทาสื่อนาเสนอข้อมูลรายละเอียดที่มีการอธิบายความหมาย และลักษณะ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลลัพธ์รายด้านในแต่ละระดับที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบที่ชั ดเจน
ผ่ านสื่ อหลายรู ปแบบโดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล ทุกกลุ่ มเป้าหมาย และควรจัดทาแหล่ง
รวบรวมแนวทางที่สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละด้านย่อย ๆ ในแต่ละระดับที่ชัดเจน เข้าถึง
ง่าย หลากหลายซึ่งอาจจะดาเนินการทั้งในลักษณะการจัดทาแนวทางที่สามารถพัฒนาผู้เรียนขึ้นใหม่ หรือ
รวบรวมประมวลข้อมูลแนวทางที่ดีซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียน และดาเนินการได้เกิดผลแล้วในบริบทต่าง ๆ
3) การวิเคราะห์งาน ปรับเปลี่ยนกลไกสนับสนุน โดยหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องมีการวางแผนการทางานเชิง
ระบบต่อเนื่อง เนื่องจากงานบางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะต้องผ่าน
กระบวนการทางานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในลักษณะการบูรณาการ ดังนั้นในช่วงนี้การทางานจะมี
ลั ก ษณะค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป เรี ย นรู้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นอย่ า งเต็ ม รู ป ในโอกาสต่ อ ไป โดยการด าเนิ น การควร
1) จั ดคณะทางานศึ ก ษามาตรฐานการศึก ษาของชาติ อย่างละเอี ยด ชัดเจน โดยเฉพาะ ความหมายของ
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ที่ ค รบถ้ ว น และน าสู่ ก ารวิ เ คราะห์ นโยบาย ภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานด าเนินการ
2) นาข้อมูลมาจัดทาแผนการทางาน โดยกาหนดการดาเนินการ 3 ลักษณะ คือ 1) ภารกิจที่มีความสอดคล้อง
ในการพัฒนาผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับที่ดาเนินการโดยตรง
ควรด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งและอาจจะเพิ่ ม ความชั ด เจน เข้ ม ข้ น ของกิ จ กรรม และการด าเนิ น งาน และจั ด
งบประมาณสนั บสนุน เพิ่มขึ้นให้ มากขึ้น 2) ภารกิจที่มีความสอดคล้ องในการพัฒ นาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับค่อนข้างน้อย ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการให้
เหมาะสมมากขึ้น หรืองดดาเนินการ และ 3) กาหนดนโยบาย จัดภารกิจใหม่ พัฒนาแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ จัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
นาสู่การติดตามผลการทางาน และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนการทางาน และการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ระดับนั้น การเตรียมพร้อมบุคลากรทุกรระดับ ให้ทางานอย่างต่อเนื่อง 4) การเตรียมพร้อมบุคลากร ให้มีความ
ตระหนัก ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่สาคัญพร้อมทางานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และสามารถเชื่อมโยง
สู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นสิ่ งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมีการวิเคราะห์ภ าระงานที่จะดาเนิน การ
และจัดทารายละเอียดสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ประเมิน ตรวจสอบระดับสมรรถนะของบุคลากร
และจัดทาแผนการพัฒนาเน้น 1) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2) การจัดให้มีพี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน
ให้การดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทางานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
และพั ฒ นาศั ก ยภาพในการสอนให้ เ ชี่ ย วชาญในศาสตร์ ที่ ส อน โดยให้ มี ป ระสบการณ์ จ ริ ง ในการท างาน
และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีลักษณะเป็นผู้บริหารเชิงวิชาการ ที่มีความตระหนักในความสาคัญของการ
พัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับนั้น ๆ และตระหนักในการร่วมเรียนรู้และ สร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ อีกทั้งการจัดระบบ
การบริหารจัดการ งบประมาณ และระบบการยกย่อง เสริมกาลังใจที่สนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเกิดผล 5) การกากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนที่กาหนด และหาวิธีการให้ความช่วยเหลื อ
เพื่อการปรับเปลี่ยนการทางานได้อย่ างเหมาะสมหลังจากหน่วยงานดาเนินการตามแผนที่กาหนด ซึ่งมีทั้ง
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ภารกิจเดิม ภารกิจที่ปรับใหม่ และภารกิจใหม่แล้วในระยะหนึ่ง ต้องจัดให้มีร ะบบและการกากับ ติดตาม
ประเมินผลที่มีลักษณะ ดังนี้ 1) ผู้ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม ประเมินผลมีความเข้าใจชัดเจน และดาเนินการใน
ลักษณะการเน้นบรรยากาศการทางานที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและ การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุน
อย่างเหมาะสม 2) จัดระบบรูปแบบการกากับติดตาม ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่วนกลาง และ
ส่วนพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญทั้งกระบวนการทางาน สิ่งที่เป็น
ปัญหา สิ่งที่เหมาะสม และบทเรียนสาคัญนอกจากนี้การกากับ ติดตามประเมินผลและการสนับสนุน ควรให้ช่วยให้
เกิดการเชื่อมโยงการทางานและการแก้ปัญหาระหว่างการจัดการศึกษาแต่ละระดับด้วย 6) การนาร่องการทางานเต็ม
รูปแบบทุกระบบเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สาคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งกระบวนการทางานที่เกิดผล ความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) เลือกหน่วยนาร่องที่ครอบคลุมการศึกษา
ทุกระดับ ศึกษาการทางานอย่างเต็มรูปแบบการทางานเพื่อความเชื่อมโยงกับกฎระเบียบ งานที่เป็นอยู่ที่สาคัญ
คือ การดาเนินการนาร่องการทางานเชิงบริหารจัดการที่มีการทางานในลักษณะการเชื่อมโยงกันในการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ การดาเนินการนาร่องมีลักษณะแนวทาง ดังนี้ 1) ดาเนินการนาร่องเต็มรูปแบบ โดยมี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติโดยตรง และเพิ่มเติมมาตรฐาน
การศึกษาของตนที่สอดคล้องกับบริบท ลักษณะตามวัย และให้อิสระในการดาเนินการ ได้แก่1) การบริหาร
จัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบกลไกต่าง ๆ สู่การพัฒนาผู้เรียน 2) การพัฒนาหลักสูตร การสอนที่นาสู่การพัฒ นา
มาตรฐาน และการวัดและประเมินผล 3) การจัดระบบประเมินคุณภาพโดยรวมของหน่วยงาน ดาเนินการนา
ร่องในลักษณะการปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และระบบบริหารวิชาการที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับที่ปรับใหม่ซึ่งอาจจะไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรเดิมที่กาหนดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก และนาร่องในส่วนระบบกลไก
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่ อนงาน
ควรดาเนินการดังนี้ 1) จัดตั้งคณะทางานที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผลที่เน้นการประสานงานให้ความ
ช่ว ยเหลื อ และการส่ งต่อผลการดาเนิ น งานภารกิจส าคัญ คือ การสร้างเครือข่ายการทางานและเปลี่ ย น
ประสบการณ์จากกันและกัน 2) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยในการสร้าง ความเข้าใจและ
รูปธรรมในการทางานโดยในช่วงนี้ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระและจุดเน้นเป็นการนาเสนอข้อมูลที่เป็น
บทเรี ย นที่ เ ป็ น รู ป ธรรมจากพื้ น ที่ น าร่ อ งในด้ า นต่ า ง ๆ 3) การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาในทุ ก
สถาบันการศึกษาแต่ละสังกัดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง โดยมีการทบทวนสมรรถนะของบุคลากร และนาสู่การประเมินตนเองสู่การวางแผนการพัฒนา
พัฒนาครูผู้สอนเน้นการพัฒนาในหลายลักษณะคือการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ร่วมกันและการจัด
พี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทางานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีลักษณะเป็นผู้บริหารเชิงวิชาการที่มีความตระหนักในความสาคัญของการ
พัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน และตระหนั กในการร่วมเรียนรู้ สร้างระบบกลไก และสร้าง
แรงจู งใจ อีกทั้งการจั ดระบบการบริ หารจัดการที่สนับสนุนผู้ สอนให้ปฏิบัติงานพัฒ นาผู้ เรียนอย่างเกิดผล
4) การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่ าง
แท้ จ ริ ง โดยต้ อ งจั ด สิ่ ง ต่ า ง ๆ สนั บ สนุ น ทั้ ง สื่ อ เทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ ข องครู แหล่ ง เรี ย นรู้
ซึ่งมีความหมายทั้ง สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนนาความรู้ ทักษะ
และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริงเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
และผู้รู้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ สาหรับการสนับสนุนการทางานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุน
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การเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครองที่ร่วม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการพั ฒ นาการศึ ก ษา ซึ่งอาจจะต้ อ งวางระบบการจั ดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับ สภาพการพัฒ นาบริ บ ทพื้น ที่ และรองรับความจาเป็นในการปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่า งการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในการทดลองใช้แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ลงสู่
สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีความแตกต่างกัน ตามบริบทและสังกัด
2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติล งสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
3. การศึกษาวิจัยกระบวนการใช้แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติ
ในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
4. การศึกษาปั จ จั ย ความต้องการจาเป็นในการนามาตรฐานการศึ กษาของชาติสู่ การปฏิ บั ติ
ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่
5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและการดาเนินการ
ในยุคปัจจุบันและในอนาคต โลกจะเปลี่ยนแปลง เติบโต และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทุกมิติและ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ห ลายคนอาจคาดไม่ ถึ ง เป็ น โลกที่ มี ค วามผั น ผวน ( Volatility) ไม่ มี ค วามแน่ น อน
(Uncertainty) มีความซับซ้อน (Complexity) และมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน (Ambiguity) ซึ่งเกิดจากหลาย
เหตุผล โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่สาคัญคือส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มี
หลายด้าน อาทิ 1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้บุคคล หรือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว การเรียนรู้เนื้อหาจากครูมีความจาเป็นน้อยลง แต่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการมากขึ้น คือ
การพัฒนา “ทักษะกระบวนการ” ที่จะต้องใช้ในการจัดกระทากับข้อมูลมหาศาลให้มีความหมายและไปใช้
ประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองให้ได้ 2) เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าการเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กันและการเชื่อมโยง
ผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้นหลากหลายช่องทาง เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพมากมาย เนื่องจากความ
ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และจะมีอาชีพใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้น
ที่สาคัญ คือ เป็นอาชีพที่เกิดเร็วและเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงต้องเตรียมคนในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการและ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) ในยุคนี้จะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและรวดเร็ว ผ่านสื่อต่าง ๆ จึงมัก
มีแนวคิดที่หลากหลาย แต่พบว่าหลากหลายแนวคิดทีเ่ ป็นประเด็นถกเถียง (Controversial Issue) และไม่อาจ
ลงข้อสรุปได้ จึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และวัฒนธรรมแห่งการตั้งคาถาม
4) ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องมีทักษะสาคัญที่จาเป็นในการใช้ชีวิต แม้หลายทักษะจะเป็นทักษะเดิม จึงต้อง
เพิ่มความเข้มข้นและความสามารถในการนาไปใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน อี กส่วนหนึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ต้อง
บ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ ความรอบรู้ด้าน
พลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลังความเป็นผู้นา
และความสามารถในการปรับตัว (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2562)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ จัดทาและเสนอ
มาตรฐานการศึกษาและคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอและให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ
นาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ต่อมาในปี 2560 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของประเทศ ที่มุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่จัดทาขึ้นในครั้งนี้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของการศึกษา โดยระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ประกอบด้วยผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองต่อวิสั ยทัศน์การพัฒ นา
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ประเทศสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เพื่อธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโ ลก ส าหรับหลั กการใน
การกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของชาตินั้ น เน้นความสอดคล้ อ งกั บรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ซึ่งเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียม
กันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
ในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งกาหนดในลักษณะผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษานั้น
มีจุดเน้นสาคัญ คือ การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม
ความถนัดของผู้เรียน และสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษา
ของสถานศึกษา และกาหนดให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ทาหน้าที่ประเมิน คุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดาเนินการ
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานที่อ้างอิงจากงานวิจัย องค์ความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากพื้นที่ โดยเริ่มจากการศึกษา
วิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของชาติการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของต่างประเทศ ผลการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและผลจากการประชุมระดม
ความคิดเห็น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกที่
ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ
2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จานวน 8 ครั้ง ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่ ว น ตั้งแต่ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานระดับนโยบาย ผู้ บริห ารสถานศึ กษา ผู้ ปฏิบัติ ตลอดจนหน่ว ยงาน
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
3) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอนาคต
เพื่อให้ทราบความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
3 ประเด็น ประกอบด้วย คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนไทยในปัจจุบัน คุณลักษณะของคนไทยที่
ต้องการในอนาคต 10 ปี นับจากนี้และคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
4) การติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยเก็บข้อมูล จาก
สถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทยในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาเฉพาะทาง
การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) การยกร่ า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้อง
การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การสารวจความคิ ดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผล
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การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และยกร่างมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561
6) การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 จานวน 7 ครั้ง และ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
7) การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา
8) การทบทวนร่ า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ โดยรั บ ฟั ง ความเห็ น จากการประชุ ม หารื อ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องมาประกอบการปรับปรุง
9) การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2 และนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ก่ อ นน าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี โ ดยที่ ป ระชุม คณะรั ฐ มนตรีเ ห็ นชอบและมอบหมายให้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของชาติได้อย่างชัดเจนถูกต้อง สามารถแปลงกรอบผลลัพธ์การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ทุก
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ไปเป็น
กรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เน้นการ
ให้อิสระกับสถานศึกษาในการกาหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ซึ่งจะสร้างอัตลักษณ์
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนถึงตามความถนัดของผู้เรียน จัดให้มีการส่งเสริมกากับดูแล
การตรวจสอบการประเมิ นผลและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติแล้ว สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ชี้แจงรายละเอียด และแนวทางการดาเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับรู้ ตระหนักในความสาคัญ
และเกิดความเข้าใจในรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้วยตระหนักว่าการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปสู่การปฏิบัติมีความสาคัญและเป็นหัวใจของการดาเนินงานจัดการศึกษา และมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยง ตลอดจนส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน อีกทั้งการดาเนินการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายลั กษณะ
ทั้ ง ส่ ว นนโยบาย ส่ ว นประสานงาน และส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร อี ก ทั้ ง มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายประการ
โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะใหม่ รองรั บ การเชื่ อ มโยงและปรั บ เปลี่ ยนในส่ ว นของหลั กสู ตร
การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยแต่ละส่วน
แต่ละภารกิจต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดขึ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งเข้าใจแนวทางในการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ที่สาคัญต้องวิเคราะห์ภารกิจ และจัดทารายละเอียดการดาเนินการ
ที่สอดคล้อง และเตรียมพร้อมบุคลากรที่เ กี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทของตนเองในการนาสู่การพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดผลตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในการนี้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติขึ้น มีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อ
ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีการน ามาตรฐานสู่ การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการกากับติดตาม การ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และระดั บ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
ในปัจจุบันของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการจัดการศึ กษาได้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยศึกษาทั้งในระดับนโยบาย โครงสร้างการดาเนินงาน แนวปฏิบัติ ระบบและกลไกการ
ประสานงานขององค์กรหน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
แนวทางที่เหมาะสมในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกากับติดตาม
การสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ
3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ขอบเขตการวิ
จัยจัย
ขอบเขตการวิ
1. ช่ ว งเวลาการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการน ามาตรฐานสู่ ก ารปฏิ บัติ นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติจนถึงเดือนสิงหาคม 2562
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) ที่ปรึกษาการวิจัย ซึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหาร
และด้ า นวิ ช าการ ในระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การอาชี ว ศึ ก ษา และระดั บ
การอุดมศึกษา จานวน 8 คน
2) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ผ่ า นการสั ม ภาษณ์ แ ละประชุ ม สนทนากลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับ การ
อุดมศึกษา โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค สังกัด และตาแหน่ง ลักษณะงาน โดยป็นผู้เกี่ยวข้องในระดับ การศึกษา
ปฐมวั ย และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 22 คน การอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 14 คน และระดั บ การ
อุดมศึกษา จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน
3) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ผ่ า นออนไลน์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกสังกัด จานวน 284 คน
3 แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติพิจารณา 4 ด้าน คือ 1) แนวทางการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการ
กากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
4. การศึกษาวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มีแนว
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งสามารถนามาจัดทาแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติครอบคลุมประเทศที่มีการจัดการศึกษา
ได้ดีจากทั่วโลกจานวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ โปรตุเกส เม็กซิโก เยอรมนี แคนาดา
และออสเตรเลีย
5. ช่วงเวลาดาเนินการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2562
นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั กษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของ
คนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่น
และบริบทของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง
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แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ หมายถึง หลักการ แนวคิด แนวทาง
นโยบาย ระบบ กลไก กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาจนมีคุณลักษณะตามผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งกาหนดแนวทางการดาเนินการ 4 ด้าน คือ
1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ
4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ หมายถึง การจัดทารายละเอียด
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และการประเมินผล หมายถึง การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ สู่การพัฒนาผู้เรียน ทั้งใน
ลักษณะปรับหลั กสู ตรเดิม และปรับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาลั กษณะผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา การใช้มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และ
ประเภทการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร และออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะตามที่ระบุในมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และการวางระบบ กลไก
ในการประเมินคุณลักษณะตามที่ระบุมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
3) แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริ มคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
หมายถึง การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบ ควบคุม กากับ การทางานในการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติใน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และการพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา
ช่วงเวลาการนามาตรฐานสู่การปฏิ บัติ หมายถึง ระยะเวลาในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในระดับ ประเภทการศึกษาและหน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยมีช่วงการ
ทางานมี 2 ช่วง คือ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
จัดระบบงาน แต่ละช่วงมีลักษณะดังนี้
1) ช่วงเชื่อมต่อ และหาแนวทางที่เหมาะสม หมายถึง ช่วงต้นของการดาเนินการหลังจากทุก
หน่วยงาน ทุกระดับกาหนดมาตรฐานการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยการทางานในช่วงนี้เน้นการปรับเปลี่ยน
นโยบาย แผนงาน ภารกิจ แนวทางการดาเนินการ และยังคงดาเนินการแบบเดิมในหลายภารกิจ อีกทั้งในการ
ทางานช่วงนี้ผู้ ปฏิบั ติงานส่ว นหนึ่ งยังต้องการแนวทางการทางานที่เป็นรูปธรรม และข้อมูลรายละเอี ย ดที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทส าหรับ การปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
2) ช่ ว งทบทวนมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ละจั ด ระบบงาน หมายถึง ช่ว งการทางาน
ต่อเนื่องหลังจากได้มีการนาข้อมูลการทางานในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ได้บทเรียนการทางานในลักษณะต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่าง สอดคล้องกับบริบทการดาเนินการ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการทบทวนมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ และจั ด ระบบงานให้ เ ชื่อ มโยง ต่ อ เนื่ อ งกั น และส่ ง ผลชั ดเจนต่ อ การพั ฒ นามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
5

ที่ปรึกษาการวิจัย หมายถึง ผู้ให้คาแนะนาปรึกษาการทางานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ จานวน 8 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 4) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก 5) ดร.วณิชย์
อ่วมศรี 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล และ
8) ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. ได้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
2. ได้แนวทางที่เหมาะสมในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในส่วนนี้จะเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยพิจารณาในเชิงระบบ ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ทางาน และ ผลผลิต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
แนวคิด หลัก

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานและสร้างกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นของงานวิจัยโดยศึกษาสาระและประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการกาหนดเป้าหมาย
2. การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การกากับติดตามการปฏิบัติงาน
5. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยรายละเอียดมีดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการกาหนดเป้าหมาย
ในส่วนนี้นาเสนอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการกาหนดเป้าหมาย กล่าวคือ การจัด
ในการศึกษานั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก ตั้ งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared Vision) เพื่อให้การขับคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ จึง
มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการกาหนดเป้าหมาย โดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นคุณลักษณะสาคัญ
ของพลเมืองที่ต้องการ การกาหนดดังกล่าวมีแนวคิดสาคัญ 3 แนวคิด ประกอบด้วย 1) การศึกษาอิงมาตรฐาน
(Standards - Based Education) 2) การศึกษาอิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) และ 3) ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE) รายละเอียดของแต่ละแนวคิดเป็นดังนี้
1.1 การจั ด การศึ ก ษาอิ ง มาตรฐาน (Standards - Based Education) เป็ น ทิ ศ ทางการจั ด
การศึกษา โดยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Marzano และ Kendall (1996:1)
กล่ า วไว้ สรุ ป ได้ ว่ า นั ก การศึ ก ษาชาวอเมริ กั นส่ ว นใหญ่ จะถื อเอารายงานเรื่ อง “A Nation at Risk” ของ
คณะกรรมการแห่ งชาติ ว่ าด้ วยความเป็ น เลิ ศ ทางการศึ ก ษา (National Commission on Excellence in
Education) เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสาคัญเรื่องมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ด้วยเหตุที่การเปิด
โอกาสให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยที่ไม่มีจุดร่วมหรือมาตรฐานกลาง อาจเกิดผลกระทบ
กล่าวคือ ไม่สามารถออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมได้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษา
มีเป้าหมายร่วมกัน และเปิดโอกาสให้แต่ละมลรัฐมีอิสระที่จะสามารถจัดการศึกษาตามสภาพบริบทของพื้นที่
ของตนเองได้เช่นเดิม และรัฐบาลกลางสามารถติดตามเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าระวังเพื่อแทรกแซง (Intervention) ได้ทันการ จึงมีการนาการจัดการศึกษา
อิงมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การกากับติดตาม และเป็นข้อมูลสาหรับมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม
Lachat (1999: 12) ได้เปรียบเทียบการจัดการศึกษาแบบเดิมกับแบบที่อิงมาตรฐาน สรุปได้
ดังนี้
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาแบบเดิมกับแบบอิงมาตรฐาน
การจัดการศึกษาแบบเดิม
การจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน
1. กระบวนการของการศึกษามีจุดเน้นที่ผล ระบบ
1. กระบวนการของการศึกษามีจุดเน้นที่ผล และระดับ
โรงเรียนขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่จัดไว้อย่างเคร่งครัด
ของผล กล่าวคือผู้เรียนแสดงให้เห็นว่ามีผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการสอนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ไม่ใช่จานวนของ
เนื้อหา
2. หลักสูตรกาหนดโดยพิจารณาจากลาดับของ
2. หลักสูตรกาหนดจากมาตรฐานที่ระบุว่าผู้เรียนควรรู้
มโนทัศน์ข้อเท็จจริงและหน่วยการเรียน
และสามารถทาได้ มีการบูรณาการเนื้อหาในลักษณะ
ของงานปฏิบัติที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง
3. การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นตามตารางเวลาที่จัดไว้
3. การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้ และ
อย่างแน่นอนตายตัว
สามารถทาได้
4. การประเมินผลกระทาเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียน
4. การประเมินผลเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และ
การสอนและใช้การทดสอบเป็นหลัก การตัดสินผลการ เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติเพื่อประเมิน
เรียนเกิดจากการสะสมคะแนนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความก้าวหน้าของผู้เรียนตามมาตรฐานด้านเนื้อหาที่
กาหนด
5. ภาระรับผิดชอบของโรงเรียนแสดงในรูปของ
5. ภาระรับผิดชอบของโรงเรียนแสดงให้เห็นจากการ
โปรแกรมที่เปิดสอนการสมัครเข้าเรียนของผู้เรียนการ พัฒนาความสามารถจนบรรลุมาตรฐานที่กาหนดไว้
ลาออกและอัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน
ของผู้เรียนทุกคน
Battelle for Kids (อ้างถึงใน เทพนคร ทาคง, 2546) ได้ส รุปลั กษณะส าคั ญ ของการจั ด
การศึกษาอิงมาตรฐานไว้ ดังนี้
1. มีมาตรฐานด้านเนื้อหาที่ชัดเจน
2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอน
3. มีการประเมินผลที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถตรวจสอบผลได้
สาหรับประเทศไทย ได้นาแนวคิดการจัดการศึกษาอิงมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ, 2543) ซึ่งกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วง
ชั้นเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน ซึ่งอยู่บนหลักการ
พื้นฐานที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ จะได้รับการสอนให้มีทั้งมาตรฐานด้านเนื้อหา และมาตรฐาน
ความสามารถ (นาตยา ปิลันธนานนท์, 2543 :16)
การกาหนดเป้าหมายการศึกษาด้วยมาตรฐาน นอกจากใช้ในการออกแบบหลักสูตรแล้ว ยัง
สามารถใช้เป็นการกาหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาได้ด้วย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน (2553) ได้ ใ ห้ นิ ย ามของมาตรฐานการเรี ย นรู้ (Content Standards / Academic Standards /
Learning Standards) ว่าเป็น “คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียน พึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีห น้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบในการจัด การศึ ก ษา เพื่อพัฒ นาผู้ เ รียนให้ บ รรลุ คุ ณภาพตามที่
มาตรฐานกาหนด มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็น เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น เป้ า หมายและกรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ
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นอกระบบตามอัธยาศัย และใช้สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐาน
ความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้
สรุปได้ว่า การกาหนดเป้าหมายคุณภาพพลเมืองด้วยแนวคิดอิงมาตรฐาน จึงเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับการกระจายอานาจ ที่ช่วยให้เกิดเอกภาพเชิงนโยบายและหลากหลายการปฏิบัติ ใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนาการนิเทศ กากับและติดตาม รวมทั้งการประกันคุณภาพ ที่ใช้เป็ นข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 การศึกษาอิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Education
การจัดการศึกษาแบบอิงผลลัพธ์การเรียนรู้มีปรัชญาในการจัดการศึกษาว่า “ความสาเร็จ
สาหรับทุกคน”(Spady,1988; Spady and Marshall, 1991; Charlotte Danelson, M. A.,1985) แนวคิดใน
การจั ด การศึ ก ษาอิ ง ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ก่ อ ตั ว มาจากปรั ช ญาการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
(Zui Neofa, 2010) ซึ่งแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งพัฒนาคนให้เกิดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ เ ต็ ม ตามความสามารถ ความสนใจ และให้ ผู้ เ รี ย นประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการคิด ปฏิบัติได้จริง การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนทา
หน้าที่เป็นผู้วางแผน จัดการ ชี้แนะ และอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน (กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ, 2545,
อัมพร ม้าคะนอง, 2546, สั งเวีย น ปี น ะกาลั ง , 2552, ชัยวัฒ น์ สุ ทธิรัตน์ , 2553) แนวคิดการจัดการศึ ก ษา
อิงผลลัพธ์ การเรียน แนวคิดดังกล่ าวส่งเสริมในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ ผู้เรียนทุกคน สามารถบรรลุผลสาเร็จ
ของการเรี ย นรู้ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความรู้ที่เรียน ด้านความสามารถในการปฏิบัติ ด้านทักษะในวิช า
ที่เรียน และให้มีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนควรมี
การศึกษาอิงผลลัพธ์ หรือเรียกย่อ ว่า OBE เป็นการศึกษาที่เน้นการออกแบบกระบวนการ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสาคัญของ OBE
คื อ ต้ อ งมี เ ป้ า หมายที่ ก าหนดเป็ น รู ป ธรรมด้ ว ยผลการเรี ยนรู้ และผู้ เ รี ย นทุ ก คนต้ อ งประสบความส าเร็จ
การออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE ประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการ Validation เป็ น กระบวนการที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลเรี ย นรู้ ใ นระดั บ หลั ก สู ต ร
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ปั จ จั ย น าเข้ า และข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
กฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้องต่าง ๆ
2) กระบวนการออกแบบหลั ก สู ต รอยู่ ใ นพื้ น ฐานผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ไม่ ใ ช่ เ นื้ อ หาที่ ส อน
เริ่มตั้งแต่ระดับหลักสูตรจนถึงระดับรายวิชา หรือโมดูล
2.1) วางแผนหลักสูตรโดยพิจารณาสาระสาคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2) กาหนดคุณลั กษณะของบัณฑิตที่จบจากหลั กสูตร โดยเริ่มต้นออกแบบหลั กสตูร
มุ่งเป้าที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3) กาหนดปรัชญา และความสาคัญของหลักสตูร
2.4) กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.5) กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program – Level Learning Outcome
: PLOS) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcome: CLOs)
3) กระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น Constructive Alignment ระหว่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดผลและศาสตร์การสอน กับกิจกรรมการเรียนรู้
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4) กระบวนการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกระบวนการด าเนิ น งาน การทวนสอบ เป็ น การ
เปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับวิช า หลักสูตร และ
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการป้อนกลับที่สาคัญแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็น
หลักประกันคุณภาพที่ฝังอยู่ในระบบ ส่งผลให้ระบบทางานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การจั ด การศึก ษาด้ ว ยผลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ (Desired Outcomes of Education:
DOE) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เป็นแนวคิดส าคัญที่มีการ
กาหนดจุดร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกองค์กรหรือทุกฝ่าย เป็นคุณลักษณะที่นักการศึก ษา
กาหนดขึ้น เพื่อจุดประกายให้พลเมืองทุกคนที่ดาเนินการจัดการศึกษาในระบบ โดยผลลัพธ์นี้เป็นเป้าหมายรวม
สาหรับใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและเพื่อกาหนดการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาจะผสานหรือ
บูรณาการผลลัพธ์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทิศทางคุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์แปลเป็นผลลัพธ์ตามระดับพัฒนาระดับชั้นของระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับของระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ละระดับการศึกษาให้ไปบูรณาการในพื้นฐานการทางาน
สาหรับประเทศไทยใช้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สาหรับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ให้นาไป
ปรับหรือบูรณาการในการจัดการศึกษา และเพื่อป้องกันความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรื่องการบังคับใช้
แบบตายตัวแบบ “มาตรฐานการศึกษา” ที่มีลักษณะการกากับ ควบคุม และเข้มงวด เพื่อให้มีเอกภาพเชิง
เป้าหมาย และหลากหลายในการปฏิบัติ ให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น จึงกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
สรุปว่า การพัฒนาคุณภาพการศึก ษาด้วยการกาหนดเป้าหมาย เป็นกลไกสาคัญที่ช่วยให้
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ระบบ มี เ ป้ า หมายและทิ ศ ทางร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ก ารมี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน
การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร การบริหารจัดการ
การกากับและติดตามคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพด้วยวงจรการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็เป็น
ระบบที่ไม่เข้มงวดหรือสั่งการจนเกินไป แต่ละหน่วยงานและองค์กรมีอิสระที่จะสามารถออกแบบการพัฒนา
การศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตนเองได้ ทั้งนี้สิ่งสาคัญคือทุกหน่วยต่างมีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะ
ให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพได้ โดยสามารถกาหนดเป้าหมายเป็นมาตรฐาน (Standards) ผลลัพธ์
(Outcome) หรือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE)
2. การนานโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation)
การนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแสวงหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์เป็นจริงที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อเป็นบทเรียน และพัฒนาแนวทางสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
และความสามารถขององค์กรและกลุ่มบุคคลที่นานโยบายไปปฏิบัติ ให้สามารถจัดการและประสานกิจกรรมให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผล
ส าเร็ จ ของนโยบาย (กล้ า ทองขาว, 2551) การน านโยบายลงไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ห รือ การถ่ า ยทอดนโยบาย
สู่การปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนย่อยของขั้นตอนหลัก เรื่องการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นสิ่งสาคัญในการผลักดัน
นโยบายให้ผู้ปฏิบัติดาเนินงานตามนโยบาย และผู้ได้รับผลจากนโยบายได้รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และสร้างทัศนคติ
ที่ดี อันจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้นโยบายได้รับความสาเร็จในที่สุด ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้มอบและผู้รับ
นโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจ
และสามารถแปลความหมายของนโยบายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายโดยทั่วไปขาดความชัดเจน
ในบางส่วนกล่าวคือ นโยบายส่วนหนึ่ งอาจมีลักษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ ดังนั้น ผู้กาหนดนโยบายควรทาให้
ชัดเจนมากขึ้นเป็นนโยบายมีลักษณะเป็นเชิงทางเลือก และนโยบายที่ดีจะบอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย
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นโยบายมีลักษณะเป็นเชิงมาตรการ ในการนี้องค์ประกอบของนโยบายจะช่วยให้ผู้กาหนดนโยบายหรือผู้มอบ
นโยบายตระหนักถึงความชัดเจนในนโยบายที่ตนกาหนดขึ้น อันจะทาให้ผู้รับนโยบายเข้าใจชัดเจนและรับนาไป
ตีความและจัดทาเป็นนโยบายรองและแผนปฏิบัติง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับนโยบายสามารถ
แยกแยะส่วนสาคัญของนโยบายและแปลความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหญ่ให้เป็นนโยบายย่อย หรือการแปลงนโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติจะต้องจัดวัตถุประสงค์ แนวทาง
ดาเนินการ และกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน (สมภาร ศิโล, 2552)
นอกจากนี้ Viennet และ Pont (2017) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการนานโยบายการศึกษาสู่
การปฏิ บั ติ มี ค าส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การจั ด ส่ ง (Delivery) การท าให้ เ กิ ด
การกระทา (Enactment) การทาให้เป็นจริง (Realization) และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Change)
โดยสรุปการนานโยบายสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการสร้างที่แปลตามบริบทต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติและกระทบ
ต่อระบบการศึกษาหลากหลายระดับ ได้แก่ 1) การนาไปสู่การปฏิบัติมีเป้าหมายที่จะให้กระบวนการการศึกษา
เปลี่ยนแปลงในบางทิศทาง 2) เป็นกระบวนการหลากหลายทิศทาง (Multidirectional) เพราะต้องดาเนินการ
กั บ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ใ นระบบการศึ ก ษาที่ ห ลากหลายระดั บ 3) เป็ น กระบวนการที่ ป รั บ ให้ เ หมาะกั บ บริ บ ท
(Contextualized) เนื่องจากมีบริบทเกี่ยวกับวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิ จ เนื่องจากนโยบายการศึกษา
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.1 แนวคิดของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสาเร็จ
นโยบายและแผนที่ดีในทางปฏิบัติตามทรรศนะของแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter
and Van Horn, 1975: 445-448) มีลักษณะ 4 ประการคือ
1) ต้องระบุ วัตถุป ระสงค์ เป้าหมายและมาตรฐานให้ ชัดเจน เพราะความชัดเจนของ
องค์ป ระกอบเหล่ า นั้ น ทาให้ ง่า ยต่ อ การน าไปปฏิบั ติ แปลความหมาย ลงมือปฏิบัติ การกาหนดแนวทาง
การกากับ การตรวจสอบ การวัดและประเมินผล ดังนั้นการแปลงเจตจานงของนโยบายออกมาเป็นแผนกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ ควรเลื อกใช้ถ้อยคาหรือข้อกาหนดต่าง ๆ อย่างพิถีพิถันให้ ส ามารถสะท้อนเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติได้ชัดเจน
2) ต้องกาหนดทรัพยากรสนับสนุนนโยบายและแผนไว้ชัดเจน ทรัพยากรอาจหมายถึง
แรงเสริมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนหรือโครงการทรัพยากรเป็นปัจจัยอานวยความสะดวกต่อประสิทธิผลของ
นโยบายและเป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ในโยบายนาไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ แต่ทรัพยากร เช่น ทรัพยากรทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ หรือ
แรงเสริมอื่น ๆ ก็มีความสาคัญและจาเป็นเช่นกัน
3) การสื่ อสารนโยบายเพื่อทาความเข้าใจร่ว มกัน กลไกการขับเคลื่ อนต่าง ๆ จะต้องมี
ความชัดเจน นโยบายและแผนที่ดีเป็นผลของการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ผลนโยบายและแผนคือผลผลิต
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ และในขั้นเริ่มต้นของการนาไปสู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมรับผิดชอบจาเป็นจะต้องรู้และ
เข้าใจสาระของนโยบายและแผนให้สอดคล้องกัน กล่าวคือจะต้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับสาระของนโยบาย
ทั้งภายในและระหว่างองค์กรที่ร่วมรับผิดชอบให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานการปฎิบัติ และวัตถุประสงค์
ของนโยบายและแผนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความที่บิดเบือน เพิกเฉย หรือการต่อต้านนโยบาย
4) กาหนดหน่ ว ยงานรั บผิ ดชอบนานโยบายและแผนไปปฏิบัติตามความสามารถและ
ความชานาญ ระบุกลไกการกากับ การตรวจสอบ และการประเมิน กาหนดช่วงเวลา วิธีการตรวจสอบ และ
ประเมิน รวมทั้งกาหนดแนวทางการนาผลการกากับ ตรวจสอบ และประเมินมาแก้ไขปัญหา และปรับปรุง
การปฏิบัติให้ชัดเจน
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2.2 ขัน้ ตอนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
วรเดช จันทรศร (2545) อธิบายถึงรายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงการ พึ่งพา
ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่ง
การนานโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนในระดับมหัพภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับ
จุลภาค (Micro) ดังนี้
1) การนานโยบายไปปฏิบัติในระดับมหัพภาค (Macro Implementation) แบ่งการปฏิบิัติ
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือออกมาเป็นแผนงานหรือโครงการ
โดยทั่วไปหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนขั้นตอนที่สอง
เป็นการทาให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไป
ปฏิบัติต่อไป
2) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุล ภาค (Micro Implementation) เป็นจุดเริ่มต้น ที่
แท้ จ ริ ง ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ น โยบายที่ ม าจากส่ ว นกลางถู ก น ามาปฏิ บัิใน
ติ
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน ในขั้นตอนนี้มีความเกี่ยวพันกับการยอมรับนโยบายของ
หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางได้ดาเนินการในขั้นตอนแรกของระดับมหัพภาค ในระดับจุลภาพนี้มี 3 ขั้นตอน
หลักที่ต้องปฏิบัติ คือ (1) ขั้นตอนการระดมพลัง (Mobilization) เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้อง
พิจ ารณารั บ นโยบายและแสวงหาความสนับสนุนนโยบายจากท้องถิ่น (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer
Implementation) ครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้รับการยอมรับแล้วออกมาในรูป
ของการปฏิ บั ติ จ ริ ง และ (3) ขั้ น ตอนการสร้ า งความต่ อ เนื่ อ ง (Institutionalization or Continuation)
ครอบคลุ ม ถึ ง การแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ น โยบายถู ก ปรั บ เปลี่ ย นและได้ รั บ การยอมรั บ เข้ า เป็ น หน้าที่
ประจาวันของผู้ปฏิบัติ
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยกาหนดความสาเร็ จหรือความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ กล้า ทองขาว
(2551) ได้สรุปถึง ปัจจัยกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติที่สาคัญ
มี 6 ประการ คือ ปัจจัยด้านข้อความนโยบาย ด้านการสนับสนุนจากผู้มีอานาจและกลุ่มหลากหลายในสังคม
ปัจจัยด้านความสามารถและศักยภาพขององค์กรนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านจิตสานึกของผู้ปฏิบติ ปัจจัย
ด้ า นผู้ น าคนส าคั ญ และปั จ จั ย ด้ า นการก ากั บ ตรวจสอบ การประเมิ น ผล และการให้ แ รงเสริ ม ผู้ ป ฏิ บ ติ
รายละเอียดดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นข้ อ ความนโยบาย (Policy Statements) ข้ อ ความนโยบาย หมายถึ ง
ข่าวสาร นโยบาย (Policy Messages) ที่ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนโยบาย หรือระบุมาตรฐานนโยบาย
หรือ มาตรฐานแผนงาน หากพิจารณาลึกลงไปถึงแผนกลยุทธ์หรือแผนงานหรือโครงการที่รองรับนโยบาย
ข้อความนโยบายจะหมายถึง เป้ าหมายวัตถุประสงค์ รวมทั้งขั้นตอนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ห รือ
อาจหมายถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ อ าจจั ด ท าเป็ น คู่ มื อ แก่ ผู้ ร้ บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น าไปปฏิ บ ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และวัตถุประสงคข์องนโยบายนั้น ข้อความนโยบายจะหมายรวมการระบุองคก์รรับผิดชอบ ขอบข่ายที่นโยบาย
ครอบคลุมถึงแม้กระทั่งระเบียบวิธีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หากข้อความนโยบายมีความ
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โอกาสที่นโยบายจะประสบผลสาเร็จในขั้นนาไปปฏิบัติจะมีมาก แต่หากข้อความนโยบาย
มีความคลุมเครือหรือ ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน อาจเป็นอุปสรรค
ในขั้นการนาไปปฏิบัติ ทาให้โอกาสที่นโยบายจะบรรลุผลสาเร็จเป็นไปได้ยาก
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2) ปั จ จั ย ด้านการสนั บ สนุนจากผู้ มีอานาจและกลุ่ มหลากหลายในสั ง คม ผู้ นาหรือผู้ มี
อานาจ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย บางนโยบายแม้ิผู้เกี่ยวข้องจะมองว่า
เป็นนโยบายที่ดี หากแต่ผู้นาหรือผู้มีอานาจบารมี (Charisma) ไม่เห็นด้วย จะทาให้สาเร็จได้ยาก เช่น นโยบาย
การจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าในเขตเมือง หรือนโยบายปฏิรูปการศึกษา ถ้าผู้นาในสังคมไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายนี้ เพราะเห็นว่าจะเป็นการบีบบังคับประชาชนผู้หาเช้ากินค่า หรือเป็นการบีบบังคับให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางานหนักเกินไป เพราะไม่ชัดเจนว่านักเรียนและประชาชนจะได้อะไรจากการปฏิรูป จะทาให้
ลาบากในขั้นนาไปปฏิบัติ ถ้าหากนโยบายใดได้รับการสนับสนุนจากผู้นาทุก ระดับ โอกาสที่นโยบายนั้นจะ
ประสบผลสาเร็จในขั้นการนาไปปฏิบิเป็
ัติ นไปได้สูง
3) ปัจจัยด้านศักยภาพและความสามารถขององค์กรที่นานโยบายไปปฏิบัติ ศักยภาพและ
ความสามารถขององคก์รหรือหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาลักษณะสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ
ขององค์กร เช่น การมีโครงสร้างองคก์รเอื้อต่อกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะของทีมงาน ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นาองค์กร ระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร
ภายในและระหว่างองค์กร การมีและใช้เทคโนโลยีการบริ หารอย่างเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากร
ทางการเงินและอุปกรณ์การบริหาร รวมทั้งความสามารถนาเงินและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ได้ทันเวลา
และสถานการณ์ ความส าคัญของปั จ จัย ด้านนี้ คือ หากปราศจากองค์กรรองรับนโยบาย การนานโยบาย
ไปปฏิบิจะไม่
ัติ มีโอกาสเกิดขึ้น หากองคก์ รรองรับนโยบายขาดความสามารถและความพร้อม ความเป็นไปได้ที่
นโยบายจะล้มเหลวก็มีมาก แต่ถ้านโยบายใดมีองค์กรเข้มแข็งรองรับ โอกาสที่นโยบายนั้นจะประสบผลสาเร็จ
จะมี สู ง เพราะองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ ร องรั บ รั บ นโยบาย คื อ กลไกส าคั ญ ในการน าส่ ง นโยบายให้ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายตามเจตจานงของนโยบาย
4) ปัจจัยด้านจิตสานึกของผู้ปฏิบัตินโยบาย ความคิดนึกหรือเจตคติต่อนโยบายและการนา
นโยบายไปปฏิบัติของบุคคลระดับผู้ปฏิบัติการ คือปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของ
การนานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายหากผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจหรือสงสัยในวัตถุประสงคข์ องนโยบายว่าเพราะเหตุใด
จึงต้องมีนโยบายอย่างนี้ หรือสงสัยว่าความต้องการที่แท้จริงขอผู้กาหนดนโยบายคืออะไร นโยบายที่ทาอยู่มี
ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ได้รับบประโยชน์แท้จริงจากการดาเนินนโยบาย ฯลฯ ข้อสงสัยไม่เข้าใจนโยบายจะ
ทาให้ ผู้ ป ฏิบั ติขาดความมั่น ใจ ขาดความไว้ว างใจต่อนโยบาย ส่ งผลกระทบต่อความตั้งใจที่จะทุ่มเทพลั ง
ความสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อนโยบาย เพราะเห็นว่า
นโยบายที่รับผิดชอบไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร หรือไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ หรือบางที่ อาจ
เห็นว่าเป้าหมายของนโยบายดี แต่วิธีการปฏิบัติไม่ค่อยดี อาจปฏิบัติงานแบบเฉื่อยชาเพราะมีความรู้สึกไม่ชอบ
นโยบาย หากผู้ปฏิบติส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อนโยบายที่นาไปปฏิบัติเช่นนี้ นโยบายที่นาไปปฏิบัติมีโอกาสที่จะ
ไม่สาเร็จสูง แต่ในทางตรงกัน ข้าม ถ้านโยบายใดผู้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีปฏิบัติชัดเจน รู้สึกพอใจสูง
เพราะเห็นว่านโยบายที่ประกาศใช้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และองค์ กรก็จะได้ประโยชน์
จากการดาเนินนโยบายนี้ การมีพื้นฐานความคิดต่อนโยบายเช่ นนี้ จะทาให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ จะ
ทุ่มเทความสามารถและอุทิศเวลาในการปฏิบัติ โดยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ
แนวปฏิบิตามความเหมาะสม
ตั
ตามสถานการณ์แห่งความเป็นจริงจะส่งผลให้นโยบายบรรลุผล
5) ปัจจัยด้านผู้นาคนสาคัญ ผู้นาคนสาคัญคือปัจจัยกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ของการนานโยบายไปปฏิบัติในฐานะผู้นาคนสาคัญอาจมีส่วนเริ่มนโยบาย เขาจะแสดงบทบาทในการผลักดัน
นโยบายให้ได้รับการประกาศใช้ จะประสานความพยายามของบุคคลและองค์กรที่ร่วมรับผิดชอบในขั้นการนา
นโยบายไปปฏิบัติ จะคอยไกล่เกลี่ยและประนีประนอมปัญหา หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการนา
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นโยบายไปปฏิ บั ติ จะแสวงหาและใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ฝ่ า ยการเมื อ ง นั ก กฎหมาย
นักวิชาการ และบุคคลสาคัญอื่น ๆ เพื่อจูงใจให้เห็นความสาคัญและให้การสนับสนุนนโยบาย นอกจากนั้นผู้นา
คนสาคัญจะแสดงความสามารถให้ฝ่ายที่ดูแลงบประมาณเห็นความสาคัญของนโยบายที่นาไปปฏิบัติ จนกระทั่ง
พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณให้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนโยบาย เหล่านี้ ส่งผลให้นโยบายที่นาไป
ปฏิบัติประสบควาสาเร็จ เพราะผู้นาคนสาคัญจะได้รับเกียรติและยกย่องนับถือในหมู่ผู้ปฏิบัติ ทาให้ผู้ปฏิบัติมี
ความตั้งใจจริงที่จะทางานให้บรรลุผล ถ้าหากนโยบายใดขาดแคลนผู้ นาคนสาคัญที่เข้มแข็ง โอกาสที่นโยบาย
จะล้มเหลวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก
6) ปั จ จั ย ด้านการกากับตรวจสอบประเมินผล และการให้ แรงเสริมแก่ผู้ ปฏิบัติการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ จ าเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบการก ากั บ การตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลและองค์ ก ร
ที่รับผิดชอบ การกากับ ตรวจสอบมุ่งที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย และป้องกันการบิดเบือน
เป้าหมายและการหันเหทรัพยากรไปใช้ผิดทาง สาหรับการประเมินผลอย่างเป็นระบบ จะสามารถสะท้อน
ปัญหาในการกระบวนการนานโยบายไปปฏิบิได้
ตั ทุกขั้นตอน สามารถที่จะนาผลการประเมินไปแก้ไขการนา
นโยบายไปปฏิบัติ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายบรรลุผล ส่ว นการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
หากเป็นแรงเสริมทางบวกจะทาให้ผู้ปฏิบัติมีกาลังใจ มีขวัญในการทางาน แรงเสริมทางบวกจะเป็นพลังจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจ ทางานในหน้ าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น หากเป็นการให้แรงเสริมทางลบจะช่วยยับยั้งพฤติกรรม
หรือการปฏิบิที
ตั ่ไม่พึงประสงค์ จะเห็นว่าปัจจัยด้านการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และการให้แรงเสริม
แก่ผู้ปฏิบัติ มีความสาคัญต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ เพราะนโยบายใดหาก
มิได้จัดระบบการกากับ ตรวจสอบ ระบบการประเมินผลและการเสริมแรงผู้ปฏิบัติไว้ดีพอ โอกาสที่นโยบายจะ
บรรลุผลในขั้นการนาไปปฏิบัติจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
2.4 กลยุทธ์การนานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ
กลยุทธ์การนานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติจะนาเสนอกลยุทธ์ที่ใช้กับนโยบายการนา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติ (กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ, 2559) รายละเอียดมีดังนี้คือ สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทาให้ได้ข้อคิดสาคัญในการดาเนินการนามติต่าง ๆ ไปปฏิบัติรวมถึงแนวทางใน
การขั บ เคลื่ อ นมติ ต่า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
เรื่อง ความพร้อมของกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ และจัดเป็นองค์ประกอบใน 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
เนื้อหาของนโยบาย (Policy Content) กล่าวคือ องค์ประกอบที่ได้มาโดยมติต่าง ๆ มีความเป็นมาตรฐาน
หรื อ ไม่ หรื อ มี แ หล่ ง ที่ ม าจากสภาพปั ญ หาสั ง คมที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ ไม่ อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ได้ ท บทวน
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติซึ่งเรียกว่า “ขาขึ้น” นั้น พบว่า มติได้มาจากกระบวนการในการรับฟังในเวทีระดับประเทศในเขตพื้นที่
ต่าง ๆ อาทิ มติเรื่อง “การจัดการปัญหาสื่อโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย” ซึ่งเป็นมติต่อเนื่องจากมติสมัชชาในปีที่ 4
สานต่อมายังมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีที่ 6 และการขับเคลื่อนโดยตลอดในระยะเวลา 3 ปี มีส่วนงานที่
เป็นหน่วยงานหลัก (Implementing Agency) คือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งได้จัดทา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสื่อโฆษณายาที่ผิดกฎหมายและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของปีที่ 7 แม้ว่าจะไม่มีมติการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย แต่ได้มีการปรับเพิ่มประเด็นมติเกี่ยวกับการใช้ยา
เสตียรอยด์เข้ามา นั่นแสดงว่ามติสมัชชาสุขภาพไม่แยกดาเนินงานอย่างเด็ดขาด โดยมีมติที่เดินหน้าต่อเนื่อง
และขั บ เคลื่ อ นอย่ างสอดคล้ อ งกั น และมี ข อบเขตเนื้อ หานโยบายที่ แ ผ่ ข ยายออกไป (Policy Boundary)
นอกจากนั้ น กระบวนการในการได้ม าของแต่ล ะมติ ยังพิจารณาถึงสภาวะแวดล้ อ มของนโยบาย (Policy
Context) ได้แก่ ผู้ให้การสนับสนุน ผู้คัดค้าน และผู้ให้ ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
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ของมติซึ่งอาจมีมติที่พัฒนามาจากมติเดิม ดังนั้น การแยกประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละมตินั้นทาได้ยาก
เพราะแต่ละมติมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เปรียบได้กับรถไฟที่มีสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ
ทาหน้าที่เป็นหัวรถจักร คอยควบคุมขับเคลื่อนและมีมติสมัชชาสุขภาพเป็นโบกี้ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 64 โบกี้ที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้และยังมีโบกี้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกในแต่ละปี ดังนั้นการสังเคราะห์พื้นฐาน การวัดความ
พร้อมของกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยพิจารณามติในแต่ ล ะปีว่า การขับเคลื่อนในมตินั้น
ควรพิจารณาประเด็นใดบ้าง ตั้งแต่ปัจจัยนโยบาย หน่วยงานในส่วนของพื้นที่ หรือ สภาพแวดล้อม โดยสิ่งที่
สาคัญคือผู้นานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementers) บอกได้ถึงความสาเร็จในการขับเคลื่ อนนโยบาย
เช่น มติสื่อโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา โดยพบผู้กระทาผิดด้านการโฆษณาฯ กว่าร้อยรายภายใน 1 เดือน และมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มี
หน่วยงานบุคลากร โครงสร้าง และภาคีจานวนจากัด ดังนั้นการวัดการขับเคลื่อนมติต่าง ๆ จาเป็นต้องคานึงถึง
บุคลากรที่มีความพร้อมความสามารถประกอบและสุดท้ายคือ สภาพแวดล้อมภายนอกของนโยบาย (Policy
Outsiders) ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองว่าจะสามารถเกื้อหนุนให้มติเหล่านั้นก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่
กล่าวคือ สภาพความไม่พร้อมด้านการเมืองจะก่อให้เกิดความกังวลในการดาเนินงานตามมติต่าง ๆ ได้
ดังนั้นปัจจัยสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติจากผลการวิจัยในโครงการนี้มี 6 ปัจจัย โดย
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ตัวย่อเพื่อง่ายต่อการจดจา คือ “CIBCIO” โดยที่ “C” หมายถึง Content หรือปัจจัยด้าน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย “I” หมายถึง Implementing Agency คือ ต้องมีแม่บทหน่วยงานหลัก และ
กลุ่มเครือข่ายในการขับเคลื่อนและสนับสนุน “B” หมายถึง Boundary คือ มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่และ
ระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้แต่ละมติเดินหน้าไปได้ “C” หมายถึง Context คือ สภาวะแวดล้อม ผู้สนับสนุน
ผู้คัดค้าน “I” หมายถึง Implementer คือ ความสามารถ ของผู้นาองค์การต่าง ๆ ที่เข้าใจนโยบายและนา
นโยบายไปปฏิบัติทุกภาคส่วน และ “O” หมายถึง Policy Outsiders คือ ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม สั ง เกตได้ ว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ มี ห ลายปั จ จั ย
มีความสาคัญและเชื่อมโยงระหว่างกันในทุกปัจจัย
โดยสรุปการนานโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (1) เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีหลายมิติ
มีความซับซ้อน มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมากที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนโยบาย (Policy) ผู้คน (People)
และสถานที่ (Place) ทาให้ต้องมีการต่อรองและสร้างการมีส่วนร่วม (2) มีเป้าหมายของนโยบายเป็นไปเพื่อ
สร้ างการเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ที่ส ถานศึกษา (Bringing change to schools) โดยมีสิ่ งที่ควรพิจารณาอยู่
2 ประเด็น คือ การน านโยบายไปสร้ างการเปลี่ ยนแปลงที่โ รงเรียนและระบบการจัดการศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องมีการสนับสนุนเรื่องสื่อ วัสดุ การจัดการเรียนการสอน ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ต้องคิดและน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติในสถานศึกษา และ (3) กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางที่หลากหลาย (A purposeful and multidirectional process
of change)
3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกั นคุ ณภาพเริ่ มในองค์ กรหรื อบริ ษั ทที่ ผลิ ตสิ นค้ า ก าหนดให้ มี การตรวจสอบคุ ณภาพ
(Quality inspection) ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 มีการอบรมบุคลากรด้านความรู้ และการควบคุมคุณภาพ ประเทศ
ที่มีการประกันคุณภาพในกลุ่มแรกๆ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
และคณะ, 2545: 21-23)
3.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
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แนวคิดการประกันคุณภาพมีหลากหลาย และมีเครื่องมือช่วยการพัฒนาคุณภาพจานวนมาก โดย
แนวคิดพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ วงจรคุณภาพ (Quality Control Cireles - QCC)
พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.เดมมิ่ง (Ewards Deming) วงจรคุณภาพอาจเรียกว่า วงจร PDCA (Plan – Do
– Check – Act) เป็ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลผลิ ต ทางอุ ต สาหกรรมมี ก ารวางแผน การด าเนิ น ตามแผน
การตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงพัฒนา กระบวนการผลิตและผลผลิตให้มีคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA ตามแนวคิดของ เดมมิ่ง “PDCA” เป็นกิจกรรมพื้นฐาน
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดาเนินงานซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดยชิวฮาร์ท (Walter Shewhart )
ต่อมาเดมมิ่งได้นามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543 : 49)
ภารกิจ หลั กของการปรั บ ปรุ งคุณภาพโดยการใช้ว งจร PDCA มีดังต่อไปนี้คือ (PDCA Cycle,
http://www.hci.com.au / hcisite / Toolkit / pdcacycl.htm)
การวางแผน (Plan - P) หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาปัญหากาหนดเป้าหมายการแก้ปัญหาและ
การวางแผนแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการวางแผนจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่รูปแบบที่เป็นจริง
ขึ้นมาทาให้เกิดรายละเอียดที่พร้อมจะนาไปสู่ การปฏิบัติ
การปฏิบั ติตามแผน (Do - D) หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินการแก้ปั ญหาหรื อ การนาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาไปปฏิบัติ ซึ่งต้องออกแบบวิธีการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหา
การตรวจสอบ (Check – C) หมายถึง การตรวจสอบประเมินว่าการดาเนินการบรรลุผลตาม
ความต้องการหรือไม่ การตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่องจะสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพของผลผลิตจะมีอยู่
ตลอดเวลา
การกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา (Act - A) หมายถึง ขั้นตอนการนาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จาก
การตรวจสอบแล้วว่าได้ผลมากาหนดเป็นมาตรฐานการทางาน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป หากพบว่าเกิด
ข้อบกพร่องให้ปฏิบัติการแก้ไขตามลักษณะของปัญหาที่ค้นพบ
การทาวงจรเดมมิ่งต้องทาไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด และเนื่องจากการจัดการคุณภาพ
ไม่ใช่ภารกิจที่ผู้บริหารจะดาเนินการด้วยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพจะประสบความสาเร็จได้ต้องเป็น
การกระทาทั่วทั้งองค์การ เพราะการจัดการคุณภาพเป็นปรั ชญาสาหรับองค์การและคนทุกคนในองค์ การนั้น
(Melnyk & Denzler, 1996 : 305) หลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 วงล้อเดมมิ่ง
ที่มา : Melnyk &Denzler (1996: 308)
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สรุปได้ว่าวงจร PDCA คือ รูปแบบของการทางานเชิงระบบ มีการดาเนินงานต่อเนื่อง เชื่อมโยง
กัน โดยมีจุดหมายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญต่อมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งในหมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการศึกษาตามมาตรา 47
ถึงมาตรา 51 (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547: 29 - 31) โดยได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐ ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ที่ได้กาหนดให้การศึกษาทุกระดับมีระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา เพื่อนามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของไทย ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยประกอบด้วย 2 ระบบ คือ
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เป็นระบบการประกันคุณภาพการทางานที่สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดาเนินการ
เอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมที่ทา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนรวมถึงผลผลิตของสถานศึกษา
เป็นไปตามคุณภาพที่พึงประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารการศึกษาและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อนาไปสู่การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมไปถึง
การดาเนินการทางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามหลั ก การบริ ห ารนั้ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น กระบวนการจั ด การ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งหลักการดังกล่าว ต้องมีกระบวนการวาง
แผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนักวิชาการบางคนให้
ทรรศนะว่ากระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เพียงแต่การสร้างบ้านต้ อ งใช้
สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาดาเนิ นการและเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องทาต่อ แต่กระบวนการ
สร้างคนนั้นผู้ที่เป็นสถาปนิก คือ ครูและผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลภายในจะต้องร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดี
และจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอย่างไร ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผน (Plan) ว่าจะต้องทาอย่างไรแล้ว
ลงมือปฏิบั ติตามแผน (Do) ช่ว ยกัน ตรวจสอบการทางาน (Check) หากมีข้อบกพร่องหรือแนวทางในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการทางานเป็นวงจร
ของการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวได้ว่าการประกันคุณภาพเป็นการเดินทาง (Adventure) ไม่ใช่จุดหมาย
ปลายทาง (Destination) การประกันคุณภาพต้องทาต่อเนื่องและต้องแสวงหาสภาพที่ดีกว่า
จากขั้นตอนและแนวคิดในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่ นี้ เป็นระบบที่จะช่วย
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาตนเองตามบทบาท
หน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นให้เกิดความรู้สึก ว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนเองและประเมินตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ตลอดเวลา โดยสรุปการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด
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2) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นาไปสู่การวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที่กาหนด
3) เพื่อให้ ได้ข้อ มูล สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่ อ การตัดสิ นใจดาเนิ นงานด้า นต่า ง ๆ
ในสถานศึกษา
ในส่วนขั้นตอนการดาเนินงานตามกระบวนการ มีดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตรียมการที่มีความสาคัญ คือ
1.1 การเตรี ย มความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่ า ของ
การประกันคุณภาพภายในและการทางานเป็นทีม ซึ่งจะจัดทาการชี้แจงทาความเข้าใจ โดยใช้บุคลากรภายใน
สถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม
รับทราบพร้อมกัน และต้องพัฒนาความรู้ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ให้บุคลากรทุกคนเกิดความ
มั่นใจในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ด้วยการจัดประชุ มเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อมา เน้นเนื้อหาการกาหนดกรอบและแผนการประเมิน
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น และการรวบรวมข้ อ มู ล ในช่ ว งท้ า ย เน้ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การนาเสนอผลการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)
1.2 การแต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ รั บผิ ดชอบในการประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทางานร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตามแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหาร ซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบงานใดควรเป็นกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพ
งานนั้น
2. ขั้นการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน
2.1 การวางแผนจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายแนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบงาน
ระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้ สาหรับแผนต่า ง ๆ ที่ควรจัดทา คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ เป็นต้น
2.2 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดาเนินการต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและ
ผู้บริหารควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ การปฏิบั ติก ากั บ ติด ตามการท างาน ทั้ ง ระดั บ บุ ค ลากรรายกลุ่ ม รายหมวด และ
ให้การนิเทศ
2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะ
จะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่แสดงว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายเพียงใด โดยการประเมินต้อง
จัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูลและ
การตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
2.4 การนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแต่ละฝ่ายประเมินผลเสร็จแล้ว จะส่งผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผล แล้วนาเสนอผลต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของผู้บริห ารและบุ คลากรนาไปวางแผนในระยะต่อไป และจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศหรื อ
การเขียนรายงานประเมินตนเอง
3. ขั้นการจัดทารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาปี
เมื่อสถานศึกษาดาเนินการประเมินผลภายในเสร็จแล้วจะจัดทารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวม
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะห์จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน
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การดาเนินการประกันคุณภาพภายในมีแนวทางและขั้นตอน ดังแผนภาพและรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3.2.2 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานสาคั ญที่มีบทบาทในการกากับ ดูแล กาหนดมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึง
พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม มีความเป็น
กัลยาณมิตร หน่วยงานดังกล่าวได้รับการจัดตั้งในลักษณะองค์การมหาชนมีชื่อว่า “สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา” (สมศ.) บทบาทของ สมศ. นั้นจะเป็นองค์กรที่จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีของสถานศึกษาทั่วประเทศและในทุกระดับ โดยสรุปการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายนอกมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ. กาหนด
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ
ความสาเร็จ รวมไปถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
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3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ส ถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชน
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะพบว่า
การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการทางานที่เป็นระบบมีขั้นตอนในการดาเนินงานที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน
การประกันคุณภาพทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ต่างก็มีรูปแบบการดาเนินการและเกณฑ์มาตรฐานที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าทุกองค์กรมีเป้าหมายที่เหมือนกันในการที่จะ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่ าผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะ
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สาหรับแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนาไปปฏิบัติได้
สามารถสรุปรวมได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้า
สู่มาตรฐาน ซึ่งต้องมีโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกมาตรฐาน รวมถึงการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2. การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งการดาเนินการในขั้นตอนนี้สถานศึกษาจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และตรงตามสภาพจริง
3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยนาผลการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดาเนินการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
เพื่อเป็นการให้ ความช่ว ยเหลื อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒ นาคุณภาพ อันเป็นการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ในที่นี้จะได้นาเสนอแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังนี้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างหลักประกันว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละแห่งดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กาหนด เพื่ อให้เกิดความพึงพอใจและตอบสนอง
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ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
Deming (อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2541: 167-171) ได้เสนอแนวทางเพื่อการพัฒ นา
คุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กรธุรกิจ โดยเสนอหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อที่รู้จักกันดีว่า “เดมมิ่ง
14 ข้ อ ” (Deming's Fourteen Points) ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะกล่ า วถึ ง เฉพาะปั จ จั ย ที่ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเด็นที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยหลักการ
ต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
1. สร้างปณิธานในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ผู้บริหารจะต้องมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพโดยมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อย่างชัดเจนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลัก คือนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน
2. ยอมรับปรัชญาใหม่ของการบริหาร
ผู้บริหารต้องยอมรับ “วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ” เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิต โดยต้องทา
ให้คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานให้ได้ เพราะคุณภาพจะเป็นตัว กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลากรทุก
คนเปลี่ยนจากการทางานตามคาสั่งเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง
3. ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยเฉพาะการตรวจสอบ
การควบคุ ณ ภาพต้ อ งมุ่ ง ที่ ก ารควบคุ ม กระบวนการด าเนิ น งานเป็ น ส าคั ญ ไม่ ใ ช่ อ าศั ย
การตรวจสอบหรื อประเมินภายหลังจากการดาเนินการได้เสร็จสิ้นลง เพราะการตรวจสอบขั้นสุดท้ายไม่ใช่
วิธีการที่ฉลาดในการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น
4. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
การสร้างเสริมคุณภาพให้ เกิดขึ้นไม่ใช่งานที่ทาครั้งเดียวเสร็จเลย แต่เป็นงานที่ต้ อ งทา
การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งอย่ างค่อยเป็ น ค่อยไป และต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอโดยใช้ว งจรเดมมิ่งเพื่อ
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ทาการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนการฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนในเรื่อง
ของคุ ณ ภาพและการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพโดยเฉพาะเรื่ อ งของ “การควบคุ ม คุ ณ ภาพเชิ ง สถิ ติ ” และ
“เครื่ องมือแห่ งคุ ณภาพ” ประเภทต่าง ๆ การฝึ กอบรมจะต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอและทาซ้ าตาม
ความจาเป็น
6. สร้างภาวะผู้นา
การสร้างภาวะผู้นาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเป็นผู้นาตนเองถือเป็นพื้นฐานที่
สาคัญยิ่งของการสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
7. กาจัดความกลัวให้หมดไป
ผู้บริหารจะต้องกาจัดโครงสร้างที่ เป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นการติดต่อประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เพื่อให้พนักงานที่อยู่ต่างหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้
อย่างเต็มที่
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8. กาหนดคาขวัญและเป้าหมาย คาขวัญและเป้าหมายอาจจะไม่มีความหมายเลยหาก
ปราศจากแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้นการใช้คาขวัญและเป้าหมายเพื่อจูงใจผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าได้
เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่จะทาให้สามารถบรรลุคาขวัญหรือเป้าหมายนั้นๆ ด้วย
9. กาจัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน
การมุ่งเน้นที่เป้าหมายมากกว่าการมุ่งเน้นที่คุณภาพจะทาให้ความภาคภูมิใจของบุคลากรใน
ผลงานของตนเองลดน้ อ ยลงเพราะไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ การมี ส่ ว นร่ ว มจะท าให้ เ กิด
ความภาคภูมิใจและความพอใจในงานมากขึ้น
10. จัดทาแผนการศึกษาและทาการศึกษาอบรมอย่างสม่าเสมอ
แผนการศึกษาและฝึกอบรมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะรองรับ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาบุคลากรและเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะมีผล
ต่อความสาเร็จและความอยู่รอดของสถานศึกษา
11. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็จของการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและนาตนเองเข้าสู่ก ระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพโดยการลงมือปฏิบัติด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารต้อง
ยึดมั่นในคุณภาพและต้องมีความต่อเนื่องไม่ใช่เฝ้ามองผลสาเร็จในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว
หลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพข้างต้นเป็นเรื่องที่สถานศึกษาควรยึดถือปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพหรือปรับปรุงบริการของตนเองให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
Harris and Jon (2000: 37-39) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมการปรับปรุงสถานศึกษาของ
ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดาและได้สรุปองค์ประกอบของการปรับปรุงคุณภาพให้ประสบผลสาเร็จ
ดังนี้
1. การสนับสนุนของหน่วยงานภายในและภายนอก หน่วยงานภายในได้แก่ครูและบุคลากรที่
พร้อมจะทางานร่วมกัน และสาหรับหน่วยงานภายนอกจะเข้ามามีบทบาทในการให้การสนับสนุนทรัพยากร
และเงินทุนให้ความช่วยเหลือ และกระตุ้นการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. การมีจุดเน้นที่เป้าหมายการสอนและการเรียนรู้จะมีส่วนกระตุ้นและสนับสนุนให้ เ กิด
การปรับปรุงสถานศึกษาในด้านการสอนและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
3. ข้อตกลงในการพัฒนาครูและพัฒ นาวิชาชีพ การพัฒนาครูเป็นหั ว ใจของการปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา โดยต้องมีการพัฒนาด้านทักษะความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ มีการสนับสนุนให้ครูได้
แสดงความเชี่ยวชาญในรูปแบบการสอนใหม่ ๆ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
4. ภาวะผู้นา ผู้นาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการปรับปรุงสถานศึกษาโดยการสนั บสนุนให้
เกิดการมีส่วนร่วมของครูและผลักดันให้ครูรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง
5. การประเมินระหว่างและสิ้นสุดการทางาน การประเมินเป็นวงจรสาคัญในการปรับปรุง
สถานศึกษาเพราะเป็นวิถีทางที่จะได้ข้อมูลป้อนกลับ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการประเมินที่มีหลักฐานชัดเจนและ
โปร่งใส
ในส่วน Levine and Lezotte (อ้างถึงใน เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2547 : 54) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา โดยน าเสนอเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมและบรรยากาศของ
สถานศึกษาไว้ว่า วัฒ นธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒ นาจะมีส ภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศที่เป็นระเบียบเอื้อต่อการพัฒ นาวัฒนธรรมการทางานที่มีการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานที่จ ะร่ว ม
ดาเนิ น การตามพัน ธกิจ ที่เน้ น ผลส าเร็ จ การมุ่งเน้ นการแก้ปัญ หา และมีความสมานสามัค คี ความร่ว มมื อ
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การเห็นพ้อง การสื่อสารของบุคลากรในองค์การที่ถูกต้อง คล่องตัว นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่สถานศึกษาให้
ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่าง
เหมาะสม เพื่อนักเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้สมบูรณ์และเหมาะสม
มีการพัฒ นานั กเรี ย นเป็ นรายบุ คคล ส าหรั บเรื่องภาวะผู้นา ถือว่าก็เป็นปัจจัยส าคัญโดยผู้นาควรสามารถ
คัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรอย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกสามารถกากับติดตาม
กิ จ กรรมของโรงเรี ย นอย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ใช้ เ วลา และพลั ง ในการปรั บ ปรุ ง สถานศึ ก ษา
ให้การสนับสนุน และพัฒนาครูอาจารย์ จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และที่สาคัญคือการเป็น
ผู้นาด้านวิชาการ ในส่วนปัจจัยภายนอกที่กล่าวถึง คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ข้อมูลข้างต้นแสดงว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลทางการศึกษา
คือ 1) ปั จ จั ย ในด้ านการกาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ การกาหนดมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น
2) ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา 3) ปัจจัยในด้านการจัดโครงสร้างและ
การกาหนดบทบาทหน้าที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 4) ปัจจัยด้าน
การทางานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครู ความเป็นอิสระในการทางาน 5) ปัจจัยด้านครู ได้แก่ พฤติกรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ นักเรียน และการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ 6) ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศของสถานศึกษาที่ปลอดภัยเน้นการพัฒนาภาพรวมของสถานศึกษา 7) ปัจจัยใน
ด้านการกากับติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน โดยสร้างกลไกการประเมินและทบทวนคุณภาพทุก
ระยะ รวมทั้ง 8) ปั จ จั ย ภายนอก คือ การมีส่ ว นร่ว มในการสนับสนุนสถานศึกษาจากหน่ว ยงานภายนอก
เช่น ผู้ปกครองชุมชน
สรุปได้ว่า การศึกษาไทยมีระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน
และการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น การด าเนิ นงานของสถานศึ ก ษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด ใช้แนวคิด PDCA มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง นาผลมาปรับปรุงคุณภาพเป็น
วงจรคุณภาพภายใน สาหรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นบทบาทหน้าที่ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดให้มีคณะผู้ประเมินจากภายนอก ประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริง
รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
3.4 แนวคิดการสร้างวัตถุประสงค์และผลลพธ์หลัก (Objective and Key Results)
ในอดีตที่ผ่านมานั้น ภาครัฐพยายามมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา จึงได้มี
การให้ ส ถานศึ ก ษาท าการประกั น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา อย่างไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่ 1) ระบบประกัน
คุณภาพไม่สะท้อนความแตกต่างของสถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจถูกวัดด้วยตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา 2) ระบบประกันคุณภาพยังเน้นการตรวจสอบ
เอกสารมากกว่าการพัฒนาคุณภาพ 3) ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกไม่สอดคล้ องกัน มีนิยาม
แตกต่างกัน การประกัน คุณภาพจึ ง กลายเป็น การบั นทึ กข้ อ มูล ในเอกสารที่ ให้ ตรงกับ คานิยามของแต่ ล ะ
หน่วยงานที่กาหนด ซึ่งไม่เป็นผลดีใด ๆ ต่อสถานศึกษา 4) ครูใช้เวลาจัดทาเอกสารและต้อนรับผู้ประเมิน ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ 5) ผู้ประเมินขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน
ปัญหาดังกล่าวนามาสู่การปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพ โดยใช้หลักการให้สถานศึกษาสามารถออกแบบ
ระบบการประกันคุรภาพภายในที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเป็ นภาระในการการสร้างหลักฐานต่าง ๆ
และให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนในของสถานศึกษา
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รวมถึงผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุ ณภาพจากภายนอก จะต้องสามารถนาไป
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้ด้วย รายละเอียดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561
นอกจากนั้นต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว การบริหาร
องค์ ก รแบบเดิ ม อาจไม่ ส ามารถท าให้ อ งค์ ก รอยู่ ร อดได้ ใ นระยะยาว จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ รอ งรั บ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาให้ต้องมีการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ที่จานาพาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็ขได้ เครื่องมือ
การบริหารองค์กรในปัจจุบันที่กาลั งเป็นที่สนใจมาก ได้แก่แนวคิดเรื่อง Objective and Key Results หรือ
OKRs รายละเอียดเป็นดังนี้
3.4.1 แนวคิดการสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results)
แนวคิดของการสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก หรือที่เรียกย่อๆ ว่า OKRs ไม่ใช่แนวคิด
ใหม่ แต่เป็นการต่อยอดมาจากแนวคิด MBOs โดยในแนวคิด MBOs นั้นจุดเน้นจะอยู่ที่การสร้างวัตถุประสงค์
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลายๆ ข้อนั้น อาจจะมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน จึงทาให้ผู้ปฏิบัติงานเอง
ไม่ แ น่ ใ จว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ นั้ น มี ค วามหมายอย่ า งไร เช่ น การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า “ท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ” อาจจะทาให้เกิดความไม่แน่ใจว่า “ประสิทธิภาพ” วัดอย่างไร เพื่อตอบคาถามดังกล่าว
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง MBOs และ OKRs
MBOs

OKRs

MBOS มีเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์เท่านั้น

OKRs มีทั้งเรื่องวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก

MBOs มักจะมีการประเมินผลรายปีเป็นหลัก

OKRs จะมีการประเมินรายไตรมาส

MBOs จะมี ลั ก ษณะที่ แ ต่ ล ะคนจะสนใจเฉพาะ OKRs จะมีระบบที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มากกว่า
วัตถุประสงค์ของตนเป็นหลัก
MBOs เป็นระบบที่เน้นการบริหารแบบบนล่าง
OKRs เป็นระบบแบ่งผสมคือทั้งบนล่างและล่างขึ้นบน
MBOs ใช้เชื่องโยงกับผลตอบแทนของพนักงาน

OKRs ไม่มีการเชื่อมโยงกับผลตอบแทนโดยตรง

MBOs เป็นระบบที่มักจะทาให้คนไม่กล้าเสี่ยง

OKRs สนับสนุนให้คนที่ตั้งเป้าหมายได้ท้าทายมาก

จึงมีการนาเสนอแนวคิดการวัดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเรียกสิ่งนี้ว่า ผลลัพธ์หลัก กล่าวคือเป็น
หลักฐานที่วัดผลได้ และพิสูจน์ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้นบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ เช่น จากตัวอย่าง
เดิม คาว่า “ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ" ที่เป็นวัตถุประสงค์นั้น ผลลัพธ์หลักอาจจะ เป็น “ต้นทุนลดลง 10%"
หรือ “ทางานให้เสร็จภายใน 10 วัน หรือ “มีความผิดพลาดของการทางานต่ิากว่า 10%" เป็นต้น
หากจะพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างระบบ MBOs กับระบบ OKRs แล้ว สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 6 ประการดังต่อไปนี้
1. MBOS จะมีเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์เท่า นั้นใน ขณะที่ OKRs มีทั้งเรื่องวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์หลัก
2. MBOs มั ก จะมี ก ารประเมิ น ผลรายปี เป็ น หลั ก ในขณะที่ OKRs จะมี ก ารประเมิ นราย
ไตรมาส
3. MBOs มั ก จะมี ลั ก ษณะที่ แ ต่ ล ะคนจะสนใจ เฉพาะวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องตนเองเป็ น หลั ก
ในขณะที่ OKRs จะเป็นระบบที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ มากกว่า
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4. MBOS เป็นระบบที่เน้นการบริหารแบบบนลง ล่างเป็นหลัก ในขณะที่ OKRs จะเป็นระบบ
แบบผสม คือ ทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบน
5. MBOs มั ก จะใช้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผลตอบแทนของพนั ก งาน ในขณะที่ OKRs จะไม่ ไ ด้ มี
การเชื่อมโยงกับผลตอบแทนโดยตรง
6. MBOS เป็นระบบที่มักจะทาให้คนไม่กล้าเสี่ยง ในขณะที่ OKRs จะสนับสนุนให้คนที่ตั้งเป้า
ได้ท้าทายมากกว่า
จากการพัฒนาแนวคิด MBOS ตั้งแต่ปี 1954 โดย Peter Drucker ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น
แนวคิด MBOS ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย มีหลายองค์กร ได้นาเอาแนวคิดนี้ไปใช้ รวมถึง
บริษัท Intel ที่นาโดย Andy Grove ที่ได้นาเอาแนวคิดนี้ไปใช้เช่นกัน และ Andy Grove ก็เป็นบุคคลที่ได้รับ
การกล่าวถึงว่าได้น าเอาหลักการ ของผลลัพธ์หลั ก มาใช้ใน Intel และกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของแนวคิ ดที่
เรียกว่า OKRs นั่นเอง
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแนวคิด OKRs ได้ถูกนาไปใช้ ที่บริษัทIntel ตั้งแต่ช่วงปี 1980 แล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้แพร่หลายมากนัก จนกระทั่งผู้บริหารของ Intel คนหนึ่งคือ John Doerr ได้ลาออกจาก Intel เพื่อไป
ตั้งบริษัทที่จะนาเงินไปลงทุนใน Startup ต่าง ๆ โดย Startup แห่งหนึ่งที่ John Doerr ได้นาเงินไปลงทุนคือ
Google และเมื่อ Google ได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ John Doer จึงได้เสนอแนะให้ Google นาเอาระบบ OKRs
ไปใช้ และทาให้ OKRs เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยบริษัท Startup ต่าง ๆ เช่น LinkedIn Spotify และอื่น ๆ ก็ได้
นาเอาระบบนี้ไปใช้
สาหรับในประเทศไทยนั้น นอกจากบริษัท Startup ในไทยแล้ว ในระยะหลังนี้ยังมีองค์กรจานวน
มากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้นาเอาแนวคิดนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเชื่อว่าแนวคิดนี้จะเป็น
ประโยชน์กับองค์กร OKRs เป็นรูปแบบการบริหารองค์กรโดยใช้ Goal Setting Theory มาเป็นพื้นฐานโดย
Doerr (2018) ได้ นาเสนอถึงความสาคัญ 4 ประการของ OKRs ดังต่อไปนี้
1. เน้นเฉพาะเรื่องที่สาคัญ ระบบ OKRs จะมีการตั้งเป้าหมายจานวนไม่มากนัก เนื่องจาก
หากมีการตั้งเป้าหมายเป็นจานวนมากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน จะไม่สามารถทราบได้ว่างานใดเป็ นงานที่สาคัญ
และมีความจาเป็น และยิ่งหากมีทรัพยากรที่จากัดแล้ว การที่มีเป้าหมายจานวนมากจะทาให้มีการกระจายเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปทาอะไรหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน ซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะไม่สามารถทาอะไรได้สาเร็จเป็นชิ้น
เป็นอัน และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ
2. ให้มีความเชื่อมโยงและมีการทางานเป็นทีม ระบบ OKRs จะเน้นในการตั้งเป้าหมายที่
สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ไล่ลงมาจนเป็นเป้าหมายของทีมงาน และ
เป้ า หมายของพนั ก งานแต่ ล ะคน เราเรี ย กสิ่ ง นี้ ว่ า Vertical Alignment หรื อ ความสอดคล้ อ งในแนวตั้ ง
อีกประการหนึ่งคือ เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นจะต้องสอดคล้องกันในระหว่างหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า Horizontal
Alignment ซึ่งต้องทาให้แน่ใจว่าเป้าหมายของหน่วยงานหนึ่งไม่ไปขัดแย้งกับเป้าหมายของอีกหน่วยงานหนึ่ง
การออกแบบในรูปแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดการทางานเป็นทีมได้มากขึ้น
3. มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่ายระบบ OKRs จะให้พนักงานได้ตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
หลัก และจะต้องคอยดูแลติดตามผลของ OKRs ของตัวเองตลอดเวลา ระบบนี้จะทาให้เกิดความก้าวหน้าใน
การทางาน และจะเห็นผลลัพธ์ของการทางานอย่างต่อเนื่อง
4. มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ระบบ OKRs จะกระตุ้นให้ พนักงานตั้งเป้าหมายที่ท้ าทาย
โดยไม่เอาเป้าหมายเหล่านั้นไปผูกติดกับผลตอบแทนพนักงาน จึงทาให้พนักงานไม่จาเป็นต้องกลัวว่าหาก
ตั้งเป้าหมายไว้สูงแล้วจะทาให้เขาไม่ได้รับผลตอบแทนมากเท่าที่ควร
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีหลายองค์กรสนใจที่จะ นาเอา OKRs ไปใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามยังมี
ข้ อ สงสั ย ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งระบบ OKRs กั บ ระบบการวั ด ผล การปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ตั ว วั ด ผล
การปฏิบัติงานหลัก หรือที่เรียกว่า Key Performance Indicators (KPIs) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ทั้งสองระบบนี้เป็นระบบการวัดผลเหมือนกัน เพียงแต่ ระบบ KPIs จะมุ่งเน้น
การรวมศูนย์การตัดสินใจ (Centralization) เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากระบบ OKRs ที่จะเน้นการกระจายศูนย์
การตัดสินใจไปสู่พนักงาน (Decentralization) อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความแตกต่างของทั้งสอง ระบบได้
ใน 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ในการสร้างตัววัดผลนั้น ระบบ KPIs ตัววัด มักจะมาจากองค์กร คือ ใช้ระบบบนลงล่าง
เป็ น หลั ก ในขณะที่ OKRs จะให้ แต่ล ะคนสร้างตัว วัดผลการทางานของตนเองขึ้นมา ดังนั้นการใช้ OKRs
จึงน่าจะทาให้สามารถมีตัววัดผลที่สอดคล้องกับงานที่ทาได้มากกว่า
2. ขั้นตอนการออกแบบตัววัดของ KPIs หาก ทาได้ไม่ดี ในบางกรณีอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร แต่ในระบบ OKRS นั้น ในขั้นตอนการออกแบบ มีการกาหนดให้หัวหน้างานพิจ ารณา
ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์หลักของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่แล้ว จึงทาให้โอกาสได้การวัดผลที่สอดคล้องเชื่อมโยง
สูงกว่า
3. ในการออกแบบระบบ KPIs มักจะมีการต่อรองในเรื่องค่าเป้าหมายมากกว่า เนื่องจากส่วน
ใหญ่แล้ ว ค่าเป้ าหมายของตัว วัดผลเหล่านี้จะถูกนาไปคิดคานวณ และใช้ในการกาหนดผลตอบแทนของ
พนั ก งาน ซึ่ ง ต่ า งจากระบบ OKRs ที่ ใ ห้ พ นั ก งานตั้ ง ค่ า เป้ า หมายเอง และไม่ น าไปเชื่ อ มโยงโดยตรงกั บ
การกาหนดผลตอบแทนของพนักงาน จึงทาให้การตั้งเป้าหมายทาได้ท้าทายกว่า
4. ในระบบ KPIs นั้น พนักงานมักจะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่ถูกวัดและมักจะละเลยที่จะทาอะไร
นอกเหนือไปจากที่กาหนดให้ทา ต่างจาก OKRs ซึ่งกระตุ้นให้พนักงานได้คิดเองมากกว่า จึงมีโอกาสที่จะเกิด
นวัตกรรมได้สูงกว่า
5. ในระบบ KPIs ในหลาย ๆ ครั้ ง อาจจะเกิ ด การท างานในลั ก ษณะของใครของมั น สู ง
เนื่องจากแต่ละคน มี KPIs ของตัวเองที่ต้องทาให้บรรลุผล จึงอาจจะไม่ได้ สนใจว่าสิ่งที่ทานั้นส่งผลเสียให้กับ
หน่วยงานอื่นอย่างไร ต่างจากระบบ OKRs ที่มีการตรวจสอบความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ OKRs ในระดับบน
(Vertical Alignment) และระหว่ า งหน่ ว ยงาน (Horizontal Alignment) จึ ง ท าให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น ใน
การทางานมีสูงกว่า
ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง จึงทาให้องค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนมีความสนใจเป็นอย่างมาก
ในการนาเอา ระบบ OKRs มาใช้
3.4.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ OKRs
ในการออกแบบระบบ OKRs นั้นจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การออกแบบ
วัตถุประสงค์และการออกแบบผลลั พธ์หลั ก ในการออกแบบวัตถุประสงค์ ลักษณะของวัตถุประสงค์ ที่ ดีมี
ดังต่อไปนี้
1) จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุท ธ์ห ลั ก ขององค์ ก รและสอดคล้ อ งกั บวั ตถุ ป ระสงค์
ระดับบน กล่าวคือ การออกแบบวัตถุประสงค์จะต้องเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรก่อน และค่อย ๆ
ถ่ายลงมาในระดับหน่วยงาน ไปจนถึงระดับพนักงานต่อไป
2) วัตถุประสงค์ควรมีจานวนไม่เกิน 3 - 5 ข้อ เท่านั้น เนื่องจาก OKRs มักจะถูกทา
ในช่วงเวลารายปี และรายไตรมาส (สาหรับระดับองค์กรจะมีทั้ง 2 ช่วง แต่ระดับล่างลงมามักจะนิยมทาเฉพาะ
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รายไตรมาส) ดังนั้น จึงไม่ควรมีวัตถุประสงค์จานวนมากจนเกินไป ซึ่งจะเป็น การกระจายทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดไปทาทุก ๆ เรื่อง พร้อม ๆ กัน อันจะทาให้ไม่สามารถทาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
3) วัตถุประสงค์จะมีลักษณะในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ยังไม่ต้องมีตัววัดที่ชัดเจน เช่น
อาจจะบอกว่า จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่เป็นเลิศอย่างนี้ เป็นต้น
4) วัตถุประสงค์ที่ดีควรสร้างแรงบันดาลใจให้อยากที่ จะทา ไม่ใช่การเอางานประจา
ทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีความสาคัญมากนักมาใส่เป็นวัตถุประสงค์เป็นจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น จะพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนที่มีความรู้เป็นเลิศ จะเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีกว่า เขียนแค่ว่า จะสอนหนังสือ เป็นต้น
3.4.3 การออกแบบผลลัพธ์หลัก
ตามที่ได้กล่าวถึงในขั้นตอนผลลัพธ์หลัก จะเป็นการวัดว่า เมื่อไรเราถึงบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยผลลัพธ์หลักที่ดีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) มีความชัดเจน วัดผลได้ ไม่มีความคลุมเครือ
2) มีจานวนไม่มากนัก โดยทั่วไปจะมีไม่เกิน 5 ผลลัพธ์หลัก ต่อวัตถุประสงค์ 1 ข้อ
ผลลัพธ์หลัก อาจจะวัดที่ผลลัพธ์ที่ต้องการเลย เช่น คะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนดีขึ้น 10% หรือจะวัด
เป็นลักษณะของโครงการก็ได้ เช่น จะดาเนินการ โครงการเพิ่มความรู้ทางด้าน STEM ให้กับนักเรียนให้ได้ครบ
100% ในเทอมนี้ อย่างนี้เป็นต้น โดยปกติแล้ว หากเริ่มเป็นลักษณะของโครงการแล้ว ในระยะเวลาถัดไป
ก็มักจะต้องออกแบบให้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
3) ควรหลีกเลี่ยงการตั้งกิจกรรมทั่วๆ ไปให้ เป็นผลลัพธ์หลัก เพราะกิจกรรมเป็น
การกระทา แต่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์ด้วยตัวของมันเอง หลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “วิเคราะห์” “เข้าร่วม” “ช่วยเหลือ"
เพราะคาเหล่านี้บ่งบอกว่าเป็นกิจกรรม แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ ให้ถามต่อว่าวิเคราะห์ไปเพื่ออะไร เข้าร่วม
ไปทาไม หรือช่วยเหลือเพื่อผลลัพธ์ใด เป็นต้น
4) ผลลัพธ์หลักจะต้องวัดผลได้ง่าย มีความชัดเจนด้วยตัวของมันเอง ดังนั้น หาก
เราเขียนผลลัพธ์ว่า ประสิทธิภาพของคุณครูต้องได้ 100% ต้องให้แน่ใจว่าจะวัด “ประสิทธิภาพ” ได้อย่างไร
ใช้วิธีไหนแล้ว 100% จะถูกคานวณมาได้อย่างไร เป็นต้น
5) ในการเขียนผลลัพธ์หลักนั้น จะต้องมีการ ออกแบบค่าเป้าหมายด้วย และค่า
เป้าหมายนั้นจะต้องมีความท้าทายแต่เป็นไปได้ เช่น สมมุติว่าผลลัพธ์หลัก คือ % ของการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนการตั้งเป้าหมายเพียงแค่ จะมีนักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียง 10% ของนักเรียนทั้งหมด แบบนี้ถือว่า
เป็นค่าเป้าหมายที่ไม่ท้าทาย (ในกรณีของโรงเรียนทั่วๆ ไปอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน) อย่างไร
ก็ตามในส่วนนี้หลายคนอาจจะกังวลใจว่า หากตั้งเป้าหมายไว้สูงมากๆ แล้ว ทาไม่ได้จะโดนลงโทษหรือไม่
คาตอบคือ ระบบ OKRs จะไม่ได้นาเอาค่าเป้าหมายนั้นมาวัดว่าถึงหรือไม่ หากไม่ถึงจะลงโทษ ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป
6) ในการใช้ OKRs ที่ Google นั้น Google จะปรับคะแนนของผลลัพธ์หลักแต่ละ
ตัว ให้อยู่ในช่วงคะแนน 0 - 1 โดย 0 แปลว่าไม่ได้ผลลัพธ์นั้นเลย และ 1 แปลว่าได้ผลลัพธ์อย่างดีที่สุด อย่างไร
ก็ตาม Google ได้ให้ข้อคิดว่าแต่ละคนควรจะได้คะแนนเพียงแค่ 0.6 - 0.7 เท่านั้น เพราะหากได้ 1 เต็มตลอด
อาจจะสะท้อนว่า การตั้งเป้าหมายนั้นอาจจะไม่ท้าทายเพียงพอก็เป็นไปได้
เมื่อออกแบบ OKRs แล้ว ควรจะต้องทาการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า OKRs ที่สร้าง
ขึ้นมามีความเหมาะสม โดยมีรายการที่ควรทดสอบดังต่อไปนี้
1) OKRs ที่ ตั้ ง ขึ้ น มาควรจะต้ อ งมี ค วามท้ า ทาย คื อ ไม่ ง่ า ยจนเกิ น ไป แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยากจนกระทั่งเป็นไปไม่ได้
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2) ผลลัพธ์หลักจะต้องวัดผลได้ชัดเจน
3) OKRs ที่ ตั้ ง ขึ้ น มาควรมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ OKRs ในระดั บ บน (Vertical
Alignment) และ OKRs ในระหว่างหน่วยงาน (Horizontal Alignment)
4) OKRs ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ แต่เป็นการตั้งวัตถุประสงค์พร้อมทั้งผลลัพธ์
หลักที่วัดผลได้ชัดเจน
สาหรับขั้นตอนการนาเอา OKRs ไปใช้นั้น เพื่อลดความซ้าซ้อนจะนาเสนอเฉพาะในส่ ว น
ข้อเสนอแนะการใช้ในสถานศึกษาในบทหลังจากตัวอย่างของการออกแบบ OKRs ของสถานศึกษาต่อไป
4. การกากับติดตามการปฏิบัติงาน
4.1 ความหมาย
การกากับ ติดตาม เป็นระบบย่อยที่สาคัญของกระบวนการวางแผนและการบริหาร ซึ่งหาก
ขาดระบบย่อยส่วนนี้แล้วยากที่การดาเนินงานจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2541 : 18) ได้ให้ความหมายว่า การติดตาม หมายถึง การกากับ ควบคุม ตรวจสอบในด้านปัจจัยกิจกรรมและ
ผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง การติดตามผลมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินโครงการที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาหรืออุปสรรค
ได้ทันท่วงที
สรุปแล้วการกากับติดตามผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานตาม
แผนงานหรื อ โครงการในด้ า นปั จ จั ย กิ จ กรรม และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการด าเนิ น โครงการ และเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องที่จะหาข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อนามาพิจารณาแก้ไขให้
ทันท่วงที
4.2 ความสาคัญของการกากับติดตาม
การบริหารที่ประสบความสาเร็จนั้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความสามารถของผู้บริหารในการนา
เทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ
ให้มีความถูกต้องเหมาะสม จึงนับได้ว่าการกากับติดตามมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการวางแผนและ
การบริ ห ารงาน อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (2536 : 25) ได้ ก ล่ า วว่ า การก ากั บ ควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผล
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารโครงการต่าง ๆ ทราบว่าโครงการเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการมากน้ อยเพียงใด โครงการต่าง ๆ ดาเนินงานประสบความสาเร็จอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
หรือไม่ ผลการติดตามควบคุมกากับและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ ข้อดี จุดอ่อนและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
4.3 ประโยชน์ของการกากับติดตาม
ในปัจจุบันยอมรับกันแล้วว่า แผน คือ เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เมื่อมีการ
วางแผนไว้ดีแล้ว การนาแผนไปใช้หรือการบริหารเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้ องเอาใจใส่ในการกากับ ติดตามผล
มิเช่นนั้นจะไม่ทราบผลการดาเนินงานที่ชัดเจนเที่ยงตรงและทันเวลา ข้อมูลที่จะใช้ในการนามาวางแผนใหม่จะ
ไม่ชัดเจน ทาให้การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาไม่ตรงจุด การจัดลาดับความสาคัญก็จะสลับที่กัน การดาเนิ นงาน
ตามแผนจึงเกิดปัญหาอุปสรรคนานาประการ ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที ผลการดาเนินงานจึง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ สาเหตุดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดการกากับติดตามที่มีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกากับติดตามจึงมีความสาคัญและมีประโยชน์อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ คือ
1) ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
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และการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง
2) ช่วยให้การวางแผนทาได้ตรงจุด สามารถแก้ปัญหาได้ถูกเป้าหมายและพัฒนาได้ ตาม
นโยบาย
3) ทาให้การดาเนินงานตามแผนเป็นไปโดยราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้
ทันท่วงทีทาให้การปรับแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม
4) ทาให้ทราบผลการดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าโครงการใดสมควรปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดาเนินการต่อไป อะไรที่
สมควรระงับหรือยุติเพราะได้ผลไม่คุ้มค่า อันจะเป็นข้อมูลนาไปสู่การตัดสินใจ
4.4 ขอบข่ายของการกากับติดตาม
การติดตามผลเป็นมาตรการที่จะกากับ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามแผนหรืองาน/
โครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และทันตามเวลาที่กาหนด ขอบข่ายในการติดตาม
จะต้องติดตามทั้งปัจจัย กิจกรรมดาเนินงาน หรือกระบวนการ และผลจากการดาเนินงาน
การติดตามด้านปัจจัย จะเป็นการตรวจสอบว่างาน/ โครงการนั้นๆ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพภายในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ ส่ว นการติดตามด้านกิจกรรมดาเนินงานหรือ
กระบวนการก็มุ่งตรวจสอบว่า ได้ป ฏิบั ติตามแผนหรือตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ห รือไม่ และ
การติดตามด้านผลการดาเนินงานก็จะเป็นการตรวจสอบว่า ได้ผลงานตรงตามแผนหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามผลจะนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการในการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคให้ลุล่วงไปด้วยดี
ดังภาพประกอบดังนี้

การปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัย
การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ

การติดตาม

กิจกรรม

ปัญหาและ
อุปสรรค

ผลงาน
ภาพที่ 4 ขอบข่ายการติดตามผลงาน/โครงการ
การกากับติดตามผลจาเป็นต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอ โดยผู้บริหารหรือผู้บังคับบั ญชา
ของหน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ตนเอง เพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือ แก้ไขและอานวยความ
สะดวกให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานตามแผน บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การกากับ ติดตาม มีจุดเน้นสาคัญอยู่ที่ปัจจัย
(Input) กิจกรรมการดาเนินงานหรือกระบวนการ (Activities / Process) และผลงานหรือผลผลิต (Output
/ Product) ว่าแต่ละด้านจะเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร สาหรับความเชื่อมโยงสัมพันธ์เสนอใน
แผนภาพ ดังนี้
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การติดตาม ควบคุม กากับงาน
(Monitoring / Controlling)

ปัจจัย

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลงาน

(Input)

(Activities)

(Output)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามผลกับระบบงาน
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการกากับ ติดตาม ควบคุม กากับจะมีจุดเน้นสาคัญอยู่ที่ปัจจัย
กิจกรรม และผลงานหรือผลผลิตว่าแต่ละด้านเป็นอย่างไร ได้มีการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ มี
การดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ผลของการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร แตกต่างจากที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด ทั้งใน
ด้านปริมาณคุณภาพ เวลา และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ที่ทาให้ไม่อาจปฏิบัติการได้ตามที่ได้วางแผนไว้
สรุปได้ว่า เมื่อมีการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแล้วต้องนาผลไปใช้เพื่อกากับติดตามให้
สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ด าเนิ น การพั ฒ นาส่ ว นที่ ยั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ อาจเป็ น ปั จ จั ย บุ ค ลากร
กระบวนการ และปัญหาอุปสรรคอื่น
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือทางการศึกษา
ความสัมพันธ์แบบร่วมมือรวมพลังช่วยให้องค์กรภาคธุรกิจประสบความสาเร็จแบบ Win-Win
และมี ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นซึ่งทาให้องค์กรได้รับผลประโยชน์ นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมม และมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือรวมพลังเกิดขึ้นกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาหรือช่วงต้น
ปี 1990 โดยนั กสั งคมวิทยา นั กจิ ตวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ และนักรัฐ ศาสตร์ ได้ให้ ความเห็ นตรงกั น ว่ า
ความร่วมมือรวมพลังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งเครื่องมือแห่ง
ความส าเร็ จ ของความร่ ว มมือรวมพลั งก็คือการเจรจาเพื่อสร้างความสั มพันธ์ร่ว มกันบนบรรทัดฐานหรื อ
หลักการทางสังคม ทั้งนี้สาหรับแวดวงธุรกิจความร่วมมือรวมพลังนั้นคือจุดแข็งที่ทาให้ผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรโดดเด่นกว่าองค์กรอื่น ๆ (Frydlinger et al., 2013)
Ostrom (1990) ได้ทาการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและค้นพบว่าความร่วมมือรวมพลังนามา
สู่ ค วามยั่ ง ยื น โดยความร่ ว มมื อ รวมพลั ง เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของบรรทั ด ฐานทางสั ง คมบนพื้ น ฐานของ
ความจงรั กภัก ดี และความสั มพั น ธ์ซึ่ ง กัน และกัน ทั้งนี้ปัจจัยแห่ ง ความส าเร็จ ของความร่ว มมื อรวมพลั ง
ประกอบด้วย 1) กลไก การบริหารแบบประชาธิปไตย (Democratic Governance Mechanism) การประชุม
อย่างสม่าเสมอเพื่อ ปรับปรุงการดาเนินงานและกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพ ยากร
2) การประชุมฝ่ายบริหาร (Governance Meeting) การประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานเชิงรุก และ
3) การลงมติโทษร่วมกัน (Graduated Sanction) การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนร่วมกันกาหนดโทษสาหรับ
คนที่ฝ่ าฝื น หรื อละเมิด กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดย Putman et al. (1991) จากมหาวิทยาลั ยฮาร์เวิร์ดได้
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ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมพบว่าหากมีการปกครองด้วยระบบทุนสังคมแบบร่ว มมือรวมพลัง
(Collaborative Social Capital) จะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบตางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งวัฒนธรรมความร่วมมือ
รวมพลั งอยู่ บ นพื้น ฐานของความสัมพัน ธ์ซึ่งกันและกันและความไว้วางใจต่อกัน ซึ่ง Black et al. (2002)
ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือรวมพลังเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีประสิทธิผล ซึ่งความไว้วางใจระหว่างบุคคลและองค์กรนั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลให้เกิดการประสานงานร่วมกัน รวมทั้งนาไปสู่การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล การทางานร่วมกัน
จะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันและนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างร่วมมือรวม
พลังอีกด้วย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทางานที่ดี
ทั้งนี้ จากการสังเคราะห์แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีความร่วมมือรวมพลังของนักสังคม
วิทยาที่ มีชื่อเสียงสามารถสรุปหลักการสร้างบรรทัดฐานของชุมชนตามแนวคิดเชิงทฤษฎีความร่วมมือรวมพลัง
ไว้ 6 หลักการ มีรายละเอียดดังนี้ (Frydlinger et al., 2013)
1. ความจงรักภักดี (Loyalty) กล่าวถึงผลประโยชน์ของประชาชนไว้ว่าจะต้องมาจากค่านิยม
แห่ งความเสมอภาคของคนในชุมชน โดยสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติร่ ว มกัน มีการกระจายและยอมรั บ
ความเสี่ ย งร่ ว มกั น ตลอดจนมี ก ารกระจายเงิ น งบประมาณโดยมุ่ ง เน้ น ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
(Transparency)
2. ความเป็นธรรม (Equity) กล่าวถึงผลประโยชน์ของประชาชนไว้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้อง
กระจายผลประโยชน์ตามสัดส่วนของประชากรโดยคานึงถึงต้นทุนต่อหัวต่อคน
3. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Reciprocity) คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีบทบาทซึ่งกันและกัน โดยสนับสนุนความร่วมมือรวมพลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันเป็นบรรทัด
ฐานทางสังคมที่มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกของสังคมร่วมกันสร้างชุมชนอย่างแท้จริง
4. ความเป็ น อิ ส ระ (Autonomy) คื อ ความร่ ว มมื อ รวมพลั ง ที่ไ ม่ ใ ช้ อ านาจเพื่ อ ให้ ได้ผ ล
ประโยชน์แต่เป็นการใช้ความร่วมมือรวมพลังของสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาคอันเป็นบรรทัดฐานสูงสุดของ
สั งคมที่จ ะทาให้ เกิด การรวมกลุ่ มกัน อย่ างแน่นแฟ้นผ่ า นการใช้อ านาจอย่ างไม่เ ป็นทางการ อันหมายถึ ง
ความร่วมมือรวมพลังและ การใช้โครงสร้างการบริหารแบบแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ซึ่งส่งผลดีต่อความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจอีกด้วย
5. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) คือ การให้สมาชิกทุกคนสามารถพูด สะท้อนความเป็นจริง
เกี่ยวกับโลกและความต้องการจาเป็นในอนาคตโดยตระหนักถึงสังคมโดยรวม
6. ความไม่แตกแยก (Integrity) คือ หลักการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของสมาชิกใน
สั งคม การที่ส มาชิกในสั งคมมีห ลั ก การร่ ว มกั น ไม่แตกแยกกัน จะทาให้ ส มาชิกทุกคนสามารถเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากสังคมมีความแตกแยกของสมาชิกเกิดขึ้น ก็จะไม่ทา
ให้เกิดสังคมที่แท้จริง
จะเห็นได้ว่าหลักการการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ ความ
ร่วมมือรวมพลังสามารถจาแนกรูปแบบบรรทัดฐานออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) บรรทัดฐานที่สามารถจับต้องได้
หมายถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละความเป็ น ธรรม และ 2) บรรทั ด ฐานที่ ไ ม่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้ หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Reciprocity) ความเป็นอิสระ (Autonomy) และความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
ซึ่งบรรทัดฐานที่ ไ ม่ส ามารถจั บ ต้ องได้ส ะท้ อ นถึงรู ปแบบของความเป็ นหุ้ น ส่ ว นของสั ง คม (Partnership)
นอกจากนี้ Frydlinger et al. (2013) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือรวมพลัง
ไว้ 5 ประการ ดังนี้
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1. การเตรียมความพร้อม (Getting Ready) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญสามประการ
สาหรับความร่วมมือรวมพลังที่ป ระสบความสาเร็จก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Trust) ความโปร่งใส
(Transparency) และความเข้ากันได้ (Compatibility) โดยทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักถึงการเสริมสร้าง
กระบวนการคิ ด ที่ ค านึ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม/ชุ ม ชนของเราเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพยายามที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์แบบร่วมมือรวมพลัง
2. การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น (Shared Vision for The Partnership) ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งหารื อ และสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น โดยแต่ ล ะภาคส่ ว นแลกเปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องตนเอง
เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ร่วมจะนามาซึ่งการเปลี่ยนผ่านขององค์กรแบบค่อยเป็นค่อยไป
อันเกิดจากความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน
3. การกาหนดหลักการดาเนินงานสาหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Guiding Principles for
Partnership) เป็ น การก าหนดหลั ก การด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมความร่ ว มมื อ รวมพลั ง ซึ่ ง เป็ น
ความสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นหลั ก การการสร้ า งบรรทั ด ฐาน
ทั้งหกประการข้างต้น ทั้งนี้หากไม่มีการกาหนดหลักการดาเนินงานจะทาให้เกิดพฤติกรรมการแข่งขัน ซึ่งจะ
ไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือรวมพลังอย่างแน่นอน
4. การสร้างความเป็นเรา (Negotiate as WE) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึง
กลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยล้มเลิกทัศนคติในการทางานแบบเดิม ๆ ที่มุ่งเน้น
กลยุทธ์ที่จะนามาซึ่งความสาเร็จเฉพาะตนเอง แต่เป็นกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะนามาซึ่งความสาเร็จของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาเนินการได้ด้วยการสร้างค่านิยมของความร่วมมือรวมพลัง
5. การดารงอยู่ ด้ว ยความเป็นเรา (Living as WE) เป็นการที่ส มาชิกทุกคนดารงอยู่ ด้ ว ย
ความตระหนักถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีหลักการเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบพลวัตร
มีการดาเนินงานและตรวจสอบ เพื่อรักษาระดับความร่วมมือรวมพลังอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ นั ก วิ ช าการได้ ก ล่ า วถึ ง การบริ ห ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษา
ซึ่งสาระสาคัญของการบริหารความร่วมมือทางการศึกษา 3 ลักษณะ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบ หุ้นส่วน
การบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
5.1 การบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน
พิณสุดา สิริธรังศรี (2556) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วนไว้ว่าเป็นการบริห าร
จัดการแบบความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่นที่มีความเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ หรือสถานศึกษาที่ ห่างไกลตั้งอยู่ในแหล่งทุรกันดาร ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมื อเป็น
หุ้นส่วนจากหลายฝ่าย เช่น รัฐกับรัฐ รัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐกับองค์กรเอกชน รัฐ กับองค์กรการ
กุศล รั ฐ กับ สมาคม มูล นิ ธิ หรื อสถาบั น สั งคมอื่น โดยมีแนวคิดส าคัญของการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน
2 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นความร่วมมือกันของผู้ที่
เห็นความสาคัญของการศึกษา รัฐมิใช่ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนควรเข้ามารับผิดชอบร่วมกับรัฐในลักษณะของ
หุ้นส่วนที่เป็นทั้งการร่วมลงทุน และร่วมดาเนินการ และ 2) การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒ นาบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี สามารถดารงตนอยู่ในชุมชนและสังคม ทั้งในบริบทไทยและบริบทสากล
ได้อย่างมีความสุข มีความรักเพื่อนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุ ขภาวะทั้งด้านกาย
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จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
หลั กการส าคัญของการบริ ห ารจัดการแบบหุ้ นส่ ว นนั้นยึดหลั กความร่ว มมือกันเป็นหุ้ นส่ วน
ระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ในรูปของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการร่วมทุน
และหรื อร่ ว มด าเนิ นการทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ วัส ดุครุภัณฑ์ ครูและบุคลากร และงบประมาณ
ในสถานศึกษาที่ขาดความพร้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา ขณะที่สถานศึกษา
ยังคงเป็นของรัฐ และการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน เหมาะกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี
วิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ออกระเบี ย บหรื อแนวทางให้ ภ าคส่ ว นอื่นเข้ามาเป็นหุ้ นส่ ว นร่ว มรับผิ ดชอบในการจั ด
การศึกษาร่วมกันกับรัฐโดยไม่หวังผลกาไร
2. องค์กรหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา แสดงความ
จานงที่จะร่วมกับภาครัฐ เพือ่ จัดการศึกษาตามระเบียบ แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ ข าดความพร้ อ มหรื อ ต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นวิ ช าการ
งบประมาณ ครูและบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท เพื่อเข้าเป็น
สถานศึกษาที่จะบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน
4. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาภายใต้คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐและองค์กรหุ้นส่ ว น
ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฯ นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สถานศึกษาเข้ าร่ วมกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ทางวิ ชาการกั บสถานศึ กษาเครื อข่ ายอื่ น ๆ
ในพื้นที่
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน ต่อไป
ข้อดีของการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน กล่าวคือ จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังร่ วมกันระหว่างรัฐ
กับภาคส่วนอื่น ซึ่งการที่ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษานั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ
อีกทั้ง สถานศึกษาจะได้รั บ การดูแลช่วยเหลื อ ให้ มีการบริห ารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปั ญหาทาง
การบริ ห ารจั ด การได้ รั บ การแก้ ไ ขร่ ว มกั น ในขณะที่ ก ารบริ ห ารจั ด การลั ก ษณะดั ง กล่ า ว หากจั ด ระบบ
ความร่วมมือไม่ชัดเจน เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความสับสนและล่าช้าในการดาเนินงาน เพราะต้องรอความเห็น
ร่วมในการบริหารจัดการ และกฎเกณฑ์ของราชการอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในรูปแบบหุ้นส่วน
ที่ต้องการความคล่องตัว
ทั้งนี้ เงื่อนไขของการบริ ห ารจั ดการแบบหุ้ นส่ ว นนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรออกระเบียบและ
แนวทาง ที่ชัดเจนในการบริ ห ารจั ดการแบบหุ้ นส่ ว น กาหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่อาจแตกต่างไปจากสถานศึกษาทั่วไป กาหนดภารกิจของรัฐและหุ้นส่วน ระบบการบริหารงาน
บุคคล งบประมาณ การติดตามประเมินผล ในขณะเดียวกันหน่วยงานหุ้นส่วนและกรรมการสถานศึกษาจะต้อง
มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งด้วยการทาความเข้าใจและให้ความรู้แก่กรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผล
การด าเนิ น งานต่ อ สาธารณะและเครื อ ข่ า ย เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา
5.2 การบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ
พิณสุดา สิริธรังศรี (2556) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือไว้ว่าเป็น
การบริหารจัดการแบบเชื่อมโยง พึ่งพาอาศัยกันและกัน ในลักษณะของพันธมิตร มีความสัมพันธ์แนวราบกับ
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เครือข่ายสถานศึกษาขั้น พื้นฐานด้ว ยกัน ที่มีสภาพปัญหาและความต้องการ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม
คล้ ายคลึ งกั น โดยอาจมีส ถานศึ ก ษาใกล้ เ คี ยงกั นหรื อห่ างไกลรวมกลุ่ ม กั นบริ ห ารจั ด การกัน ทางวิช าการ
งบประมาณ และบุ ค ลากรร่ ว มกั น และมี โ รงเรี ย นแกนน าทางวิ ช าการภายในกลุ่ ม เป็ น หน่ ว ยประสาน
การดาเนินงาน
โดยแนวคิดของการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ คือ 1) การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพควรเป็นการศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือกันของสถานศึกษาที่มีสภาพปัญหาและความต้องการ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม คล้ายคลึงกัน และสามารถช่วยเหลือและพึ่งพากันและกันได้ในลักษณะของ
พันธมิตร เพื่อเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 2) การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ให้ เจริ ญก้าวหน้ าอย่ างรู้ เท่าทันโลกทันเหตุการณ์ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ ดี สามารถด ารงตนอยู่ ใ นชุ ม ชนและสั ง คมไทยและสั ง คมโลกได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
มีความรักเพื่อนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะทั้งด้านกาย จิต ใจ สังคม และ
สติปัญญา เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
หลักการสาคัญของการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือ คือ ยึดหลักความร่วมมือกันเป็น
เครือข่าย เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการรูปแบบดังกล่าว โดยมีวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. รวมกลุ่มสถานศึกษาประมาณ 5 - 10 แห่งตามความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ปัญหา และความต้องการที่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ทั้งที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่
เดียวกัน หรือต่างพื้นที่ หรือเครือข่ายออนไลน์ หรือเครือข่ายผสมผสานด้วยวิธีการต่าง ๆ
2. คัดเลือกสถานศึกษาแกนนาที่มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครูและ บุคลากร
หรื อ เป็ น แหล่ ง กลางทางการคมนาคมที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรสามารถเดิ น ทางมาร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น
ทางวิชาการได้ง่าย
3. จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการร่วมกัน เช่น วางแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกัน การพัฒนา
หลักสูตรหรือสาระหลักสูตร คู่มือการเรียนการสอน การอบรมหรือพัฒนาครู การสร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนร่วมกัน การจัดแข่งขันกีฬาและสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดกิจ กรรม ดังกล่าว
สามารถหมุนเวียนไปตามความพร้อม หรือตกลงกันของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่ไม่จาเป็นต้องใช้สถานศึกษา
แกนนาเพียงแห่งเดียว
4. แลกเปลี่ยนหมุนเวียนครู เพื่อช่วยสอนหรือการหมุนเวียนผู้เรียนตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดทางวิชาการของครูในแต่ละสถานศึกษา ในลักษณะกิจกรรมโรงเรียนพีโ่ รงเรียนน้อง
5. จัดนิเทศการเรียนการสอนร่วมกันโดยการตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนภายในกลุ่ ม
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน
6. ประเมิน ผลการเรี ย นการสอนร่ ว มกันเพื่ อการปรับปรุง และพัฒ นาการเรียนการสอนและวาง
แผนการพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่ม
การบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง ความร่วมมือ และช่วยเหลือ
กัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เชื่อมกับเครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์
และเกิดความยั่ งยื น สามารถสร้ างความเข้มแข็งให้ เกิดขึ้นแก่ส ถานศึ กษาด้ว ยการผนึกกาลั ง คิดร่ว มกัน
ทาร่วมกันและแก้ปัญหาทางการศึกษาร่วมกัน ซึ่งปัญหาคุณภาพการศึกษาสามารถแก้ไขได้ภายในเครือข่าย
ของตน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระการนิเทศ และพัฒนาการเรียนการสอนของต้นสังกัดที่ไม่ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการกระตุ้นและตื่นตัวของครู บุคลากร และผู้เรียน เกิด
35

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ
ทั้งนี้การบริหารจั ดการแบบเครื อข่ายความร่ว มมือมีข้อจากัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการศึ กษา
หรือทากิจกรรมร่วมกันที่สถานศึกษาต้องจัดหาหรือระดมเพิ่มเติม ด้านครูและบุคลากรเฉพาะวิชามีภาระงาน
เพิ่มขึ้นที่ต้องไปร่วม หรือช่วยกิจกรรมการเรียนการสอนสถานศึกษาแห่งอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจัดสรรเวลา วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างเหมาะสม และการนานักเรียนออกนอกสถานศึกษาอาจมีปัญหาอุบัติเหตุ
ตามมา จึงจาเป็นต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ
เงื่อนไขของการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานควรกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการให้สถานศึกษามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และสนับสนุน
งบประมาณ ครู แ ละบุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การแบบเครื อ ข่ า ย
เพื่อความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ ในขณะที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดบุคลากรรับผิดชอบ
ในการนิเทศ ช่วยเหลือการดาเนินงานในรูปแบบดังกล่าวที่ชัดเจน และมีการประเมินผลการบริหารจัดการ
แบบเครือข่ายดังกล่าว เพื่อการพัฒนารูปแบบและขยายผล เพื่อให้เครือข่ายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกจากนี้ การบริหารจัดการแบบเครือข่ายดังกล่าว นอกจากจะมีเครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษา
ประเภทเดียวกันแล้ว ควรแสวงหาเครือข่ายอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้บรรลุผลส าเร็จ
โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กองทุนเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาไทย มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการศึกษา สมาคมพ่อแม่ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์
เก่า ชมรมสตรี ชมรมผู้อาวุโส ภูมิปัญญา และชมรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น อีกทั้งควรสนับสนุนการจัดทา
เครือข่ายเสมือนจริงทางออนไลน์ที่จะสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการเชื่อโยง
เครือข่ายสถานศึกษาของสังกัดหน่วยงานอื่น
5.3 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
พิณสุ ดา สิ ริ ธ รั งศรี (2556) ได้กล่ าวถึงการบริห ารจัดการแบบมีส่ ว นร่ว มของชุมชนไว้ว่า
เป็นรูปแบบที่มีการบริหารจัดการในลักษณะเป็นเจ้าของงานร่วมกันของกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เช่น ตัวแทนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และ
องค์กรในชุมชน โดยมีแนวคิดส าคัญคือ การศึกษาเป็นเรื่องของทุก คนที่ ควรจะต้ องมีส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย อัตลั กษณ์ และวิถีชีวิตของชุ มชนอย่ างยั่ง ยืน และการศึก ษาเป็น กลไกส าคั ญ ใน
การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรู้เท่าทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถดารงตนอยู่ในชุมชนและสังคมไทย
และสังคมโลกได้อย่างมี ความสุข มีความรักเพื่อนมนุษย์ ท้องถิ่น ความเป็นไทย และประเทศชาติ มีสุขภาวะ
ทั้งด้านกาย จิต สังคม และสติปัญญา เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
หลักการสาคัญของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ยึดหลักการมี ส่วนร่วมของครู
ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน โดยสถานศึกษาทุกขนาด ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา สามารถบริห าร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้ มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. ร่วมคิด สถานศึกษาจัดทาประชาคม ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชนรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน จากนั้นกาหนดวิสัยทัศน์
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ของสถานศึกษาร่วมกัน เพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ
2. ร่วมตัดสินใจ เมื่อมีกิจกรรมใดที่ต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกันที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผู้เรียนและประชาชน ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน
3. ร่ ว มวางแผน มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานร่ ว มกั น ตามการจั ด ท าประชาคมทั้ ง แผนกลยุ ท ธ์
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมีการกาหนดโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชนร่วมกัน
4. ร่ ว มดาเนิ นการ เมื่อมีการมอบหมายการดาเนินงานใด ๆ ของสถานศึกษาที่เกิ ดจากการคิด
ร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียจะต้องมีการดาเนินงานใน
กิจกรรมนั้น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ที่กาหนดร่วมกัน
5. ร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการและผลของการดาเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบ
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียจะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้ง
ให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่ง ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับของความรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารมี
หน้าที่บริหารงาน ครูมีหน้าที่สอน จัดประสบการณ์เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ ภูมิปัญญาช่วยสอน ชุมชน
ทาหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ ระดมทรัพยากร เป็นต้น
6. ร่วมแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือดาเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี
7. ร่วมติดตามประเมินผล ระหว่างการดาเนินงานและหลังการดาเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกันใน
กิจกรรมการประเมินผลการเรียนนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองหรือภูมิปัญญาสามารถเข้ามามีส่วนในการประเมิน
ผู้เรียนด้วย
8. ร่วมชื่นชมผลสาเร็จ เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จอันเกิดจากการบริหารจัด การ
ร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลสาเร็จนั้น ๆ
ร่วมกัน เช่น การร่วมแสดงความยินดี การยกย่องให้เกียรติ การมอบรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการถอดบทเรียน
ร่วมกัน
ทั้งนี้ ส าระของมีส่ วนร่ วมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การมีส่ ว นร่วมด้านการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมทางกายภาพ ดังนี้
1. การมี ส่ ว นร่ ว มการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ 1) การก าหนดประเด็ น ปั ญ หาและ
ความต้องการทางการศึกษาร่วมกัน 2) การจัดทาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการกาหนด
และพัฒ นาหลั กสู ตรหรื อสาระของหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บทของสถานศึ ก ษาและความต้ อ งการ
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การเป็นครูภูมิปัญญา การร่วมสอน การจัดแหล่ง
เรียนรู้ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5) มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 6) การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 7) การปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้
2. การมีส่วนร่วมทางกายภาพ ได้แก่ 1) การร่วมระดมทรัพยากร ได้แก่ เงิน อาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ และ 2) การร่วมสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ข้อดีของการบริห ารจัดการแบบมีส่วนร่ว มของชุมชน คือ เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากการคิ ด
ร่วมกัน ดาเนินการร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ที่จ ะส่งผลต่อความส าเร็จทางการศึ กษา
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บรรทัดฐาน (Norm)

หรือการได้รับประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนหรือเด็ก เยาวชน และชุมชนร่วมกัน โดยผู้เรียนและประชาชนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริง สามารถเสนอความต้องการทางการศึกษาของตนและชุมชน ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ นาไปสู่ประสิทธิผลของการศึกษา อี กทั้งสถานศึกษายังสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสนับสนุนส่งเสริมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังเป็นการกระจายอานาจทางการศึกษา
สู่ ป ระชาชน ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ และนโยบายทางการศึกษาของรัฐ และมีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยไม่จาเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายแต่อย่างใด
ส่วนข้อจากัดของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ใช้เวลาปรับตัวทางการบริหาร
ส าหรั บ ครู ผู้ บ ริ ห ารที่เคยบริ ห ารจั ดการแบบไม่มีส่ ว นร่ว มหรือบริห ารเฉพาะภายในโรงเรียน ก่อให้ เกิ ด
การต่อต้านจากผู้บริหาร และครู ที่บริหารจัดการแบบไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ชุมชนบางชุมชนอ่อนแอและไม่ร่วมมือจึงจาเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
เงื่อนไขของการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 1) ผู้บริหารและครู จะต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนว่าจะช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) เสริมพลังชุมชน (Empower) โดยการทาความเข้าใจและ
ให้ความรู้ความเคลื่อนไหวทางทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู บุคลากร
กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสถานศึกษา 3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ชัดเจนในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
แทนที่จะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพียงด้านเดียว รวมทั้งการจัดระบบ
การตอบแทน การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าวต้องมีการตกลงร่วมกันว่า ควรให้ร่วมมากน้อยเพียงใด
ในแต่ล ะกิจ กรรม ตามความรู้ ความสามารถของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่มีความแตกต่างกันในแต่ล ะชุมชน
4) นารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนดังกล่าวนี้ เป็นฐานการบริหารจัดการของ
โรงเรียนในทุกรูปแบบที่โรงเรียนเลือกใช้
จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือของ Ostrom (1990) Putman et al. (1991)
Black et al. (2002) Frydlinger et al. (2013) ผนวกกับแนวคิดและหลักการการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน
ของพิณสุ ดา สิ ริ ธ รั งศรี (2556) สามารถจ าแนกความร่ว มมื อ ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติบรรทัดฐานแห่ ง
ความร่วมมือและมิติวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติดังนี้
ตาราง 3 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือ
มิติ
หลักการ
แนวทางปฏิบัติ
ความจงรักภักดี
- การสร้างกลไกการบริหารแบบประชาธิปไตยโดยกระจายและยอมรับ
(Royalty)
ความเสี่ยงร่วมกัน
- การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จ ะนามาซึ่งความสาเร็จของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นธรรม
- การกระจายผลประโยชน์ ต ามสั ด ส่ ว นของประชากรโดยค านึ ง ถึ ง
(Equity)
ความต้องการที่แท้จริงตามบริบทของชุมชน
- การกาหนดมติหรือบทลงโทษร่วมกัน
ความเป็นอิสระ
-การใช้อานาจอย่างไม่เป็นทางการ
(Autonomy)
- การใช้โครงสร้างการบริหารแบบแนวราบ
ความซื่อสัตย์สุจริต
- การให้ ส มาชิกทุกคนสามารถพูด แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ว มกัน สะท้อน
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มิติ

หลักการ
(Honesty)

วัฒนธรรม (Culture)

ความไม่แตกแยก
(Integrity)

แนวทางปฏิบัติ
ความเป็นจริงและความต้องการจาเป็นในอนาคตโดยตระหนักถึงสังคม
ภาพรวม
- การดาเนินงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส
- การเสริมสร้างกระบวนการคิดที่คานึงถึงสังคม/ชุมชน เพื่อให้เกิดความ
พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือรวมพลัง

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน - การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงซึ่งกัน
(Reciprocity)
และกัน
- การประสานงานร่วมกันและการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล
ความไว้วางใจต่อกัน
- การสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น โดยแลกเปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องตนเองเพื่ อ
(Trust)
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่
- การกาหนดหลักการดาเนินงานและตรวจสอบร่วมกันเพื่อรักษาระดับ
ความร่วมมือรวมพลังอย่างสม่าเสมอ
การแลกเปลี่ยน
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ร่วมกัน
องค์ความรู้
(Knowledge Sharing)

1. บรรทัดฐานแห่งความร่วมมือ หมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ที่สมาชิกของทุก
ภาคส่วน พึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริมสร้ างความร่วมมือบนพื้นฐานหลักการสาคัญ ได้แก่ ความจงรักภักดี
(Royalty) ความเป็ น ธรรม (Equity) ความเป็นอิส ระ (Autonomy) ความซื่อสั ตย์สุ จริต (Honesty) และ
ความไม่แตกแยก (Integrity) โดยมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างบรรทัดฐานแห่งความร่วมมือ ดังนี้
1.1 การสร้างกลไกการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานและกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนกระจายความเสี่ยงและยอมรับความเสียงร่วมกัน ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน
1.2 การสร้ า งกระบวนการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะน ามาซึ่ ง ความส าเร็ จ ของทุ ก ภาคส่ ว น
ที่เกี่ย วข้อง โดยจะต้องร่ ว มกัน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่ส่ งผลต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวม
1.3 การกระจายผลประโยชน์ตามสั ดส่ว นของประชากร โดยค านึงถึงความต้องการที่
แท้จริงตามบริบทของชุมชน โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกาหนดสิ่งที่ท้องถิ่นหรือชุมชนจะได้รับ
โดยคานึงถึงความต้องการที่แท้จริงตามบริบทพื้นที่ ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาสังคม
1.4 การกาหนดมติหรือบทลงโทษร่วมกัน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกาหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือแนวทางในการทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยไม่หวังผลกาไรเพื่อส่งเสริม
ความเป็นธรรม
1.5 การใช้อานาจอย่างไม่เป็นทางการ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีอิสระในการแสดงออก
ทางความคิดเห็น การดาเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องมุ่งความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ร่วมกัน มีการกระจายบทบาทความเป็นผู้นาให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
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1.6 การใช้โ ครงสร้างการบริห ารแบบแนวราบ ทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนด
โครงสร้าง การบริหารแบบแนวราบมากกว่าแนวดิ่งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานและเกิดร่วมมือ
อย่างแท้จริง
1.7 การให้สมาชิกทุกคนสามารถพูด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความเป็นจริงและ
ความ ต้องการจาเป็นในอนาคตโดยตระหนักถึงสังคมภาพรวม
1.8 การดาเนินงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศร่วมกั น ดาเนินการร่วมกัน ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกันได้อย่างเปิดเผย
ตลอดจนรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ สาธารณะและเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.9 การเสริมสร้างกระบวนการคิดที่คานึงถึงสังคม/ชุมชนเพื่อให้เกิดความพยายามที่จะ
สร้าง ความสัมพันธ์แบบร่วมมือรวมพลัง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงพลังแห่งความร่วมมือว่า
เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศเกิดความยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาจากชุมชนท้องถิ่น
ที่จะเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง
2. วัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ หมายถึง ลักษณะการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในการทา
กิจกรรม ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มบนพื้นฐานหลักการสาคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Reciprocity)
ความไว้ ว างใจต่ อ กั น (Trust) และการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ (Knowledge Sharing) โดยมี แ นวทาง
การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือดังนี้
2.1 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผ่าน
การทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์แบบพลวัตร เสริมสร้างความไว้วางใจต่อกัน
อันจะส่งผลให้เกิดเป็นเครือข่ายในลักษณะต่าง ๆ ในอนาคต
2.2 การประสานงานร่วมกันและการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล ผ่านกระบวนการ
สื่อสารแบบสองทิศทางและมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยความร่วมมือส่งผลให้เกิดการทางาน
ร่วมกับบุคคลหรือองค์กรที่หลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกัน
2.3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของตนเองเพื่อร่วมกันกาหนด
วิสัยทัศน์ ใหม่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยแต่ละภาคส่วนแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ของตนเองเพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ร่วมจะให้เกิดความสัมพันธ์ของทุกภาค
ส่วน
2.4 การกาหนดหลักการดาเนินงานและตรวจสอบร่วมกันเพื่อรักษาระดับความร่วมมือ
รวมพลังอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบร่วมกัน
2.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ร่วมกัน ทุกภาคส่วนจะต้องส่งเสริมให้มีการถ่ายโอน
แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ระหว่ า งกั น อย่ า งเปิ ด ใจอั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ โดยเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะเพื่อให้ภาคส่ว นอื่นเข้าถึงและเรียนรู้ร่ว มกัน
สามารถดาเนินการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
จะเห็นได้ว่าแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือนั้น สะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมของคนในสังคมที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีกลไก กฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แนวคิด
เชิงทฤษฎีความร่ ว มมือและการบริ ห ารจั ดการแบบหุ้ นส่ ว น โดยมีห ลั ก การพื้นฐานส าคัญที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
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ความร่วมมือทางการศึกษา ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ความเป็นธรรมทางการศึกษา ความเป็น
อิสระในการดาเนินงาน ความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่แตกแยก ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ
ต่อกัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในการดาเนินงานร่วมกันดังกล่าว
จะส่งผลต่อความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็น
กรอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้ สอดคล้ องกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติ เป็นการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและหลั กสู ต ร
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริมกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในส่วนนี้เป็น
การทบทวนแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยการก าหนดเป้ า หมาย การน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การกากับติดตามการปฏิบัติงาน และการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเข้าใจปรากฏการณ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และใช้เป็นสารสนเทศที่นาไปสู่การจัดทาแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล แนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการกากับ ติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน
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บทที่ 3
การดาเนินการ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติมีจุดประสงค์ส าคัญ
3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย 2) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และ 3) เพื่อ
สังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ การดาเนินการประกอบด้วยขั้นตอนใน
การวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การเตรี ย มการวางแผนการวิจัย ศึกษาข้อมู ล การจัดการศึกษาและการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา และการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่
การปฏิบัติในปัจจุบัน และ ยกร่าง / สังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม และยก
ร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ขั้ น ตอนที่ 1 : การเตรี ย มการวางแผนการวิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาและการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ประชุมกาหนดแนวทางการทางาน 2 ครั้ง โดยคณะทางานวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาการวิจัย ทบทวน
ความคิด การทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้กาหนดมาตรฐานในระดับของตน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
ร่ ว มกั น วางแผน ก าหนดแนวทางการท างานวิ จั ย และประเด็ น ส าคั ญ ในการก าหนดแนวทางในการ
นามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในมิติต่าง ๆ
1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบายระดับการกากับ
ติดตามการสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติจากเอกสารงานวิจัย
1.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างแนวทางในการนา
มาตรฐานการศึ กษาของชาติสู่ ก ารปฏิบั ติ และแบบสอบถามข้ อ มูล เพื่ อ ยกร่า งแนวทางการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่ การปฏิบั ติ (ออนไลน์ ) พร้อมเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ ที่ปรึก ษางานวิ จั ย
พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือ
1.4 ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดย
1) ประชุมสนทนากลุ่ม ใน 4 ประเด็น คือ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
แต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางในจากการสั ม ภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ จานวน 49 คน
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2) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
จากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จานวน 284 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)
1.5 ศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
จานวน 8 ประเทศ ซึ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ โปรตุเกส
เม็กซิโก เยอรมนี แคนาดา และออสเตรเลีย ใน 4 ประเด็น คือ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
แต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึ กษาและ
การประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการกากับติดตามการประเมิน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
กลุม่ ผู้ให้ข้อมูล
1. ที่ป รึ กษาการวิจั ย ซึ่ง เป็ น ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ทางการศึ กษาทั้งด้ านการบริห ารและ
ด้านวิชาการ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา
จานวน 8 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
และระดับการอุดมศึกษา โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค สังกัด และตาแหน่ง ลักษณะงาน จานวน 19 คน
3. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุ มทุกสั ง กัด ที่ร่ ว มตอบแบบสอบถามข้ อ มูล เพื่ อ ยกร่า งแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์) จานวน 284 คน
กลุ่มประเทศที่ศึกษา
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ในประเทศต่าง ๆ จานวน 8 ประเทศ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ฟินแลนด์ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากประเทศที่มีการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ หลากหลายภูมิภาค ครอบคลุมการจัดการศึกษาจากทั่วโลก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
2. แบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุป
ประเด็นสาคัญและเขียนเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์) โดยใช้สถิตพิ ื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา และการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติในปัจจุบัน ยกร่าง และสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและความคิดเห็นการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของ
ประเทศไทย และสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประมวล
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ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา ปัจจัยสาคัญ และปัญหาในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศไทย (รายละเอียดเสนอในบทที่ 4 และเอกสารประกอบการวิจัย เล่มที่ 1)
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และความสอดคล้ อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับการนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
2) วิเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จากการรับฟังข้อมูล
จากคณะที่ปรึกษา หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจาก
แบบสอบถาม
2.2 วิเคราะห์ผลการศึกษาบทเรียนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
(รายละเอียดเสนอในบทที่ 5 และเอกสารประกอบการวิจัย เล่มที่ 2)
1) วิเคราะห์ ข้อมูล พื้น ฐานและการนามาตรฐานการศึก ษาของชาติสู่ ก ารปฏิบัติ ในแต่ ล ะ
ประเทศ
2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศ
ใน 4 แนวทาง
3) ผลการสังเคราะห์จุดเด่นในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ของต่างประเทศ
2.3 สังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติเพื่อยกร่าง แนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม โดยยกร่างเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ และแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ใน 2 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่ อน
งาน ในประเด็น 1) การจัดทีมงาน/หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน 2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจเชิงลึก 3) การวิเคราะห์งาน ปรับ เปลี่ยน กลไกสนับสนุน 4) การเตรียมพร้อมบุคลากร 5) การกากับ ติดตาม
ประเมินผล 6 ) การนาร่องการทางานเต็มรูปแบบทุกระบบ และการสนับสนุน และ 7) การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน ใน 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง
เป็ น เรื่ องของการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ การบริห ารจัดการเพื่ อขับเคลื่ อนงาน ในประเด็น
1) จัดตั้งคณะทางาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม 2) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3) การพัฒนาบุคลากร 4) การกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุน และ 5) การพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของการพัฒ นา/ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล ในประเด็น 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การปรับการเรียนการสอน 3) การปรับการ
วัดและประเมินผล และ 4) การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุปประเด็น
สาคัญและเขียนเชิงพรรณนา โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาแต่ละประเด็น
สังเคราะห์ข้อสรุปแต่ละประเด็น
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ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม และยก
ร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประชุมที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อขอความคิดเห็น คาแนะนา และแนวทางในการ ปรับปรุงร่างแนว
ทางการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติในภาพรวม และนาข้อมูล มาวิเคราะห์ และปรับร่าง
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม (รายละเอียดเสนอในเอกสารประกอบการ
วิจัย เล่มที่ 1)
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาร่างแนวทางในการ
นามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และแบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่ การปฏิบั ติ (ออนไลน์ ) พร้อมเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ ที่ปรึก ษางานวิ จั ย
พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงเครื่องมือ
3.3 จั ดประชุมสนทนากลุ่ ม ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง ระดับ การศึก ษาปฐมวัย ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับ การอุดมศึกษา จานวน 30 คน ร่วมพิจารณาร่างแนวทาง
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม และ แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อพิ จารณาร่างแนวทาง
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา (รายละเอียดเสนอใน
เอกสารประกอบการวิจัย เล่มที่ 1)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1. ที่ปรึกษาการวิจัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารและด้าน
วิชาการ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับ การอุดมศึกษา
จานวน 7 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
และระดับการอุดมศึกษา โดยครอบคลุมทุกภูมิภาค สังกัด และตาแหน่ง/ลักษณะงาน จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้
ประเด็ น ในการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งแนวทางในการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่
การปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุปประเด็น
สาคัญและเขียนเชิงพรรณนา
ขั้นตอนที่ 4 : ปรับปรุงร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและจัดทารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ประชุมคณะทางานวิจัยเพื่อประมวลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติใน
4.2 จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบงานวิจัยจานวน 4 เล่ม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสรุปประเด็น
สาคัญและเขียนเชิงพรรณนา
ขัน้ ตอนในการวิจัย 4 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ

ภาพที่ 6 ขัน้ ตอนในการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการนามาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบัน
(พ.ศ.2561-2562)
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของ
ประเทศไทยในระดับและประเภทการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับ
การนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) ผลการวิเคราะห์แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จากการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่ม 3) ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ย วกับ การรั บ รู้ และความคิ ดเห็ นของผู้ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึก ษาจากแบบสอบถาม
ดังรายละเอียด
1. ผลการวิเคระห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และความสอดคล้องระหว่า ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติกับการนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในขณะที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาในระดับและประเภทการศึกษาต่าง ๆ ก่อนที่คณะรัฐมนตรี
มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ พ.ศ. 2561 ในการด าเนิ น การน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
สู่การปฏิบัติในปัจจุบัน (พ.ศ.2561- 2562) จึงเป็นการทางานในลักษณะคู่ขนานกันของหน่วยงานระดับต่าง ๆ
เริ่มจากการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาชาติ จนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเสนอผลการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของ
ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องคนไทย
ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 โดยมีจุดหมายร่วมคือ “ธารงความเป็นไทยและ
แข่งขัน ได้ในเวทีโ ลก” สามารถเป็ น กาลั งส าคัญในการพัฒ นาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจมิติสั งคมและมิติ
การเมืองโดยให้อิสระสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นต่าที่
จาเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดว่าสถานศึกษาเป็นผู้จัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง จั ด ท า
แผนพัฒนาสถานศึก ษาเพื่อนาไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ
สถานศึกษา และให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนในระหว่างที่กาลัง
ศึกษา และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่กาลังศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลั งจากส าเร็จ
การศึกษา
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หลักการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติมีการกาหนดผ่านกรอบ (Framework) ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ที่ส อดคล้ องกับ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ช าติร ะยะ 20 ปี แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี
มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยัง
คาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
เป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education : DOE) มี 3 ด้านประกอบด้วย
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เป็นผู้มีความเพียรใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้
ด้ า นต่ า ง ๆ มี สุ น ทรี ย ะ รั ก ษ์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สร้ า งงานหรื อ สั ม มาอาชี พ
บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-Creator) เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิ จิ ทั ล (Digital Intelligence) ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั ก ษะข้ า มวั ฒ นธรรม
สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เป็นผู้มีความรักชาติรักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสานึก
เป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก มี จิ ต อาสา มี อุ ด มการณ์ และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชาติ บนหลั ก การ
ประชาธิปไตยความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับการอุดมศึกษา แสดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (คุณลักษณะของคนไทย4.0)
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ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับการอุดมศึกษา ที่แสดงไว้ใน
แผนภาพโดยได้นามาขยายความในตาราง ดังนี้
ตาราง 4 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาซึ่งมีการสะสมและต่อเนื่องเชื่อมโยงทุกระดับและประเภทการศึกษา
คุณลักษณะ

การศึกษา
ปฐมวัย

1. ผู้เรียนรู้
(Learner
person)

2. ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
(Innovative
Co-Creator)

3. พลเมืองที่
เข้มแข็ง
(Active
Citizen)

มีพัฒนาการ
รอบด้านและ
สมดุลสนใจ
เรียนรู้และ
กากับตัวเอง
ให้ทาสิ่ง
ต่าง
ๆ ที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย
ได้สาเร็จ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
การอาชีวศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

รักและรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้
ชอบการอ่าน
มีความรู้พื้นฐาน
ทักษะและ
สมรรถนะทางภาษา
การคานวณ
มีเหตุผล มีนิสัย
และสุขภาพที่ดี
มีสุนทรียภาพใน
ความงามรอบตัว

รู้จักตนเองและผู้อื่น
มีเป้าหมายและทักษะ
การเรียนรู้บริหาร
จัดการตนเองเป็น
มีทักษะชีวิตมีความรู้
ความรอบรู้และ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อ
การสร้างสุขภาวะ
การศึกษาต่อ หรือ
การทางานที่เหมาะสม
กับช่วงวัย

ชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีทักษะการเรียนรู้ รู้ทัน
การเปลีย่ นแปลง ปรับตัวใน
โลกยุคดิจิทัลได้ มีทักษะ
ชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
ความรู้ ความรอบรู้ด้าน
ต่าง ๆ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สุขภาวะการศึกษา /
การทางาน / อาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตน

รับผิดชอบในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล
การคิดสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและ
ความรอบรู้
แยกแยะผิดถูก
ปฏิบัติตนตามสิทธิ
และหน้าที่ของตน
โดยไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่นเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
มีจิตอาสา
รักท้องถิ่นและ
ประเทศ

มีทักษะการทางานร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร มีความ
รอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศ
และทางดิจิทัล เพื่อ
แก้ปัญหา มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถนา
ความคิดสู่การสร้าง
ผลงานในลักษณะต่าง ๆ
เชื่อมั่นในความถูกต้อง
ความยุติธรรม
มีจิตประชาธิปไตย
มีสานึกและความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและพลเมือง
อาเซียน

สามารถแก้ปัญหา
สื่อสารเชิงบวก
ทักษะข้ามวัฒนธรรม
ทักษะการสะท้อนคิด
การวิพากษ์เพื่อสร้าง
นวัตกรรม และสามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้
มีความเชื่อมั่นในความ
เท่าเทียม เป็นธรรม ทาง
สังคมมีจิตอาสา มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรมเป็น
พลเมืองที่กระตือรือร้นใน
การร่วมสร้างสังคมไทย และโลก
ที่ยั่งยืนมีความซื่อสัตย์ใน
การทางานเพื่อส่วนรวม

การอุดมศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
ยืดหยุ่นสามารถเผชิญ
การเปลี่ยนแปลงในโลก
ดิจิทัลและโลกอนาคตได้มี
ความเป็นผู้นา มีความรู้
ความรอบรู้ด้านต่าง
ๆ มีปัญญารู้คิดสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะต่าง
ๆ ในการสร้างงาน / สัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
ร่วมแก้ปัญหาสังคม
การบูรณาการข้ามศาสตร์
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่า
แก่ตนเองสังคมและ
ประเทศ

กล้าต่อต้านการกระทาใน
สิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้
ความสามารถเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ร่วมมือ
สร้างสรรค์ การพัฒนา
ตนเองและสังคมที่ยั่งยืน
ขจัดความขัดแย้งและสร้าง
สันติสุข ทั้งในสังคมไทย
และประชาคมโลก

ค่านิยมร่วม : ความเพียรอันบริสทุ ธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดีและคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับการศึกษาของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และ
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ในทางปฏิบัติหน่วยงานควรจัดทาตัวบ่งชี้ที่ แสดงถึงปัจจัยป้อนกระบวนการวิธีการหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรม
ตามบริบทของสถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นที่แสดงถึงผลสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา
1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
จากการศึกษาเอกสาร นโยบาย หลักการ และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พบว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติมีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ
และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
มาตรา 257 การปฏิรูปตามหมวดนี้ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้แก่
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา
มาตรา 35 / 1 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับการอุดมศึกษา
มาตรา 49 ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษา
1.3 มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
1.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ วัน ที่
6 สิงหาคม 2561
หน่ ว ยงานที่ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 เพื่อนาไปใช้ในสถานศึกษาที่จัด
การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย กลุ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 3-5 ปี ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน ส านั ก งานการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ประกอบด้ว ย มาตรฐาน 3 ด้าน
รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
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1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
2) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัยแห่ งชาติ จัดทาโดย คณะกรรมการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ (ก.พ.ป.) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 หน่วยงานที่ใช้
มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ศู น ย์ รั บ เลี้ ย งเด็ ก ในสถาน
ประกอบการ / แรงงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในสังกัดกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น อนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ มูลนิธิ และ
องค์กรเอกชน เพื่อนาไปใช้ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
1.2.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย / หั ว หน้าระดับการศึกษาปฐมวัย / ผู้ ดาเนินกิจการ
มีคุณวุฒิ / คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการดู แ ลและพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา /
คุณสมบัติเหมาะสม
1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่ว นของครู / ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจานวน เด็กใน
แต่ละกลุ่มอายุ เด็ก (อายุ)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น / สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก อาคาร
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ
1.3.5 จัดให้มีของเล่ นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ ระดับ
พัฒนาการของเด็ก
1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย / ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ เจ็บป่วย
เบื้องต้น
1.4.2 มีแผนและดาเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจาปี และป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ
1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย
และการใช้ประโยชน์
1.4.4 จัดให้มีพื้นที่ / มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.4.5 จั ด บริ เ วณห้ อ งน้ า ห้ อ งส้ ว ม ที่ แ ปรงฟั น / ล้ า งมื อ ให้ เ พี ย งพอ สะอาด ปลอดภั ย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้าดื่ม
น้าใช้ กาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนาโรค
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแล
ความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1.5.1 มี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม
1.5.3 ดาเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
มาตรฐานด้ า นที่ 2 ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ก ารดู แ ลและจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
2.1.1 มี แ ผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย มี
การดาเนินงานและประเมินผล
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2.1.2 จัดพื้นที่ / มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือทา ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น
2.1.4 เลือกใช้สื่อ / อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ)
2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก
ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
ในชีวิตประจาวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกาลัง เล่น กิน / นอน / พักผ่อน และการเดินทาง
2.2.3 ตรวจสุ ข ภาพอนามั ย ของเด็ ก ประจ าวั น ความสะอาดของร่ า งกาย ฟั น และช่ อ งปาก
เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
2.2.4 เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก เป็ น รายบุ ค คล บั น ทึ ก ผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่อง
2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
2.3.1 จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ สั ง เกต สั ม ผั ส ลองท า คิ ด ตั้ ง ค าถาม สื บ เสาะหาความรู้
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย
ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการ
2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน
วาด / เขียน เบื้องต้นตามลาดับพัฒนาการ โดยครู / ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง
2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ตั วบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริ มพั ฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็ น
พลเมืองดี
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้าน
อารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ สนใจและความถนัด
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และ
หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / โรงเรียน
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สาหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม
3.1.1 ข เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย
3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย
3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทางาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทาตามข้อตกลง คานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก ได้สมวัย
3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จาแนกและเปรียบเทียบจานวน มิติสัมพันธ์
(พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย
3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทากิจกรรมให้สาเร็จสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด เขียนคา
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลาดับพัฒนาการ
3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นาไปสู่การขีด เขียน
คาที่คุ้นเคยและสนใจ
3.6.4 ข เด็ ก มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารอย่ า งเหมาะสมตามวั ย โดยใช้ ภ าษาไทยเป็ น หลั ก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี
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3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยม
ที่พึงประสงค์สมวัย
3.7.3 ข เด็ ก สามารถเล่ น และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เป็ น กลุ่ ม เป็ น ได้ ทั้ ง ผู้ น าและผู้ ต าม แก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
3.7.4 ข เด็ ก ภาคภู มิ ใ จที่ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นครอบครั ว ชุ ม ชน สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
จากมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ามีมาตรฐานการศึ ก ษา
ที่หน่วยงานกาหนดใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร นาไปใช้สาหรับสถานศึกษา และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 จัดทาโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) กระทรวงมหาดไทย สาหรับ
ใช้ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่น อนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ มูลนิธิ และองค์กร
เอกชน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)
1.3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน
ดังรายละเอียด
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
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และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
2) มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้
1.3.3 การอาชีวศึกษา
1) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศ เรื่ อ ง มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ ม าตรฐานการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่
ดีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้ าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัต ริย์ท รงเป็ นประมุ ข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพมีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ อ งการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่มีคุ ณวุฒิ การศึก ษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ ที่ก าหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
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การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษา ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุ คลากรทางการศึ กษา และผู้ เรี ย น รวมทั้ งการช่ว ยเหลื อส่ งเสริม สนับ สนุน จากผู้ ป กครอ งชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้ มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2) การนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้
ของการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษามีการนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ ข องการศึ ก ษาประเภทอาชีว ศึ ก ษา และกาหนดผลลั พ ธ์ การเรีย นรู้ ตามระดั บ คุ ณวุฒิ แห่ ง ชาติ
ดังรายละเอียด
2.1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ: ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
ตาราง 5 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช. / ปวส.
มัธยมปลาย / อาชีวศึกษา
ผู้เรียน
ชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้
:เพื่ อ สร้ า งงานและ มีความรอบรู้ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตที่ดี
:เพื่อพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตและอาชีพ
ผู้เรียนสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก
นวัตกรรม
ทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสะท้อนคิด
:เพื่ อ สั ง คมที่ มั่ น คง การวิพากษ์: เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
มั่งคั่ง และยั่งยืน
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
/ ระดับการศึกษา
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ระดับ ป.ตรี สายเทคโนโลยี หรือปฏิบัติการ (ทลบ.)
อุดมศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
และมีความเป็นผู้นา: เพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์
สร้างสรรค์นวัตกรรม: เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่า
แก่ตนเอง สังคมส่วนรวมและประเทศ

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
/ ระดับการศึกษา

พลเมืองที่เข้มแข็ง
:เพื่อสันติสุข

ระดับ ปวช. / ปวส.
มัธยมปลาย / อาชีวศึกษา
เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรม มีจิต
อาสา กล้าหาญทางจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคมที่
ยั่งยืน

ระดับ ป.ตรี สายเทคโนโลยี หรือปฏิบัติการ (ทลบ.)
อุดมศึกษา
กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับ
ความรู้ ความสามารถ ร่วมมือสร้างสรรค์การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติ
สุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก

2.2) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ: คุณวุฒิการศึกษา
ตาราง 6 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับ ป.ตรี (ทลบ.)
ระดับ ปวส.
ระดับ ปวช.

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3

มาตรฐานอาชีพ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
ระดับ 5
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
ระดับ 4
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
ระดับ 3

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิแห่งชาติ มีดังนี้
1. ความรู้
ระดับ 3: ความรู้ในหลักการทั่วไปของงานอาชีพเฉพาะ และการวิเคราะห์เบื้องต้น
รวมทั้งมีความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถในการสื่อสารเบื้องต้นได้
ระดับ 4: ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคที่ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพและ
ความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการทางาน
ระดับ 5: ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
ระดับ 6: ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ในงานอาชีพ
2. ทักษะ
ระดั บ 3: ทั ก ษะในการเลื อ กและประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก าร เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ระดั บ 4: ทั ก ษะในการปรั บ ใช้ ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสม และ
ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกันในการทางานที่หลากหลาย
ระดับ 5: ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา และทักษะในการวางแผน
การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ระดับ 6: ทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบปัญหา
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ
ระดับ 3: ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแบบแผน และสามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อนความสามารถในการให้คาแนะนาพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการวางแผน
ในการแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
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ระดับ 4: ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแบบแผน และสามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และประสานงาน เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
ระดับ 5: ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้การความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง
ระดั บ 6: แก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาสามารถริ เ ริ่ ม
ปรั บ ปรุ ง วางแผนกลยุ ทธ์ในการแก้ ปั ญหาที่ซั บซ้ อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบั ติงานรวมทั้ งวางแผน
การบริหารและการจัดการในสาขาอาชีพ
ทั้งนี้ สามารถเชื่อมโยงเพื่อเทียบเคียง / เทียบโอนระหว่างคุณวุฒิ การศึก ษากั บ
มาตรฐานอาชีพโดยการทดสอบ วัดและประเมินผล การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเทียบโอนประสบการณ์การทางาน / การฝึกฝนและ
ปฏิบัติจริงจากการทางาน และการสะสมหน่วยการเรียน
2.3) การวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ
กรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติ กรอบคุณวุฒิ อ าชีว ศึ ก ษา มาตรฐานการอาชีว ศึ ก ษา และเกณฑ์ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีว ศึกษาระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือปฏิบัติการ กับ กฎ ระเบียบ ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานและคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 8 การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
61

1.3.4 ระดับการอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุ ดมศึกษา พ.ศ.2561 เป็นกลไกส าคัญ
ในการปฏิบั ติง านทุ กระดับ ที่จ ะส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษา เพื่อให้ ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาระดับ การอุด มศึ ก ษา
มีคุณลั กษณะของคนไทยที่ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ และเป็นกาลั งส าคัญในการพัฒ นาประเทศไทย
สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กาหนดครอบคลุ ม 5 ด้านคือ 1) ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และ 5) ด้านการบริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้ สาหรับรายละเอียดมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็น
ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะบากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองชุมชนสังคมและประเทศ
1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทยร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัวชุมชนสังคมและประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็ นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
สร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือทรั พย์ สิน ทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิล ปวัฒ นธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียนการสร้างคุณภาพชีวิตหรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ก าหนดให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่ า งประเทศและมี ค วามโปร่ ง ใสชั ด เจนและตรวจสอบได้ ผลลั พ ธ์ ข องการบริ ก ารวิ ช าการน าไป
สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้การวิจัยหรือการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่
การสืบสานการสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศอย่ างเหมาะสมตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัด การ
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ด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
5.1 สถาบันอุดมศึกษามีห ลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลาย
ของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึ กษา
ตลอดจนมี การบริ หารจั ดการบุ คลากรและทรัพยากรการเรี ยนรู้ เป็ นไปตามหลั กธรรมาภิบาล ค านึ งถึ งความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
5.3 สถาบั น อุดมศึกษามีระบบประกัน คุณภาพมี การติ ดตามตรวจสอบประเมิ น และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะและสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกากับให้การจัด
การศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการอุดมศึก ษา
แห่งชาติและมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และความสอดคล้องระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาของชาติกับการนาไปสู่การปฏิบัติในระดับการศึกษาต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 7 มาตรฐานการศึกษาของชาติเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ล ะระดับและประเภท
การศึกษา
ระดับชาติ
1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เพื่อสันติสุข

การศึกษาปฐมวัย
1. มาตรฐานด้าน
คุณภาพของเด็ก
2. มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
3. มาตรฐานด้านการ
จัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
1. มาตรฐานด้าน
1. มาตรฐานด้าน
คุณภาพของผู้เรียน
คุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
2. มาตรฐานด้าน
กระบวนการบริหาร ที่พึงประสงค์
2. มาตรฐานด้าน
และการจัดการ
การจัดการ
3. มาตรฐานด้าน
อาชีวศึกษา
การจัดการเรียน
3. มาตรฐานด้าน
การสอนที่เน้นผู้เรียน การสร้างสังคม
เป็นสาคัญ
การเรียนรู้

การอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน
2. มาตรฐานด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
3. มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการ
4. มาตรฐานด้านศิลป
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ

จากข้อมูลในตาราง พบว่า มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนไว้ทุกระดับและประเภทการศึกษา แต่มาตรฐาน
การศึ ก ษาของระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารก าหนดมาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การและ
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนไว้ด้วย
เมื่อนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านผู้เรียนตามรายมาตรฐานแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีรายละเอียดดังตาราง

63

ตาราง 8 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของระบบ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ระดับชาติ
1. ผู้เรียนรู้
(Learner Person)
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้
และมีทักษะการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทลั
และโลกในอนาคตและมี
สมรรถนะ (Competency)
ที่เกิดจากความรู้ความรอบรู้
ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาไทย
มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือ
สัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความ
พอเพียงความมั่นคงในชีวิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดตี ่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-Creator)
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญาทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล
(Digital Intelligence) ทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ทักษะข้าม
วัฒนธรรมสมรรถนะการ
บูรณาการข้ามศาสตร์และมี
คุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคมเพิ่มโอกาส
และมูลค่าให้กับตนเองและสังคม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active Citizen)
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น
รู้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลกมีจติ อาสา
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชาติ ในหลักการ
ประชาธิปไตยความยุติธรรม
ความเท่าเทียมเสมอภาคเพื่อ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันใน

การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความ
ปลอดภัยของ
ตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์
จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการ
ด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
สื่อสารได้มี
ทักษะการคิด
พื้นฐานและ
แสวงหาความรู้
ได้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถ
ในการอ่านการเขียน
การสื่อสารและการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย
3) การยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม
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การอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีความรู้เกีย่ วกับ
ข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎี
และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
หรือทางานโดยเน้นความรู้
เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา
1.2 ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีสุข
ภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยทีด่ ี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยเคารพกฎหมายเคารพ
สิทธิของผู้อื่นมีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

การอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1 เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ
และความรอบรูด้ ้านต่าง
ๆในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครัวชุมชนและ
สังคมมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรมความเพียร
มุ่งมั่นมานะบากบั่นและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.2 เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมมี
ทักษะศตวรรษที่ 21
มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาสังคมมี
คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการรูเ้ ท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงของ
สังคมและของโลก
สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง
ชุมชนสังคมและประเทศ
1.3 เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม
ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทยร่วมมือรวมพลัง
เพื่อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
สันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัวชุมชน
สังคมและประชาคมโลก

ระดับชาติ
สังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอาชีวศึกษา
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีจิตสาธารณะและ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอุดมศึกษา

เมื่อน าผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติรายด้าน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
พบว่า ผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ด้านผู้ เรี ย นตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษาของระบบแนวทางการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามรายตัวบ่งชี้ด้านผู้ เรี ยนของทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษา แต่ยังมีการให้คาสาคัญที่แสดงผลลัพธ์แตกต่างกันไป ซึ่งแสดงว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคนไทย มีการกาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกระดับ
แต่ยังขาดความเชื่อมโยงถึงจุดเน้นของผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อ งกัน
ที่เป็นการเชื่อมต่อของการศึกษาแต่ละระดับ
การวิเคราะห์ความสอดคล้องการนามาตรฐานของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ: ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบ
สาหรับสร้างคนไทย 4.0 โดยมีจดุ มุ่งหมายร่วมคือ “ ธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”
เป้าหมายสาคัญ: การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ค่านิยมร่วม: ความเพียรอันบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียม เสมอภาค
คุณธรรม : ลักษณะนิสัยที่ดีและคุณธรรมพืน้ ฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์: ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-creator) เพื่อสังคมที่มั่นคง มัง่ คั่ง และยั่งยืน พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อสันติสุข
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ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตาราง 9 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-creator) เพื่อสังคมที่มนั่ คง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อ
สันติสขุ
มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล
สนใจเรียนรู้และกากับตนเอง
ให้ทาสิ่งต่าง ๆ
ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อายุ 3 - 6 ปี

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศใช้ 6 สิงหาคม 2561)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
กระทรวงมหาดไทย
(ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561)
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย
3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสยั ที่เหมาะสม
3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

1. พัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโต
มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
3. พัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัตติ นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย
มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้
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ผลลัพธ์ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อายุ 3 - 6 ปี

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
(ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมืองดี

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ และมีหน่วยงาน สถาบัน องค์กร จานวนมากที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นต่อ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่แตกต่างกันตามสังกัดกระทรวง ส่งผลให้มีรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย เช่ น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ดูแลเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็ก เป็นต้น เป้าหมายด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยจึงมีความแตกต่างกัน ตามพันธกิจหลักของกระทรวงนั้น ๆ แนวปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพของเด็กปฐมวัย
ของแต่ละหน่วยงานจึงต่างกันไปตามสังกัดกระทรวง มีข้อควรสังเกต คือ ช่วงเวลาการประกาศใช้มาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละประเภทตามสังกัดกระทรวง
ไม่เป็นไปตามลาดับเวลาที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบในการนาสู่ความเข้าใจ ความต่อเนื่องของแนวการปฏิบัติของการศึกษาปฐ มวัยโดยรวม แต่เนื่องจาก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละประเภทมีฐานการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพเด็กปฐมวัยเบื้องต้นตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจึงเป็นแกนหลักที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละประเภท ทุกสังกัดกระทรวงให้ความสาคัญและใช้เป็นแนวทางสาคัญในการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย
ลักษณะสาคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 และ 2560 มีความชัดเจนและสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 จึงส่งผลให้
เป้ าหมายด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย ของสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแต่ล ะประเภททุกสั ง กัดกระทรวง มีความสอดคล้ องและมีผ ลลั พธ์ที่เป็นทิศทางเดียวกันกับผลลั พ ธ์
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ตาราง 10 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551)
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
* สมรรถนะสาคัญ : ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
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ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
-รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ชอบการอ่าน มี
ความรู้พื้นฐาน ทักษะและสมรรถนะทางภาษา การ
คานวณ มีเหตุผล
มีนิสัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-creator) เพื่อสังคมที่มนั่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- รับผิดชอบในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทลั การคิด
สร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และความรอบรู้
ด้านต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อสันติสขุ
- สามารถแยกแยะผิดถูก ปฏิบัตติ นตามสิทธิของผู้อื่น
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและ
ประเทศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
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ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551)
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ภาษาไทย: ทักษะทางภาษา อธิบายความหมายเรื่องที่อ่าน มีมารยาท
และมีนสิ ัยรักการอ่าน
คณิตศาสตร์: ความรู้ความเข้าใจเชิงคานวณ รวบรวมข้อมูล มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ
สุขศึกษาและพลศึกษา : กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
ศิลปะ: เห็นคุณค่าความงามของศิลปะ นาฏศิลป์ แสดงความรู้สีก
สุนทรียะด้านดนตรี
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ตระหนักในคุณค่าของความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ: มีทักษะใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ห้องเรียน/โรงเรียน
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สังคมศึกษา: การดาเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม ดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
การงานอาชีพ: ทักษะ เจตคติที่ดใี นการทางาน การดารงชีวิต
เห็นคุณค่าการมีชีวิตทีเ่ ป็นสุข

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551)
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

จากตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 และมาตรฐานและตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560
พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพเด็กเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเด็กให้เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของชาติ พ.ศ. 2561
ที่สอดคล้องนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นทิศทางเดียวกัน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ตาราง 11 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้าง
งานและคุณภาพชีวิตที่ดี
-รู้จักตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายและ
ทักษะการเรียนรู้ บริหารจัดการตนเองเป็น
มีทักษะชีวิต มีความรู้ ความรอบรูแ้ ละ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการสร้างสุขภาวะ
การศึกษาต่อหรือการทางานที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
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ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551)
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย: ทักษะ สมรรถนะทางภาษา แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์สิ่งที่อ่าน ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์: มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปญ
ั หา การใช้
เหตุผลในการตัดสินใจ เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อนื่ ๆ
สุขศึกษาและพลศึกษา : การดารงสุขภาพ ออกกาลังกาย การมีวิถชี ีวิต
ที่มีสุขภาพดี
ศิลปะ: รู้และเข้าใจคุณค่างานทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative
Co-creator) เพื่อสังคมที่มนั่ คง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
- สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสะท้อนคิด
การวิพากษ์เพื่อสร้างนวัตกรรม และสามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
2) มีความพร้อมสามารถเข้าสูบ่ ริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้า
เพื่อสันติสุข
สู่การศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้
- เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรมทาง
สังคม มีจิตอาสา มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นในการร่วมสร้าง
1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
สังคมไทยและโลกที่ยั่งยืน มีความซื่อสัตย์
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียน
ในการทางานเพื่อส่วนรวม
แต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551)
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
กับศาสตร์อื่น ๆ วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างนวัตกรรมและวิพากษ์จากกิจกรรม STEM Education / โครงงาน / IS
ภาษาต่างประเทศ: มีทักษะใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์
โรงเรียน ชุมชน สังคม
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา: การดาเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย
การงานอาชีพ: ทักษะ เจตคติที่ดใี นการทางาน การดารงชีวิต เห็นคุณค่า
การมีชีวิตที่เป็นสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

จากตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมาตรฐานและตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฉบั บปรับปรุง
2560 พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพเด็กเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเด็กให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของชาติ พ.ศ. 2561
ที่สอดคล้องนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นทิศทางเดียวกัน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ตาราง 12 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person)
เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
-มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถ
เผชิญการเปลีย่ นแปลงในโลกดิจติ ลั และโลก
อนาคตได้ มีความเป็นผู้นา มีความรู้
ความรอบรูด้ ้านต้างๆ มีปัญญารู้คดิ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการ
สร้างงาน / สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดตี ่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovative Co-creator) เพื่อสังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สามารถร่วมแก้ปญ
ั หาสังคม การบูรณา
การข้ามศาสตร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง สังคม
และประเทศ

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน
1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ
ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
(ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์: มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
* สมรรถนะสาคัญ: ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย : แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเรื่องที่อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์ พูดโต้แย้งโน้มน้าว วิเคราะห์การใช้ภาษาอย่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเลกทรอนิกส์
การงานอาชีพ: เข้าใจแนวทางการเข้าสู่อาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ มีทักษะในการจัดการการทางาน และ
กระบวนการแก้ปญ
ั หาในการทางาน
สาระที่ 4 เทคโนโลยี เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และ
การแก้ป้ญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ท่าทัน มีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
* สมรรถนะสาคัญ : ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ICT : สร้างนวัตกรรมจากกิจกรรม STEM
Education/โครงงาน/IS
สังคมศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข มุ่งสร้างประโยชน์แลสิ่งที่ดีงาม

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
(ประกาศใช้ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
เพื่อสันติสุข
- กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่งผิด ให้คุณค่า 2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
กับความรู้ ความสามารถ เป็นพลเมืองที่
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์ การพัฒนา
ตนเองและสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง
และสร้างสันติสุข ทั้งในสังคมไทยและ
ประชาคมโลก

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้ 11 กรกฎาคม 2551) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
(ประกาศใช้ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ภาษาต่างประเทศ : มีทักษะใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ เผยแพร่
* คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สจุ ริต อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
* สมรรถนะสาคัญ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
* คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังคมศึกษา / หน้าที่พลเมือง : เป็นพลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม ปฏิบตั ิตามหลักธรรม
ศาสนา ค่านิยมที่ดีงาม ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างมีความสุข ภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีจิตสานึก รักท้องถิ่นและประเทศชาติ
การงานอาชีพ : มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีต่อ
อาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

จากตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และมาตรฐานและตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฉบั บปรับปรุง
2560 พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพเด็กเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพเด็กให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของชาติ พ.ศ. 2561
(DOE) ที่สอดคล้องนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นทิศทางเดียวกัน
การอาชีวศึกษา
ตาราง 13 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา
ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ตามประเภทอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 18 กันยายน 2561)
(ประกาศใช้ สิงหาคม พ.ศ. 2561)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ผู้เรียน: เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 ด้านความรู้
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ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )
-มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตลั และโลกอนาคตได้ มีความเป็น
ผู้นา มีความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆในการสร้าง
งาน/สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ตามประเภทอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ 18 กันยายน 2561)
(ประกาศใช้ สิงหาคม พ.ศ. 2561)
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ
ชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รู้ทัน
ทฤษฎี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางานโดย การเปลี่ยนแปลง : เพื่อพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตและอาชีพ
เน้นความรูเ้ ชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตฅ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะทีด่ ี
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจต
คติและกิจนิสัยทีด่ ีภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจติ สานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจยั
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์งานวิจัยโดยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนหรือ
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ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 )

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประเภทอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(ประกาศใช้ สิงหาคม พ.ศ. 2561)
ร่วมกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สสู่ าธารณชน

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Cocreator) เพื่อสังคมที่มนั่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สามารถร่วมแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิม่ โอกาสและมูลค่าแก่
ตนเอง สังคม และประเทศ
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อสันติสขุ
- กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่งผิด ให้คุณค่ากับความรู้
ความสามารถ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์
การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง
และสร้างสันติสุข ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 18 กันยายน 2561)

ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม : เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก ทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการ
สะท้อนคิด การวิพากษ์ : เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้
พลเมืองที่เข้มแข็ง : เพื่อสันติสุข
เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรม มีจติ อาสา กล้าหาญ
ทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคมที่
ยั่งยืน

ระดับการอุดมศึกษา
ตาราง 14 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)
เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อสันติสุข

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มีแนวทางการนามาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต
/ การพัฒนาผูเ้ รียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติความต้องการจาเป็น
ของสังคมชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและประเทศตามระดับความ
เชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันและตามความได้เปรียบ
เชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน
74

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ มุง่ ให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่
บนฐานความเชื่อว่า กาลังคนที่มีคณ
ุ ภาพต้องเป็นบุคคลที่มจี ิตสานึกของ

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
2. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายการจัดบริการหลักสูตรด้วย
รูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญาเพื่อ
ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยหรือ
ผู้สนใจเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลักสูตรตามมาตรฐาน
วิชาชีพหรือหลักสูตรระยะสั้นที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการซึ่งตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
และนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการ
ศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตหรือระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ /
สถาบันมีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับเหมาะกับความ
ต้องการของผู้เรียนมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ / หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตมีรายวิชาที่เชื่อมโยงสาระความรู้
ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ทุกหลักสูตรต้องมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
ตามวิสยั ทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตรได้แก่การเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
ซึ่งกาหนดในมาตรฐานการอุดมศึกษา
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยให้
อิสระกับหลักสูตรในการดาเนินการทั้งนี้ให้มีการกากับติดตามให้ได้
คุณภาพทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญาสาหรับหลักสูตร
แบบให้ปริญญาต้องมีการกากับติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับ
อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
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ความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญ
ั ญาไทย ภายใต้กรอบ ศีลธรรมจรรยาอัน
ดีงาม เพื่อนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับส่งเสริมกระบวนการผลิต
บัณฑิตที่เน้นการพัฒนา ผูเ้ รียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัตงิ านได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่กาหนด สามารถ สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
9. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสดั ส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลีย่ นแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชา
ศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ในสัดส่วน ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวน หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
5. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มีแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้องทั้งการประกันคุณภาพและการพัฒนา
คณาจารย์ให้มีคณ
ุ ภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่
รับผิดชอบสามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้ร่วมกันสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่แก้ปญ
ั หา / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
6. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่กาหนดในแต่ละหลักสูตร
ระหว่างการศึกษาแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมและรายงานการ
ดาเนินการที่เป็นไปตามผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้านสาหรับผู้เรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาแบบให้ปริญญา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัยการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อทาให้งานวิจัยบรรลุ
เป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและ
ในเชิงพื้นที่
5. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียน
การสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผเู้ รียนที่นาไปสู่การร่วม
สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมให้กับประเทศและในโลกอนาคต
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษา ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้อง กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญา ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา นักวิชาการและนัก
วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ
โดย กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและ บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์
อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุง่ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและ
สังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มีแนวทางการนามาตรฐานสู่
การปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการบริหารหรือการจัดทาหลักสูตร
ที่บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การ
บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆเช่นศูนย์การเรียนรูต้ ้นแบบ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีแนวทางการ
นามาตรฐานสู่การปฏิบตั ิให้เกิดผลดังนี้
2. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องโดยบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ
ของชาติเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจสร้างความตื่นตัวความภูมิใจใน
ความเป็นไทยความเข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่
หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อกา
รสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนโดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการอาทิความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับทักษะทาง
ศิลปะระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ทผี่ ู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในวิชาชีพ
และเป็นทักษะชีวิตต่อไป
8. สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
พึงส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนชุมชน
สังคมในด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อให้สามารถสร้าง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.2 คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขาวิชาต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์/ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
(ประกาศใช้ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

มาตรฐานการศึกษาของระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 (ประกาศใช้ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
โอกาสมูลค่าเพิ่มโดยนาจุดเด่นของอัตลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญา
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีมาสร้างคุณค่าใหม่หรือ
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรมสามารถประยุกต์และผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม่
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ มีแนวทางการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผน
กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต/การพัฒนา
ผู้เรียนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่สาคัญและ
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพและการประเมินผลลัพธ์เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับการนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พบว่า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้ระบุในมาตรา 65 และมาตรา 257 (3) กาหนดให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้ระบุในมาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา มาตรา 49 ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มิใช่การจัดการ
อุดมศึกษา และมาตรา 35/1 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณานโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับการอุดมศึกษา
เมื่อวิเคราะห์ ความสอดคล้ องระหว่า งมาตรฐานการศึก ษาของชาติ กับ มาตรฐานการศึ กษา และ
หลักสูตรในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พบว่า 1) มาตรฐานการศึกษาของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้ านผู้ เรี ย นของแต่ล ะระดับ และประเภทการศึ ก ษา และผลลั พธ์ที่พึ งประสงค์ ในหลั กสู ต รของ
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตามคุณลักษณะ 3 ด้าน แต่มีลักษณะสอดแทรกอยู่ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตา่ ง ๆ กระจายกันออกไป รวมทั้งมี
การจัดกลุ่มและการใช้คาสาคัญที่ต่างกั น 2) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ล ะระดับ และประเภท
การศึกษา มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นกระบวนการ /
ปัจจัยเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แต่เป็นลักษณะต่างหน่วยงานต่าง
กาหนด ยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดความเชื่อมต่อในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ต่อเนื่อง
จากระดับการศึกษาหนึ่งไปยังระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจนผู้เรียนจบการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
จากการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากการดาเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติมี การกาหนดคุณลักษณะจากการนามาตรฐานเดิมมาปรับเพิ่มด้านการ
พัฒนานวัตกรและด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นและสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาของรัฐบาล คือ ไทยแลนด์ 4.0 โดย
ยังคงส่วนเดิมอยู่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จากนั้นได้คัดเลือกคุณลักษณะ 3 ข้อ ที่เป็นรูปธรรมมา
เป็นหลัก และให้ต้นสังกัดนาไปปรับเพิ่มเติม ซึ่งในการปฏิบัติจริง สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินการประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
จัดประชุมรับความคิดเห็นจากบุคลากรหลากหลายหน่วยงาน ดังนี้
1. ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ โดยด าเนิ น การที่ ต่ า งจั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง ครอบคลุมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
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จะเพิ่มสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าไปด้วย เพื่อนาผลการแลกเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลประกอบกับ
การวิจัย
ผลจากการทาประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดชลบุรี พบว่า การศึกษาปฐมวัย ประสบปัญหาค่อนข้างมากใน
ด้านการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ ไปปฏิบัติ เนื่องจากสถานพัฒนาเด็กเล็กและห้ องเรียนปฐมวัยใน
โรงเรียนใช้มาตรฐานไม่เหมือนกัน ดังนั้นปฐมวัยจึงต้องตกลงกันก่อนว่าจะใช้ มาตรฐานตัวใด ซึ่งแตกต่างจาก
การดาเนินการในต่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศมีหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดไม่แยกย่อยเหมือนของไทย ซึ่ง
แนวโน้มการปฏิบัติเป็นดังนี้
1) ระดับเด็กเล็ก อายุต่ากว่า 3 ปี มีความเป็นไปได้สูงที่เด็กเล็กจะใช้ของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกว่า และเป็นความตกลงร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
และการประเมินการดาเนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
2) ระดับเด็กอนุบาล อายุ 3 - 6 ปี โรงเรียนมีแนวโน้มจะใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมร่วม
คิด ร่วมสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์สมรรถนะเด็กไทยขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลายทั้งผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรจากภาคเอกชน นักวิชาการจากยูนิเซฟ บุคลากร
จากองค์การนอกภาครัฐ (NGO) นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน ประมาณ 60 คน ร่วมระดมความคิดพิจารณา
ตีความ ลักษณะและการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามคุณลักษณะ 3 ด้าน
ได้ข้อมูลความคิดเห็นในแต่ละส่วน ดังนี้
ผู้เรียนรู้
1. ผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ ประเมินตนเอง กาหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลนั้นมีความต่างกัน มีแผนในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง รู้วิธีการจัดการแผนจัดการเรียนรู้
ของตัวเองโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และปรึกษาคนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ครู พ่อแม่
2. ผู้เรียน เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ รู้จักสงสัยสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีความเป็นเหตุเป็นผล มีจินตนาการ
แต่ขณะเดียวกันก็มองโลกอย่างที่ควรจะเป็น
3. ผู้ เรี ยนรู้ เข้ าใจว่ ารอบตั วนั้ นมี ความแตกต่ างหลากหลาย การเรี ยนรู้ ต้ องยอมรั บความ
แตกต่าง ยอมรับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น มีความอดทนเพื่อที่จะอยู่รอดในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
4. ผู้เรียนรู้ ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ยึดติดกับวุฒิการศึกษา รู้จักหาประสบการณ์นอก
ห้องเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์และยอมรับความผิดพลาด ลดอัตตาในการเรียนรู้ลง
5. ผู้เรียนรู้ รากเหง้าของตนเองจากทั้งชุมชนความเป็นไทยและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้
ความเป็นพลโลก
6. ผู้เรียนรู้ ต้องรู้จักแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของตนเองสามารถจะนาความรู้ที่ตนเองได้รับ
นั้นมาใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
1. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม จะต้องอ่อนไหวต่อปัญหา รู้จักปัญหา ดูผลกระทบของปัญหา
แม้แต่ปัญหาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์ กล้าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม กล้าที่จะเป็น
ผู้นา สามารถคิดเชิงโครงการ (Project-Based) ออกแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหา
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3. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องร่วมมือกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น ยอมรับความแตกต่าง
ในทางความคิดโดยมองประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสาคัญ
4. ผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมจะต้ อ งเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ทดลองท าโดยเรี ย นรู้ จ ากความ
ผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอวิธีการที่ดีกว่า
5. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องต่อยอดจากการเป็นผู้เรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ได้และ
ในศตวรรษที่ 21 จะต้องรู้จักประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
6. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ได้สร้างนวัตกรรมของตนเองแต่จะต้องให้ประโยชน์กับ
ชุมชนและประเทศชาติ
7. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเองเพื่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์ในการแก้ไขปัญหาในสังคม
พลเมืองที่เข้มแข็ง
1. พลเมืองที่เข้มแข็งจะต้องรู้จัก และสานึกรักในรากเหง้าของตนเองเชื่อมโยงตนเองกับ
การเป็นพลเมืองของชาติและของโลก
2. พลเมื องที่ เข้ มแข็ งจะต้ องรู้จั กกั บความพอเพี ยง มี ภู มิ คุ้ มกั นพึ่ งพาตนเองได้ ไม่ รอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น
3. พลเมืองที่เข้มแข็งจะต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
4. พลเมืองที่เข้มแข็งจะต้องเคารพกฎและกติกาของสังคมและกฎหมายของชาติ
5. พลเมืองที่เข้มแข็งจะต้องมีความกตัญญูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จัก ความแตกต่างรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่นพร้อมจะเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
6. พลเมื องที่ เข้ ม แข็ ง จะต้ อ งแสดงออกถึ ง ความเป็ น คนดี มี คุ ณธรรมสากล มี คุ ณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น
ผลจากการประชุมร่ ว มคิด ร่ ว มสร้างสรรค์ วิสั ยทัศน์ส มรรถนะเด็กไทย พบว่า ผู้ เข้าร่ว มประชุ ม
มีการตีความผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติตามคุณลักษณะ 3 ด้าน ที่แตกต่างกัน ตาม
ประสบการณ์และอาชีพของตน ทาให้ได้มุมมองและแนวทางการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตามคุณลักษณะ 3 ด้าน ที่หลากหลาย
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร จากการรับฟังแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตรจากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า สถานการณ์ในปัจจุบันที่สถานศึกษาแต่ละ
สังกัดมีการดาเนิ น การเกี่ยวกับ การปรับหลั กสูตรไปพร้อมๆ กับ การประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1) สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทของ
ตนมาเทียบเคียง และเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลตามมาตรฐานการศึกษา และวัดประเมินผลผู้เรียน
เพื่อประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน และนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2) หน่วยงานต้นสังกัดที่อยู่ระหว่างปรับหลักสูตรปัจจุบัน อาทิ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรยึด
มาตรฐานการศึกษาในระดับและประเภทของตน เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ตามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ทั้งนี้เพื่อให้มาตรฐานการศึกษาของชาติมีความเหมาะสมกับบริบทและการปฏิบัติจริง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
อีกประมาณ 2 - 3 ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาควรนาข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาใช้ในการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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การอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติและกรอบคุณวุฒิ อาชีวศึกษา และมีการกาหนดให้ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อง กรอบคุณวุฒิ อ าชีว ศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
การพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสากลที่ยึด
โยงกับ
- พระราชดารัส ร.9 พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ
- กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
- กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
- เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดับ
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้เป็นหลักสูตรครบวงจรและมีความยืดหยุ่น พิ จารณาทั้งมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และระดับสากล เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนโดยเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Maturity) เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
สู่การมีงานทา มีอาชีพ และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข สร้างคนให้เกิดโอกาส 3 เส้นทาง (3
track) และสร้างนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญระดับนักเทคโนโลยี โดยมีภาคสถานประกอบการมีส่วนร่วมให้ความ
คิดเห็น และมีภาคประชารัฐร่วมขับเคลื่อน ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะทวิ
ภาคี
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันยังคงใช้กรอบ
ประกัน คุณภาพการศึกษาเดิม สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง โดยการประเมินตนเอง
ว่ามีภาพรวมอยู่ในระดับใด และจะทาอย่างไรให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าขึ้นอีก 1 ระดับ การกาหนดระดับ
คุณภาพทั้ง หมดมี 5 ระดับ การประเมิน ควรปฏิบั ติ ดัง นี้ 1) การประเมินแนวใหม่ ใช้ ก ารตั ดสิ นโดยอาศั ย
ความเชี่ยวชาญ ด้วยวิธีการเข้าไปสังเกตโรงเรียน 2) การประเมินแบบองค์รวม ให้สถานประเมินโรงเรียนด้วย
ตนเองตามเกณฑ์ 5 ระดับ 3) การประเมินโดยอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการทางานควบคู่กับ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
การประกัน คุณภาพระดับ อุดมศึกษา ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลั ยว่าจะเลื อกใช้แนวทางใดในการ
ประกันคุณภาพ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่ละคณะใช้แนวทางการประเมินไม่เหมือนกัน มีความหลากหลาย
การกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน แต่ละหน่วยงาน
ต้องมีหน้าที่กากับติดตามในส่วนที่กฎกระทรวงได้ระบุไว้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทาหน้าที่รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมทาหน้าที่เป็นผู้สังเคราะห์
ข้อมูล ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก ส่งผลการประเมินให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อนาไปพัฒนา เป็นการประเมินเพื่อให้โรงเรียนทราบว่าจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปอีก 1
ระดับ ได้อย่างไร การทางานร่วมกันของสถานศึกษา และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีเป้ าหมายการประเมินเพื่อการพัฒ นาและจัดสรรงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา
2.2 ผลจากการรับฟังข้อมูลการนามาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษา สามารถสรุป
เป็นประเด็นแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้
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1. สร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์ร่วมให้ทุกฝ่ายมีภาพคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นเป้าหมายเดียวกัน และ
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ สมรรถนะ
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน พิจารณาคาสาคัญและให้ความหมายที่ชัดเจน โดยแจกแจงลักษณะที่
พึงประสงค์ออกมาให้ชัดเจน ทุกฝ่ายต้องเข้าใจตรงกัน ควรมี เป้าหมายเดียวกันในการสร้างคนไทย สร้าง
เด็กไทย สาหรับการศึกษาแต่ละระดับตามสังกัดต่าง ๆ มีรายละเอียดของคุณลักษณะผู้เรียนที่แตกต่างกัน
2. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ต้องเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
แนวทางด้านหลักสูตร ต้องใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติในการกาหนดคุณลักษณะผู้เรียนแต่
ละระดับ และจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้
หากจัดทาหลักสูตรที่มแี นวทางให้แก่ครูอย่างชัดเจน มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน จะช่วยให้ครูเห็นภาพและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
แนวทางด้านการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ โดยการใช้ความรู้
ทักษะ คุณลักษณะ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน จาแนกสมรรถนะหลักให้ชัดเจน เช่น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม จะมีรายละเอียดปลีกย่อยใดบ้าง หากจะทาให้เกิดผลจริง ๆ จะทาอย่างไร ดังนั้นจะต้อง
เอาคาสาคัญต่าง ๆ มาศึกษาและวิเคราะห์ให้ชัดเจน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเองในการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ที่สาคัญเรียนรู้แบบรู้
จริง (Mastery Learning) เน้นการวัดและประเมินผลตามความพร้อมของผู้เรียน และเน้นการวัดสมรรถนะ
หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่เป็นองค์รวม
3. กระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษา ต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ นอกจากนี้ ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจ คื อ การซ้ อ มการประเมิ น (Mock
Assessment) เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรทาให้เป็นเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษา ปัจจุบันโรงเรียน
ดาเนินการประเมินแบบเดิม ซึ่งมีการทาเอกสาร หรือการเตรียมการแสดงในการประเมิน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมใหม่
4. การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม และพัฒนาบุคคลากรผู้มี
ส่วนร่วมโดยเฉพาะครู โดยครูต้องรู้หลักการของการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ การพัฒนาความ
ช านาญของครู ต้ อ งช่ ว ยครู ใ นเรื่ อ งความเข้ า ใจและความช านาญของครู พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู ใ นระดั บ
การอุดมศึกษาให้สามารถสอนด้วยวิธีสืบสอบ การใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือโครงงานบนฐานวิจัย และบูรณาการ
ค่านิยม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกให้นักศึกษาครูเป็นผู้เรียนโดยเข้าไปสังเกตผู้เรียน ครู วิธีการ
สอน และฝึ กปฏิบั ติในสถานศึกษา และการฝึ กการประเมิน ที่ห ลากหลาย ส าหรับการอาชีว ศึกษา กาลั ง
ดาเนินการโดยใช้สถาบันเป็นแกน เช่น อาชีวศึกษาจังหวัด นากลุ่มครูที่มีความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือใน
ระดับจังหวัด ระดับสถาบัน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู
5. การอาชี ว ศึ ก ษา มี ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ระบบ ซึ่ ง สามารถสรุ ป โมเดลของการขั บ เคลื่ อ น คื อ
1) เริ่มต้นเข้าใจให้ตรง 2) เชื่อมโยงสู่ทุกงาน 3) จัดหน่วยประสานการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จากการประมวลข้อคิดเห็นต่าง ๆ สามารถสรุปกลไกการขับเคลื่อนนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติได้ 3 ประเด็น คือ
ติ ด กระดุ มเม็ด แรก ทุกฝ่ ายต้องเข้าใจตรงกัน ควรมี เป้าหมายเดียวกันในการสร้างคนไทย สร้าง
เด็กไทยทุกฝ่ายต้องเข้าใจตรงกัน ควรมี เป้าหมายเดียวกันในการสร้างคนไทย สร้างเด็กไทย และเชื่อมโยง
มาตรฐานการศึกษาของชาติกับงานของตนได้
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แทรกซึมระดับจังหวัด การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะระดับจังหวัด จะช่วยขับเคลื่อนได้ดี
เนื่องจากจะเห็นจิตวิญญาณร่วม ซึ่งจะช่วยดึงคนในพื้นที่มาร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน ทาให้จังหวัดและความ
เป็นท้องถิน่ เข้าด้วยกันจะมีอัตลักษณ์ชัดเจนขึ้น
เรียนรู้ชัดจากความจริงและความร่วมมือ การพัฒนาสมรรถนะเกิดขึ้นได้ด้วยการทางานจริง ดังนั้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานอาจใช้ Project - Based เป็นหลักในการเรียนการสอน ระดับการอุดมศึกษาสามารถ
เรียนรู้บนฐานของความจริง สร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดจากความจริง เห็นปัญหาจากความจริง จะทาให้รู้ว่า
เขามีคุณค่าอะไร และเรียนรู้ด้วยตัวเองได้บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมพลัง
2.3 การศึกษาแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฎิบัติและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภท
จากการดาเนินการประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฎิบัติและ
ระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาแต่ละระดับและประเภท เพื่อยกร่างการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 การศึกษาแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภท
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพ
ภายใน พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยได้กาหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ
จากมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ที่กาหนดโดยหน่ว ยงานต่าง ๆ เห็ นได้ว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่
หน่วยงานกาหนดใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร นาไปใช้สาหรับสถานศึกษา และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่ งชาติ พ.ศ. 2561 จั ดทาโดยคณะกรรมการพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ (ก.พ.ป.) กระทรวงมหาดไทย
สาหรับใช้ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ เช่น อนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ มูลนิธิ และ
องค์กรเอกชน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)
2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินการในลักษณะคู่ขนานกับการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช 2561 หลังจากนั้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ได้มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เอกสาร และ
การประชุมต่าง ๆ โดยในวั นที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้มีการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในการเตรี ยม
ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน
การกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ในส่วนการกากับ
ติดตามนั้น สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทาหน้าที่วางระบบ
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แนวทางในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในส่วนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาตอนปลาย และศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้
ที่ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดูแล โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้
1) กาหนดนโยบายด้านการศึกษา กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้คาปรึกษาช่วยเหลือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) วิเคราะห์และสรุปผลตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับปฏิบัติ ในส่วนสถานศึกษานั้น การรับรู้และความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 ค่ อ นข้ า งน้ อ ย และน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติอ ยู่ ใ นระดั บน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนหนึ่งได้รับทราบข้อมูลจากการประชุม แต่ยังขาดความชัดเจนในการนาสู่การปฏิบัติ
สาหรับการนามาตรฐานสู่การปฏิบัตินั้น เป็นการดาเนินการตามปกติเช่นเดิมที่ผ่านมา เนื่องจาก
ภาระงานมีความสอดคล้องอยู่ แต่ไม่ได้ดาเนินการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีการดาเนินการใน 2 ส่วน
ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงได้กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการดังนี้
(1) กากับดูแลให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) การติดตามผลการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
(3) การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจาทุกปี
(4) การพัฒนาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ตามคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
(5) สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาดาเนินการดังต่อไปนี้
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(6) ให้ ค าปรึ ก ษาช่ ว ยเหลื อ และแนะน าสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(7) ติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(8) ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสานักงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วม
สังเกตรับฟังหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้
โดยได้เน้นให้มีการปฏิรูปการประเมินเป็นการประเมินแนวใหม่ที่เน้น 1) การประเมินและ
ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ 2) การประเมินแบบองค์รวม และ 3) การประเมินโดยอาศัยร่องรอยหลักฐาน
เชิงประจักษ์
2. การดาเนินการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับกับหลักสูตรที่ใช้
ในสถานศึกษาพบว่า มีความสอดคล้องกันในบางส่วน สถานศึกษาส่วนหนึ่งจึงเลือกที่จะพัฒนาผู้เรียนตามปกติ
แต่ไม่พบว่า สถานศึกษาใดใช้ มาตรฐานผู้เรียนเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานที่กาหนด
3) การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การดาเนินการในลักษณะคู่ขนานกับการประกาศ
ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
การดาเนินการหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการวางระบบการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพในการอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) การวางระบบการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้น้อมนาพระราชดารัส รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาความว่า “การศึกษาต้องเน้นสร้างคนดี ก่อนสร้างคนเก่ง” และพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
ความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่ น คง มี คุ ณ ธรรม 3) มี ง านท ามี อ าชี พ 4) เป็ น พลเมื อ งดี มาเป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ โดยหลั ง จาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 ได้มีการวาง
ระบบการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพในการอาชีวศึกษาสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
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ภาพที่ 9 การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานและคุณภาพในการอาชีวศึกษา
และได้ดาเนินการวางนโยบายสู่การปฏิบัติในการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้
มี ค ณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบายแผนพั ฒ นามาตรฐานและหลั ก สู ต รการ
อาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยได้
มีการประกาศใช้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560– 2564 แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560– 2579 และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้เห็นชอบกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าวพร้อมทั้ง
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 และได้ประกาศใช้เ มื่ อวัน ที่ 6 มีนาคม 2562 โดยกรอบคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาได้แก่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (2)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (3) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาประเภทวิ ชาและสาขาวิชาต้อง
ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(2) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก
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(3) ด้านทักษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลนั้นควรทาได้เมื่อได้รับมอบหมาย
โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการทางานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือทักษะการปฏิบัติ หรือวิธี
ปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความชานาญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
(4) ด้ า นความสามารถในการประยุก ต์ ใ ช้แ ละความรับ ผิ ดชอบ หมายถึ ง ความสามารถ
ของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรีย นรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคม ในการทางานหรือการศึกษาอบรม
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระในการดาเนิน การต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละระดับ จะต้องมีมาตรฐานการศึก ษา
ครอบคลุมคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
รู ป แบบการจั ดการศึกษาโครงสร้างหลั กสู ตรชื่อคุ ณวุฒิ จานวน หน่ว ยกิต ระยะเวลาใน
การศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
2. จัดทาประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ล ะ
ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา
ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ให้ ส ามารถผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษา โดยได้ประกาศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ดังนี้
1) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ พ.ศ. 2562 กาหนดให้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ในหลั กการทั่ว ไปของงานอาชี พเฉพาะและการวิเคราะห์
เบื้องต้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้
(3) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา และทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัย
(4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน ให้คาแนะนาพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจ วางแผนและ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ในบางเรื่ อ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหา และการปฏิ บัติงานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น
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2) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 กาหนดให้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับการทางาน
(3) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เ หมาะสม ทักษะด้าน
ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกันในการทางานที่หลากหลาย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปั ญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
(4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผนและปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม
เป็นบางครั้ง
3) เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการมีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบในการพัฒนางานอาชีพ
(3) ด้ า นทั ก ษะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ วิจ ารณ์ แ ละเปรี ยบเที ยบปั ญหาทั กษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) ด้านความสามารถในการประยุ กต์ ใช้และความรั บผิ ดชอบ ได้แก่ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการในสาขาอาชีพ
ระดับการกากับ ติดตาม การสนับสนุน ส่งเสริม
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน /สถานศึกษาเป็นไปตามนโยบาย และนามาตรฐานอาชีวศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดาเนินงานดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ดังนี้
1) เผยแพร่โดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน และ
การแจ้งเป็นหนังสือราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด
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2) ประชุมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัด โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของการศึกษาการอาชีวศึกษา โดยวิเคราะห์
ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของการศึกษาการอาชีวศึกษา และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พชั้น สู ง และระดับปริญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี หรือ
ปฏิบัติการ กับ กฎ ระเบียบ ข้อสั่งการต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการจัดการศึกษาสู่ มาตรฐานและ
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี หรื อ สายปฏิ บั ติ ก าร โดยมี ห ลั ก การในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนี้

ภาพที่ 10 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเรียบร้ อยด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากหน่วยราชการสถานศึกษาผู้บริหารศึกษานิเทศก์ครูผู้สอนตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 10
เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้ ง แต่ ปีก ารศึ ก ษา 2562 เป็นต้นไปจานวน 10 ประเภทวิช า 65
สาขาวิชา ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 24 สาขาวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน
12 สาขาวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม จานวน 13 สาขาวิชา ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 5 สาขาวิชา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม จานวน 1 สาขาวิชา ประเภทวิชาประมง จานวน 1 สาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จานวน 3 สาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จานวน 1 สาขาวิชา ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ย ว จ านวน 2 สาขาวิช า และประเภทวิช าอุตสาหกรรมบัน เทิง และดนตรี จานวน 3
สาขาวิชา
2) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ปั จ จุ บั น ใช้ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 จานวน 9 ประเภทวิชา 93 สาขาวิชา ประกอบด้วย ประเภท
วิช าอุตสาหกรรม จ านวน 30 สาขาวิช า ประเภทวิช าพาณิช ยกรรม จานวน 13 สาขาวิช า ประเภทวิช า
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ศิลปกรรม จานวน 15 สาขาวิชา ประเภทวิชาคหกรรม จานวน 10 สาขาวิชา ประเภทวิชาเกษตรกรรม จานวน
9 สาขาวิชา ประเภทวิชาประมง จานวน 3 สาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 5 สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 จานวน 4 สาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
จานวน 4 สาขาวิชา
3) หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือปฏิบัติการ ปัจจุบันมีจานวน 8 ประเภทวิชา 29 สาขาวิชา
ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 9 สาขาวิชา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จานวน 5 สาขาวิชา
ประเภทวิ ช าศิ ล ปกรรม จ านวน 5 สาขาวิ ช า ประเภทวิ ช าคหกรรม จ านวน 3 สาขาวิ ช า ประเภทวิ ช า
เกษตรกรรม จานวน 2 สาขาวิชา ประเภทวิชาประมง จานวน 4 สาขาวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 2 สาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จานวน 1 สาขาวิชา
5. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาใน
การอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงาน การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาและการให้คาปรึกษาช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้ แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบไปยังสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก การติดตามผลการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่กาหนดไว้ตามกฎกระทรวง
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาอาชีว ศึ กษาได้มีการกาหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
1) ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ต าม
กฎกระทรวง โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2) ให้ ส ถานศึกษาแต่ล ะแห่งจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดาเนิ น การตามแผนที่ก าหนดไว้จัด ให้ มี ก ารประเมินผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
ระดับปฏิบัติ
1. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ เพื่อให้การดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ น ไปตามกฎกระทรวงแนวทางการประกัน คุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 ที่กาหนด
“ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กาหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการศึ กษาแต่ล ะระดับ และประเภท
การศึกษา” ดังนี้
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1) สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งจั ด ให้ แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ตามกฎกระทรวงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด พร้ อมทั้งจั ดทาแผนพัฒ นาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่ง
รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
เป็นประจาทุกปี
2) ในปี ก ารศึ ก ษา2561 สถานศึ ก ษาจะเริ่ ม มี ก ารน ามาตรฐานการศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จะกาหนดประกาศใช้ไปเทียบเคียงและจัดทาเป็น “มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา” จัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและดาเนินงานตามแผนฯ และจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แล้วจึงจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา
3) เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานผลการประเมินตนเอง
จากสถานศึกษาก็จะมีการสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดาเนินงาน และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง พร้ อมประเด็น ต่าง ๆ ที่ต้องการให้ มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้ แก่สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก
4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตาม
หลั ก การตั ด สิ น โดยอาศั ย ความเชี่ ย วชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมิ น โดย
คณะกรรมการประเมิ น ในระดั บ เดี ย วกั น (Peer Review) โดยเที ย บกั บ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการประเมิ นต้องมีความรู้ อย่ างรอบด้านและวิเคราะห์ ข้อมูล ร่ว มกันในการตัดสิน เพื่อให้ระดั บ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง
5) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสาคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ผนวกกับการประเมิน
เชิงปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการ
ที่ไม่แยกส่ ว นหรื อ แยกองค์ป ระกอบในการกาหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมิน ในภาพรวมของ
ผลการดาเนินงานหรือกระบวนการดาเนินงาน (Holistic Rubrics)
6) การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเองเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดาเนินงานเพื่ อพัฒนาและสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence Based) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เหมาะสมและสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมาย
การประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้อง
มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
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8) คณะที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ควรศึ ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาและ
ประเด็นพิจารณาที่กาหนดให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของตนหลังประเมิน
แล้วให้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปและเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report)
9) ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาดาเนินการ
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
10) ให้สถานศึกษาสรุปและจัดทารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
11) โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไม่มีรูปแบบตายตัว ให้สถานศึกษาจัดทาใน
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการนาเสนอได้ สิ่งสาคัญที่สุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒ นา
คุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรม / โครงการ / งานที่สถานศึกษาดาเนินการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ
แนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษา การมีเป้าหมายหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งทุก
กิจกรรม / โครงการ / งาน ส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
12) ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน
12.1) ผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งใน
แง่ มุ ม ของภาระงานโครงสร้ า งเทคนิ ค ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารและการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละมี
ประสบการณ์เพีย งพอเพื่อการช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒ นาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง
12.2) ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูลหลั กฐาน
ที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้านทั้งข้อมูลปัจจุบันและผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด
12.3) สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือการได้รับข้อ
ชี้แนะคาแนะน าแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนั้นผู้ประเมินจึง ควรรู้
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
12.4) การกาหนดระยะเวลาดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษา
กาหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบทของการดาเนินงานเพื่อความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการเรียนรู้ บันทึก
หลังสอน รายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไม่ใช่
การสร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
12.5) การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ในส่ ว นของการสั ง เกตและสั ม ภาษณ์นั้ น ควรกระท าด้ ว ย
ความระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่ าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถาม
ด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรกก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. การนาหลักสูตรไปใช้
1) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ในแต่ละระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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- หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
- หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
- หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
2) ระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ว่าด้ว ยการจัดการศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรียน ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
3) มาตรฐานครุภัณฑ์พื้นฐาน ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
4) คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ ตามระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ดังนี้
4.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
4) ระดับการอุดมศึกษา
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี ก ารด าเนิ น การในลั ก ษณะคู่ ข นานกั บการประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศใช้มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 แล้ ว คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การต่ า ง ๆ หลายประการ
โดยเฉพาะ การด าเนิ น การในส่ ว นส าคั ญ ในเชิง นโยบาย คื อ การประกาศแนวทางการนามาตรฐานการ
อุดมศึกษาสู่ การปฏิบัติเพื่อเป็น กรอบแนวคิด แนวทาง และข้อมูลส าคัญในการขับเคลื่ อนมาตรฐานสู่ ก าร
ปฏิบั ติงานอย่ างชัดเจนงาน รายละเอีย ดการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และการประกาศ
แนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
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1) การปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2561 เป็ น กลไกส าคั ญ ใน
การปฏิบัติงานทุกระดับ ที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ
ของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กาหนดครอบคลุม 5 ด้านคือ 1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2) ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ 5) ด้านการ
บริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบ
ได้
2) การประกาศแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษา
สู่การปฏิบัติใน 5 ด้านได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่ก ารปฏิบัติให้เกิดผล ด้านวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติให้
เกิดผล ด้านบริการวิชาการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
และด้านการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล โดยในแต่ละด้านได้มีการกาหนดแนวทางสาคัญดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มีแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต / การพัฒนาผู้เรียนให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติความต้องการจาเป็นของสังคมชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและประเทศตามระดับ
ความเชี่ยวชาญและอัตลั กษณ์ ของประเภทสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของ
สถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายการจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยหรือ
ผู้สนใจเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพหรือหลักสูตรระยะสั้นที่มีเนื้อหา
สาระเหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและนาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งระดับปริญญา
บัณฑิตหรือระดับบัณฑิตศึกษา ในแต่ละคณะ สถาบันมีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับเหมาะกับ
ความต้องการของผู้เรียน มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือ กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต มีรายวิชาที่เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง ทุก
หลักสูตรต้องมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร
ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งกาหนดใน
มาตรฐานการอุดมศึกษา
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโดยให้อิสระกับหลักสูตรในการดาเนินการ ทั้งนี้ให้มีการกากับติดตามให้ได้
คุณภาพทั้งหลักสูตรแบบให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญา สาหรับหลักสูตรแบบให้ปริญญาต้องมีการกากับติดตาม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ
5. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก ากั บ ดู แ ลให้ มี แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ที่
เกี่ย วข้อง ทั้งการประกัน คุณภาพและการพัฒ นาคณาจารย์ให้ มี คุณภาพทั้งด้า นความรู้ ความสามารถใน
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เนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและ
พัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม
การเรียนรู้ที่แก้ปัญหา / ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล
6. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนที่กาหนดในแต่ละหลักสูตรระหว่างการศึกษาแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมและรายงานการดาเนินการ
ที่เป็นไปตามผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้านสาหรับผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบให้ปริญญา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ
และเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภท
ของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน
2. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การสร้า งงานวิจั ยนวัต กรรมทางเทคโนโลยี ห รือ
นวัตกรรมทางสังคมตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติความต้องการจาเป็นของสังคม
ชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและของประเทศโดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก
3. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพของคณาจารย์ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมรวมทั้ งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน วิจัย
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนบูรณาการ
ทรัพยากรเพื่อทาให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิง
พื้นที่
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรื อ นวั ต กรรมทางสั ง คมกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆตลอดจนองค์ ก รภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในและ
ต่างประเทศโดยผ่านการวิจัยการผลิตบัณฑิตและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
5. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่ งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้ าง
สมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียน ที่นาไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศและในโลกอนาคต
6. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหน่วยงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและสถาบัน
และสามารถน าผลงานวิจั ย ไปใช้ป ระโยชน์ ในเชิงวิช าการและการพัฒ นาความเข้มแข็งให้ กับชุมชนสั งคม
ซึ่งนาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ
7. สถาบันอุดมศึ กษากากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมทุกระดับที่
เกี่ยวข้องของสถาบันและการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อ
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นการสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การสร้ า งโอกาสตลอดจนการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มีแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์
กับชุมชนสังคมและประเทศ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน ทั้งนี้ควรให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งการบริการ
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วิชาการแบบมีรายได้ แบบให้เปล่าหรือแบบไม่หวังผลกาไร มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้ างคุณค่าที่
พิจารณาจากรายได้หรือสามารถสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นรายได้
2. สถาบั น อุดมศึ ก ษาพึ ง ก ากั บดู แลกระบวนการให้ บ ริก ารวิช าการที่ มีค วามโปร่ง ใสและ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ตามความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์ของสถาบัน
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุ ดมศึกษาองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า นเกี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี พ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพที่ดี โดยมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่ งเสริมการบริหารหรือการจัดทาหลั กสู ตรที่บูรณาการการเรียน
การสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและเรียนรู้เพื่อรับใช้สั งคม รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
5. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการกากับ
ติดตามผลการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีแนวทางการนามาตรฐานสู่ การ
ปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยเพื่อการธารงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่
ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการ
สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตื่นตัว ความภูมิใจในความเป็นไทย ความเข้าใจใน
จุดร่วมบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์
3. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียน โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับทักษะทางศิลปะ ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็น
ทักษะชีวิตต่อไป
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบ
สานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรม ของประเทศไทย ตามอัตลั กษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
5. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง มี ฐ านข้ อ มู ล หรื อ การบริ ก ารหรื อ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ท างด้ า น
ศิล ปวัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อให้ บุคคลทั่ว ไปมาใช้บริการได้และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายสร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ
6. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ง านวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม ตลอดจนส่ ง เสริ ม
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือความ
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เป็นไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบันและตามความได้เปรียบเชิง
ทรัพยากรและเชิงพืน้ ที่ของสถาบัน
7. สถาบันอุดมศึกษากากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยและมีการกากับ ติดตามผลการดาเนิน การด้านศิล ปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
8. สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมพึงส่งเสริมการจัดทาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนชุมชนสังคมในด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อให้สามารถสร้าง
โอกาสมูลค่าเพิ่มโดยนาจุดเด่นของอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีมา
สร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ ห รื อ ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขั น ให้ กั บ ประเทศบนฐานแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ จ าก
ศิล ปวัฒ นธรรมสามารถประยุ กต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อให้ ส อดรับกับสั ง คมโลก
สมัยใหม่
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ มีแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดวิสั ยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้ าง
ความได้เปรี ยบเชิงกลยุ ทธ์ และโอกาสเชิงกลยุ ทธ์เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตามพั นธกิจด้านการผลิ ตบั ณ ฑิ ต
การพัฒนาผู้เรียนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
โดยมี การก าหนดตั ว บ่ งชี้ ที่ ส าคั ญและมี การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก าร
ดาเนินงานการประกันคุณภาพและการประเมินผลลัพธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. สถาบั น อุดมศึกษาพึงถ่ายทอดวิสั ยทัศน์ พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิ บั ติ
ทั้งระยะสั้ น ระยะยาวแก่ บุ คลากรผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อื่น ๆ รวมทั้งจัดสรรบุ คลากรทรั พ ยากร
งบประมาณและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้การดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น
3. สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสั มพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยเพื่ อ
ค้นหาความต้องการและข้อกาหนดด้านหลักสู ตรและการบริการวิชาการ รวมถึงค้นหาโอกาสในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยนามาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์
ของสถาบัน เพื่อสามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ การบริการวิชาการ
และการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่ส อดรับกับความต้องการของสั งคมในการพัฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
4. สถาบันอุดมศึกษาพึงมีระบบพัฒนาและบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้าง
บรรยากาศการมี ส่ ว นร่ ว มและบรรยากาศของการท างานที่ เ กื้ อ หนุ น การน าศั ก ยภาพของบุ ค ลากรมาใช้
อย่ า งเต็ ม ที่ ท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น และทุ่ ม เทกั บ เป้ า หมายขององค์ ก ร มี ค วามมั่ น คงในอาชี พ
สถาบันอุดมศึกษาพึงมีระบบบริหารขีดความสามารถและบริหารอัตรากาลังเพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้การทางานของสถาบันอุดมศึกษาประสบความสาเร็จ มีผลการดาเนินงานที่เป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
5. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ก าหนดแนวทาง หรื อ วิ ธี ก ารที่ ส ะท้ อ นถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ธรรมาภิบาลรวมทั้งส่งเสริมการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบในประเด็นสาคัญ ได้แก่ ภาระรับผิดชอบใน
การกระทาของคณะผู้บริหาร ภาระรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่กาหนด ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใส
ในการดาเนินการ การสรรหากรรมการในระดับต่าง ๆ ของสถาบัน รวมถึงกรรมการสภาสถาบันและนโยบาย
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ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสภาสถาบัน การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็น
อิสระและมีประสิทธิผลการกากับดูแลการสรรหาตาแหน่งผู้นาระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
6. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ น าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานให้ มี
ความคล่องตัวในทุกพันธกิจ มีการจัดระบบรวบรวมวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่เหมาะสมในทุกระดับและทุก
ส่ ว นงาน เพื่อใช้ในการวางแผนด าเนิ น งาน การวัดวิเคราะห์ ผ ลลั พธ์ ตลอดจนการทบทวนและปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงาน รวมถึงใช้ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา
7. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บเพื่ อ มั่ น ใจว่ า ผลลั พ ธ์
การดาเนินงานของสถาบันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีเทียบกับสถาบันอื่น ๆ
ที่มีจุดเน้นอย่างเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการหลักสู ตร
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพที่ รั บ ประกั น ความส าเร็ จ ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจนมีการนาผลการประกันคุณภาพไปทบทวนเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ใน
การด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกและรองรั บ โลกในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามรายงานผลลัพธ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลการดาเนินงานในด้านที่สาคัญได้แก่ (1)
ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและ
ผลลั พธ์ ตามพั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ อื่ น ๆ ของสถาบั น (2) ผลลั พ ธ์ ด้ า นระบบปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและผลิตภาพ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีทางานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า (3) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากรทั้งด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรด้านบรรยากาศการทางานด้านความ
ผูกพันของบุคลากรด้านพัฒนาบุคลากรฯลฯ (4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลทั้งผลลัพธ์ด้าน
การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ฯลฯ
9. สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายอย่างครบถ้ว น
มีการกากับ ดูแลให้ การดาเนิ น งานทุ ก พัน ธกิจ ของสถาบั น อุด มศึ ก ษามีคุ ณภาพและเป็น ไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 5 ด้าน ดาเนิ น การในการกากับ ดูแลให้ การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจน
กากับดูแลให้การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและของสภาสถาบันมีธรรมาภิบาล
ระดับการกากับ ติดตาม การสนับสนุนส่งเสริม
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น ทางการศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านในการน ามาตรฐานสู่ ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ ต าม
เป้าหมายที่กาหนดในมาตรฐานอุดมศึกษา จึงได้มีการดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมและกาหนดระบบกลไกการ
กากับติดตาม ดังนี้
1. การสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนามาตรฐาน
การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
การสร้ า งความเข้ า ใจแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัตินั้นดาเนินการในลักษณะ
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1) การเผยแพร่ ประกาศมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศแนวทางการนามาตรฐาน
การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านเว็ปไซต์
2) การสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึก ษา
ในประชุมสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะมีการประกา ศใช้
มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา และแนวทางการน ามาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิบัติ แ นวทางนี้ส ร้ า งการรับรู้
ความเข้าใจได้มากกว่า แต่ยังดาเนินการเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร ยังไม่กระจายสู่กลุ่มคณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา
2. การระบุมาตรฐานอุดมศึกษาใน มาตรฐานคุณวุฒิ
การระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาใน มาตรฐานคุณวุฒิซึ่งเป็นแนวทางสาคัญที่จะพั ฒ นา
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพท์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งพบชัดเจนใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) พ.ศ. 2562 โดยพบว่ า ระบุ ในคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ดั ง นี้
1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
3. การวิเคราะห์มาตรฐานการอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับระบบแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษาส านั ก ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้วิเคราะห์มาตรฐานการอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับระบบแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และการจั ดทาแนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ได้สร้างความเข้าใจแก่สถาบันอุดมศึกษา จานวน
226 สถาบั น เกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งมีสาระสาคัญประกอบด้วย
1) มาตรฐานการอุดมศึกษาและการนาไปสู่การปฏิบัติ
2) การบริ ห ารระบบแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ เข้ า สู่ ม าตรฐาน
การอุดมศึกษาทั้ง5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ
3) การรายงานผลการประเมิ น ตนเองเพื่ อ น าสู่ ก ารพั ฒ นาการจั ด ท ารายงานผล
การประเมิน ผ่ านระบบ CHE QA Online โดยมีเนื้อหาสาระที่ต้ อ งรายงานประกอบด้ว ย 1) การรายงาน
การกากับ มาตรฐานซึ่งเป็ น ผลการดาเนิ น การกากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ล ะหลั กสู ตรใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) การรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งจะต้องรายงานข้อมูล
พื้น ฐานและผลการประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการอุด มศึก ษาประกอบด้ว ย 1) ระบบประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 2) ผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึ กษาให้ระบุว่าผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ผลลั พ ธ์ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทยตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน และ 3) การจัดทา
แผนดาเนินการปรับปรุงหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นหากสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
ได้ดี การดาเนินการดังกล่าวได้มีการกาหนดให้ สถาบันทางการศึกษาเริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2561
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ระดับปฏิบัติ
หลังจาก มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 และมีการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับสถาบันทางการศึกษา ผ่านสื่อ กิจกรรม และช่องทางต่าง ๆ แล้ว สถาบันทางการศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานได้ดาเนินการ ดังนี้
1. การเผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสถาบัน
การเผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสถาบัน นอกจากดาเนินการผ่าน
ทางเวปไซต์แล้ว สถาบันยังมีการเผยแพร่ผ่านเอกสาร และการประชุมสัมมนาต่าง ๆ โดยสถาบันจะนาเสนอ
ข้อมูล เกี่ ย วกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา และแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติ แต่ขาดการวิเคราะห์
เชื่อมโยงสู่การทางานทั้งในระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนผ่านการพัฒ นา
หลั กสู ตร และการจั ดการเรี ย นการสอน เนื่องจากหลั กสู ตรส่ ว นใหญ่มีการปรับปรุงก่อนการประกาศใ ช้
มาตรฐานการอุดมศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
จากการที่ มี ก ารระบุ ม าตรฐานผู้ เ รีย นใน มาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 โดยพบว่าระบุ ในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดั ง นี้ 1) มี ค่ า นิ ย มร่ ว ม 2) เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมยึ ด มั่น ในวิช าชีพ ครู 3) เป็ น ผู้ เ รี ย นรู้ แ ละฉลาดรู้
4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ซึ่งนาสู่การใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏส่ วนใหญ่พัฒนาหลักสูตร
เสร็จตามขั้นตอน ผ่านการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และกาหนดเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา
2561 นี้ และเมื่อพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ดังกล่าว ไม่พบว่ามีการกาหนดคุณลักษณะดังกล่าว
อย่างชัดเจน
3. การปรับระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทารายงานผล
การประเมินตนเอง
ตามที่สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนดให้มีการปรับระบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึ กษา โดยให้เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2561นั้น
พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการในปีการศึกษา 2561อีกทั้งยังมี ประเด็นที่สงสัยหลาย
ประเด็นทั้งในเรื่อง วิธีการกาหนดแนวทางการจัดทามาตรฐานและตัวชี้วัดของมาตรฐานแต่ละด้านของสถาบัน
ที่จะใช้ในการประเมินตนเอง ขั้นตอนการทางานเพื่อการอนุมัติมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้น การเชื่อมโยง
กั บ ระบบ ลั ก ษณะ รู ป แบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ แ ต่ ล ะสถาบั น ใช้ แ ตกต่ า งกั น และความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE (Outcomes Based Education) TQF (Thai Qualification Framework) และ
DOE (Desired Outcomes of Education) อีกทั้งต้องการตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการกาหนดตัวชี้วัดใน
มาตรฐานต่าง ๆ
ในปีการศึกษา 2561 มีบางมหาวิทยาลัยที่มีกาหนดตัวชี้วัด จัดทาคู่มือ และเตรียมการประเมินตัวเอง
จัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ม หาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะ
ดาเนินการ แต่ได้มีการเตรียมการต่าง ๆ รองรับเพื่อที่จะนามาใช้ในการทางานอย่างสมบูรณ์ในปีการศึกษา
2562 การดาเนินการส่วนใหญ่เป็นในลักษณะการรวมกลุ่มกันสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการทางาน และ
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ร่วมกันพัฒนาคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับการเชื่อมโยงและวางระบบการทางานในด้าน
ต่าง ๆ ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันนั้นยังไม่มีความชัดเจน
2.2.2 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาเกี่ยวกับ
การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฎิบัติ
จากการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาเกี่ยวกับการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฎิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ นรู ป ของผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์
(Desired Outcomes of Education: DOE) ส่วนมากยังไม่ทราบว่ามีการประกาศใช้ บางส่วนได้รับทราบ
จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและครู รวมถึงผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่ว มใน มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
(Desired Outcomes of Education: DOE)
2. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of
Education: DOE) สู่การปฏิบัติ ควรนาสู่นามาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลั พธ์ที่พึงประสงค์
(Desired Outcomes of Education: DOE) สู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ า นการประกั น คุ ณ ภาพ โดยก าหนดกรอบ
การดาเนินงาน คานิยามและหรือกาหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน นาสู่การปฏิบัติแบบองค์รวมและบูรณาการกับวิถีการทางานของครู เนื่องจากครูมีภาระงานมาก ควรเอื้อ
ให้มีความยืดหยุ่นในการนาไปปฏิบัติ และมีแบบสาเร็จรูปที่โรงเรียนสามารถรับไปการดาเนินการได้โดยง่าย
3. การพัฒนาหลักสูตร ควรปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง องค์กรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและควรมีระบบ
พี่เลี้ยง (Coaching) หรือ เครือข่ายให้ความช่วยเหลือโรงเรียน มีการเพิม่ เครื่องมือชุดอื่น ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนา
ชัดเจนมากขึ้น และการพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การจั ด การเรี ย นการสอนและการวั ด และประเมิ น ผล ควรเปลี่ ย นวิ ธี ก ารประเมิ น เป็ น ฐาน
สมรรถนะ แทนการประเมินโดยผล O-NET
5. การประกันคุณภาพด้านผู้เรียน ควรสร้างเครื่องมือที่สามารถวัด และประเมินผล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education: DOE)
6. การบริหารจัดการ โรงเรียนควรการบริหารจัดการที่ ดีและสร้างแรงจูงใจในการพัฒ นาผู้ เ รียน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) การอาชีวศึกษา สรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. ความคิด เห็น เกี่ยวกับการที่กระทรวงศึกษาธิ การ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตลอดจนประกาศมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (6 มีนาคม 2562)
2) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
3) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
4) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
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5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (18 กันยายน 2561)
ผู้เข้าร่วมสนทนามีความคิดเห็นว่าการอาชีวศึกษาได้มีการขับเคลื่อนล่วงหน้าแล้ว โดยดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งเป็นร่มใหญ่มาตรฐานการอาชีวศึกษาประกาศก่อนระดับอื่น ๆ ซึ่งมี
3 มาตรฐาน ในการประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐาน 1 ด้านผู้เรียน ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คือ มีความรู้มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีการประยุกต์ใช้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนของมาตรฐานการศึกษา
ชาติ ที่กล่าวว่า “ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”
มาตรฐาน 2 ทาอย่างไรที่ให้เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐาน กล่าวถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ และการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐาน 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 2 ประเด็น คือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา และนวัตกรรมงานวิจัย การสร้างสรรค์”
การดาเนินงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีดังนี้
1) ผู้บริหาร ยึดนโยบายของสถานศึกษาเป็นหลัก เริ่มต้นจากการวางแผน ได้แก่ แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ ซึ่งได้มาจากแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ครูส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ
ไม่สามารถนาแผนการศึกษาของชาติมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาด้านผู้เรียน หลักสูตรและการสอน นวัตกรรม
เครือข่าย
2) การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ควร ใช้ Science-Based ในการออกแบบหลั ก สู ต รส าหรั บ เด็ก
Gifted เพื่อช่วยสังคม ส่วนอีกโปรแกรมคือ ทวิภาคี ทาหลักสู ตรร่วมกับผู้ใช้ครูจากผู้ประกอบการมาช่ว ย
จัดการเรียนการสอน เชิญสถานประกอบการมามีส่วนร่วมทุกครั้ง ทุกภาคเรียน วิเคราะห์ร่วมกันในรายวิชา
นั้นๆ ปรับเปลี่ยนอย่างอิสระในสมรรถนะวิชาชีพ อีกทั้งหลักสูตรมีมาตรฐานสากล ทางานร่วมกับต่างประเทศ
เช่น Kosen ของญี่ปุ่น กากับติดตามตัวเด็ก การพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนผู้บริหาร Premium Course เป็นแบบ
พิเศษ มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับกับประเทศเครือข่าย โดยการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการบูรณาการ ครู
ควรได้รับการพัฒนาก่อนการจัดการเรียนการสอน ครูจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ใช้แผนการสอนฐาน
สมรรถนะ ครู ต้องมีความรู้ ความสามารถ เช่น Team Teaching การเพิ่มหลั กสู ตรสาขาวิช า ควรอิงจาก
ส่วนกลาง แต่หากจะเพิ่มหรือขยายเพื่อรองรับตลาดแรงงาน ต้องใช้การประชาสัมพันธ์ เช่น คหกรรม การบิน
ช่างอากาศยาน เน้นนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ การลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนจะมีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ การใช้ข้อสอบกลาง ผู้เรียนจะเป็นไปตามมาตรฐานของวิทยาลัย ไม่ยึดจานวนคาบเรียน
3) นักศึกษา นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาให้สนใจเรื่องอาชีวะ มีงานทาจริง สถานประกอบการ
ยอมรับมากขึ้น แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลกับเรื่องการทะเลาะวิวาทของเด็กอาชีวศึกษา เมื่อเลื่อนระดับชั้นใน
ปีที่ 2 ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสาขาได้ หากไม่สามารถเรียนรู้ได้ หรือเรียนไม่ไหว
4) บรรยากาศการเรียนรู้ เช่น สายบริหารธุรกิจ ดาเนินการแนวการบริหารธุรกิจ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ปลูกฝังบุคลิกภาพ การบริการ และหน้าตา
5) เครือข่าย มีเป้าหมายสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์
ทักษะอาชีพ วิทยากรภายนอก ครูเป็นผู้ช่วยทาให้ผู้เรียนการอาชีวศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
เน้นวิชาชีพเป็นหลัก โดยนาวิชาสามัญสอดแทรกในวิชาชีพ เพิ่มทักษะมากขึ้น เป็นการบูรณาการ ทาให้ผู้เรียน
มี เ วลาฝึ ก ฝนมาก ใช้ ร ะบบออนไลน์ ใ นการเรี ย นการสอนในวิ ช าสามั ญ บางรายวิ ช าจะช่ ว ยในเรื่ อ งของ
การประหยัดเวลาเรียนได้มาก
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2. ปัจจัยที่ทาให้มาตรฐานการศึกษาของชาติเกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย ปัจจัยสาคัญ คือ ครู และ
ปัจจัยสนับสนุน ควรมีการลงทุนเพื่อยกระดับพัฒนาครูอาวุโส ครูยังอยู่ในยุค 2.5 เด็กอยู่ในยุค 4.0 ในเรื่อง
องค์ความรู้ วิธีการสอน ครูในช่วงอายุ 55 - 57 ปี มีความล้าหลังในการใช้เทคโนโลยี เด็กรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่า
ปรับตัวเข้าหากันยาก รวมทั้งครูการอาชีวศึกษามีศักยภาพยังไม่เพียงพอ ไม่มี คุณภาพ ไม่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาควรเน้นการผลิตครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้โดยครูมิใช่
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี สถานประกอบการควรเปิดกว้าง ซึ่งเป็นปัญหา
ว่าในการค้นหาสถานประกอบการที่สอนให้ได้ 100% เครือข่ายใช้แหล่งเรียนรู้จากทางสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จึงจะเกิดทักษะจากการปฏิบัติงานจริง เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือ คหกรรม เข้า
ไปช่วยสนับสนุน OTOP ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ สุขลักษณะ ช่วยเพิ่มมูลค่า
ครูอาชีวศึกษาต้องมีประสบการณ์การทางานมาก่อนจึงจะมาประกอบอาชีพครูหากมีทักษะด้าน
วิชาชีพน้อย ขาดการลงมือปฏิบัติจริง จะไม่สามารถลงสู่ผู้เรียนได้ ผู้ที่มีประสบการณ์การทางานทางวิชาชีพมา
ก่อน แล้วจึงมาปฏิบัติอาชีพครู ผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะอย่างแท้จริง
ครูควรมีจริยธรรม ทักษะบางอย่างครูสอนสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้ แต่สถานศึกษาควรตระหนัก
และย้าให้มากขึ้น คือวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเป็นไทย ทักษะวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ
หลักสูตรทวิภาคี เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะทาให้มาตรฐานการศึกษาของชาติเกิดผล ประกอบด้วย
1) การเชื่อมโยงกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน การเชื่อมโยงของแต่ล ะ
ระดับเป็นสิ่งจาเป็นมาก รวมทั้งครูอาชีวศึกษาต้องมีประสบการณ์การทางานมาก่อนจึงจะมาประกอบอาชีพครู
หากมีทักษะด้านวิชาชีพน้อย ขาดการลงมือปฏิบัติจริง จะไม่สามารถลงสู่ผู้เรียนได้ ผู้ที่มีประสบการณ์ การ
ทางานทางวิชาชีพมาก่อน แล้วจึงมาปฏิบัติอาชีพครู ผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะอย่างแท้จริง”
2) ผู้บริ หารต้ องมีค วามรู้ ความสามารถ หากตระหนักและเห็ นความส าคัญ ก็จะผลั กดันให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม นาทางวิชาการแก่ ครู สร้างความเข้าใจให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาครู จะส่งผลให้ครูนาสู่
การปฏิบัติได้จริง มุมมองของครูการอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องการให้มี
ความเป็นผู้นา ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูอาวุโสที่มีประสบการณ์สูง ผู้บริหารไม่ลงมือปฏิ บัติ ไม่สนับสนุน
ครูจะไม่เกิดการพัฒนา ต้องการให้ผู้บริหารร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เข้ามามีส่วนร่วมกับครูตลอดเวลา”
3. การวางระบบกลไกของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา
ระบบกลไกของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษามี 3 ส่วนที่สาคัญ คือ
1) หลักสูต ร น ากรอบการศึกษาของชาติเป็ นตัว ตั้ง เช่น กรอบคุณวุฒิ แห่ งชาติของสถาบั น
คุรุแห่งชาติกรอบอาชีวศึกษา และความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงานกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ต่างคนต่างปฏิบัติงาน ผู้เรียนจึงไม่สามารถบรรลุได้ เพราะไม่ได้มีจุดหมายเดี ยวกัน เช่น สิงคโปร์ มีกรอบ
เดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แล้วจึงพัฒนาหลักสูตรพัฒนาคน หลักสูตรอาชีพ ควรนามาบูรณาการ
กัน ผู้เรียนควรมีสมรรถนะทางเลือก ซึ่งจะนามาบรรจุในหลักสูตร วิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งโครงสร้า งรายวิชา
แหล่งเรียนรู้ คุณสมบัติครู จานวนครูต่อผู้ เรียน ความรู้ของครู ซึ่งต้องมีประสบการณ์มาแล้ว 10 ปี จึงจะมา
สอนวิชาชีพนั้น ๆ มาตรฐาน จะทาให้การนาไปใช้เกิดผล หลักสูตรเป็นตัวขับเคลื่อนสถานศึกษา โดใช้หลักสูตร
เป็นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลง ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนใหม่ เพื่อ ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ ครู
และผู้เรียนอีกทั้งสอดคล้องกับกรอบใหญ่ การประกันคุณภาพเป็นตัวกลาง ให้คานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
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ประการเดีย ว สุ ดท้ายสนั บ สนุ น เรื่ องการเชื่อมโยง หลั กสู ตรเดิมมีวิช าชีพอยู่ในระดับประถมศึกษาควรมี
ควรเชื่อมโยงกันและไม่ทับซ้อนกัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยพิจารณาโลกอาชีพก่อนเป็นอันดับ
แรก วิเคราะห์ อาชีพในโลกปั จ จุ บั น ว่าต้องการอาชีพ สมรรถนะใดจากสถานประกอบการ เพื่อนาไปร่า ง
หลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งวิเคราะห์ว่าแต่ละสมรรถนะใช้เวลาเท่าใด เช่น 18 หน่วยกิต ซึ่งในความเป็นจริงไม่
แยกรายวิชา แต่ไม่ยึดติดชั่วโมงการสอน
2) การเฝ้า ระวังการเริ่ มต้ น หลั กสู ตร หลั กสู ตรและเนื้อหาควรมี การยื ดหยุ่น ได้ การศึ ก ษา
มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทาให้ผู้เรียนที่ผลิตไว้ไม่ตรงกับความเปลี่ยนแปลงตามกรอบของชาติ การนา
หลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนสู่สถานศึกษาเหมาะสมหรือไม่ หลักสูตร
เป็นแบบรายวิชา (แยกส่วน) แต่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปรียบเสมือนคนที่ไม่สมบูรณ์ การจัดการเรียน
การสอนการอาชีวศึกษาควรมีการบูรณาการเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอดทาง วิธี
สอนแบบบูรณาการ คือมาจากหลักสูตรใหญ่แยกส่วน การแยกส่วนทาให้ยากกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การนา
พื้นฐานมาประยุกต์ใชในอาชีพจะเป็นไปได้ง่าย ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนอ่าน
คู่มือเข้าใจได้ง่ายขึ้น ครูเป็นเพียงโค้ช ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เมื่อมีหลักสูตรต้องพัฒนาครูไปพร้อมกัน แต่ปัจจุบันครูยังเหมือนเดิม ครูอาขีวศึกษาต้องเป็นมือ
อาชีพในด้านนั้ น ๆ ครู ต้อปฏิบั ติเป็ น ไม่ใช่มีแค่ความรู้ความสามารถเรื่ องถ่ ายทอดประการเดียว เพราะ
อาชีวศึกษาเป็นทักษะ เหมือนกับสมรรถนะ ครูควรมีการพัฒนา สรรหาแหล่งเรีย นรู้ หลักสูตรของประเทศ
สิงคโปร์จะกาหนดแหล่งเรียนรู้ ครุภัณฑ์ บุคลากรอธิบายประกอบ
หลั กสู ตรของไทยมีเพีย งหลั กสู ตร แต่ไม่มีวิธีการนาไปใช้ สถานประกอบการฝึ กความพร้ อ ม
ในการไปประกอบอาชีพเชื่อมโยงโลกกับสถานศึกษา ค้นหาประสบการณ์จริง แต่สถานประกอบการไม่พึ่งพิง
วิทยาลัย วิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งพิงของสถานประกอบการ ทาอย่างไรให้สถานศึกษาเป็นที่พึ่งของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ
3) การประเมินหลักสูตร ในสถานศึกษา ไม่ควรให้ครูประเมินกันเอง ควรมีหน่วยกลางของ
สถานศึกษาเพื่อควบคุม หรือกาหนดนโยบายแก่ครู เช่น ประเทศสิงคโปร์ 1 รายวิชาคือ 1 หลักสูตร พิจารณา
ตั้งแต่ผู้เรียนได้สมรรถนะอะไร จนถึงการประเมินผล มีคลังข้อสอบของสถาบัน ในวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
เลือกข้อสอบให้เพื่อทราบถึงมาตรฐานที่การสอนของครูมีเกณฑ์การประเมินที่กาหนดโดยกองกลาง ใช้เกณฑ์
เดียวกันทั้งหมดในสถานศึกษา เมื่อศึกษาจบแล้ว จะมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบ เพื่อสะท้อนผล
ของการใช้หลักสูตร
ช่วงที่เปลี่ยนจากเดิม เป็น Problem-Based Learning: PBL มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรายวิชา
และสถานศึกษายืดหยุ่นได้ ไม่แยกส่วน บูรณาการรายวิชาต่าง ๆ เช่น ปลูกผัก กับเรื่องดินและปุ๋ย
4. การวางระบบกลไกของหน่วยงานระดับกระทรวง / สอศ. ในการกากับติดตามช่วยเหลื อ
สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
หน่วยงานระดับกระทรวง/สอศ. ควรวางระบบกลไกในการกากับติดตามช่วยเหลือ สนับสนุน ดังนี้
1) จัดสรรงบประมาณรายหัว
2) ควรช่วยพัฒนาครู ครูอัตราจ้างมีจานวนมาก ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้ าใจ
อาชีวศึกษา เมื่อพัฒนาครูด้วยการอบรมแล้วมีการโยกย้ายไปที่อื่น ปัจจุบันมีการติดตามนาไปสู่การปฏิบัติแล้ว
และรายงานการประเมินตนเองนาร่องไปแล้ว 30 โรงเรียน และติดตามจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีเครื่องมือเฉพาะ โดยนามาตรฐานการศึกษาชาติเป็นตัวตั้งว่าสถานศึกษาได้
ดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติหรือไม่ ซึ่งสาเร็จแล้ว 30 โรงเรียน และขณะนี้อยู่
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ในรอบที่ 4 มีจานวน 201 โรงเรียน ซึ่งส่ง SAR ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วิ เ คราะห์ ตั้ ง ประเด็ น เพื่ อ ติ ด ตาม และพั ฒ นาไปถึ ง การรายงานผลการประเมิ น ตนเองแบบออนไลน์
เป็นการรายงานในระบบ ไปยังสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้ปัจจัยที่มีอยู่เดิม
สถานศึกษามีข้อจากัดในการขับเคลื่อ นให้ตอบโจทย์มาตรฐานการศึกษา แต่ไม่สามารถจะดาเนินการได้ทัน
ตามความต้องการ ขาดสิ่งสนับสนุน มีข้อจากัดในเรื่องปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เกิดเป้าหมายตามที่ต้องการ
5. ความคิดเห็นอื่น ๆ
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้มาตรฐานเดียวกัน กับ
ทุ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ควรมี ก ารยื ด หยุ่ น อั ต ราก าลั ง เกิ ด ปั ญ หายุ บ อั ต รา แต่ จ านวนภาระงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ผู้ เรียน
ยังมีเหมือนเดิม ขาดแคลนกาลังคน จ้างคนเพิ่มหรือครูที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง
2. ผู้ บ ริ ห ารควรตระหนั กการปรับหลั กสู ตรเป็นแบบโมดูล เดิม 132 หน่ว ยกิต แต่การเรียน
ของผู้เรียนต้องเป็นในลักษณะการค้นคว้าด้วยตนเอง ครูต้องค้นคว้าตลอดเวลาจึงจะเกิดการพัฒนา
3. ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก ค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง ควรเก่งภาษา เพิ่มช่องทางเครือข่าย
ถอดรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร ขยายผล ออกแบบ
การคิดนวัตกรรม หรื อ Project แล้ ว ต่อยอดในเชิงพาณิช ย์ โดยอบรมครู แล้ ว ครูเหล่ านั้นนามาขยายผล
จากการติดตามผล พบว่า ผู้เรียน ครูมีความสุขและสนุกสนาน ได้สรุปความรู้ Show & Share
4. ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถสอนอาชีวะได้ กาลังคนของอาชีวะ และสามัญ
ไม่ควรขยายหรือเพิ่มรายวิชาที่ซ้อนทับกัน ผู้เรียนไม่สามารถเรียนตามแผนการเรียนได้อย่างเต็มที่
3) การอุดมศึกษา สรุปประเด็นได้ดังนี้
1. ความคิด เห็น เกี่ยวกับ การที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติ จากประกาศแนวทางการนา
มาตรฐานสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัย หรือสถาบันได้ดาเนินการ ดังนี้
1) นามาตรฐานไปใช้โดยปรับให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยหารือร่วมกันกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบและกลไกต่าง ๆ ในการดาเนินการงาน ทั้งด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ
2) วิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อจัดทาแบบฟอร์ม คู่มือ คาชี้แจงต่าง ๆ พร้อมทั้งคาอธิบาย เขียน
โครงการต่าง ๆ วิเคราะห์สมรรถนะผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน สร้างรูปแบบเอง
2. ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทาให้มาตรฐานการอุดมศึกษาเกิดผล คือ การทาความเข้าใจร่วมกันของทุก
ฝ่าย รองลงมาคือ ครู / อาจารย์ ที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียน ในลักษณะ Coaching ผู้สนับสนุน และอันดับ
สุดท้ายคือความเชื่อมโยงของแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับการอุดมศึกษา
3. การวางระบบกลไกดาเนินการระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ควรวางระบบกลไกให้มี
ความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง ทั้งนโยบาย มคอ. การประกัน
คุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการทั้งรายวิชา และคณะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พิจารณาความเชื่อมโยง
ในแต่ระดับชั้นปี โดยนาความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการของประเทศ หรือชุมชน มา
วิเคราะห์ ทาวิจัยที่ส่งเสริมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลก
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้ นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาน
ประกอบการ เป็นผู้ให้ความรู้และทักษะในมหาวิทยาลัย / สถาบัน ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียน
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ฝึกสมรรถนะทางวิชาชีพ และสิ่งสาคัญคือ บัณฑิตมีงานทา เป็นที่ต้องการของตลาดและชุมชนรับใช้สังคมอย่าง
ยั่งยืน
4. ความคิดเห็นอื่น ๆ
1. ต้องการให้มีโมดูลที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในทุก ๆ หน่วยงานที่จะทาให้ เห็นว่าเดิ นไปยัง
เป้าหมายเดียวกันทั้งประเทศ
2. ให้ความอิสระในการดาเนินงานตามกรอบการศึกษาระดับชาติ
3. มีหน่วยงานส่วนกลางสนับสนุน การเผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
4. การประเมินผู้เรียนควรเป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้
5. ผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้ประเมิน ควรมีกระบวนทัศน์เดียวกัน
จากข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ในการดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบันและผลดาเนินการ ได้ดังตาราง
ตาราง 15 การดาเนินการและผลการดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทย
ในปัจจุบัน
ประเด็น
การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
1. การประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ

ทุกหน่วยงานดาเนินการในลักษณะ - ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติยังขาดความชัดเจนในการรับรู้และ
การชี้แจงเพื่อรับทราบข้อมูลผ่านสือ่ เข้าใจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานผู้เรียน ทั้งเกี่ยวกับ
เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ
ความสาคัญ รายละเอียดมาตรฐาน และแนวทางการทางาน
- การสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องยังเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ไม่กระจายทั่วถึง
2. การกาหนด
ทุกหน่วยงานดาเนินการก่อน
- เมื่อวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้ รียนของการศึกษา
มาตรฐานแต่ละระดับ ประกาศใช้มาตรฐานระดับชาติ
แต่ละระดับและประเภท พบว่า มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน
การศึกษาของชาติ ทั้งในลักษณะที่ใช้คาเดียวกัน และใช้คาอื่น
และมาตรฐานด้านอื่น ๆ ที่จะพัฒนา ที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน
ผู้เรียนตามมาตรฐาน
- มาตรฐานด้านอื่น ๆ กาหนดสิ่งที่เป็นการดาเนินงานสาคัญที่จะ
ช่วยสนับสนุนมาตรฐานด้านผูเ้ รียน
3. การประกันคุณภาพ ทุกระดับการศึกษามีการดาเนินการ สถานศึกษาทุกระดับยังไม่มีการดาเนินการที่ชัดเจน ส่วนใหญ่
การศึกษา
สร้างความเข้าใจ และกาหนดให้
ดาเนินการในลักษณะเตรียมความพร้อม เพื่อการดาเนินอย่าง
ดาเนินการในปี 2561 ตามกฎ
เต็มรูปแบบในปี 2562
กระทรวงฯ ที่ประกาศ
4. การพัฒนาหลักสูตร - ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังคงดาเนินการโดยใช้หลักสูตรเดิม ซึ่งมีตัวชี้วัดส่วนหนึ่งสอดคล้อง และ
กาลังมีการเชื่อมโยงมาตรฐานผู้เรียนสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- ในการอาชีวศึกษากาลังดาเนินการเชื่อมโยงมาตรฐานผู้เรียนสู่การพัฒนาหลักสูตร
- ในระดับการอุดมศึกษา ยังไม่มีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับมาตรฐานผู้เรียน แต่เนื่องจากมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน ส่วนหนึ่งมีความสอดคล้องอยู่แล้ว เมื่อนาหลักสูตรเดิมไปใช้ก็ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนด้วย แต่ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มที่ตรงตามลักษณะผูเ้ รียน 3 ด้าน
5. การกากับ ติดตาม แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่กากับติดตามในส่วนที่กฎกระทรวงได้ระบุไว้สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทาหน้าที่รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมทา
หน้าที่เป็นผูส้ ังเคราะห์ข้อมูล ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก ส่งผลการประเมิน
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อนาไปพัฒนา

ผลการดาเนิน การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติ ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า
ทุกหน่วยงานมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาก่อนประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
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ของชาติ โดยกาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานด้านอื่น ๆ ทีส่ นับสนุนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจ ในลักษณะการชี้แจงเพื่อรับทราบข้อมูลผ่านสื่อ เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ปฏิบัติยังขาดความชัดเจนในการรับรู้และเข้าใจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และยัง
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงในวงกว้างและเข้าถึงสถานศึกษาทุกระดับที่เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก การนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงดาเนินการ
โดยใช้หลักสูตรเดิม ซึ่งมีตัวชี้วัดส่วนหนึ่งสอดคล้อง และกาลังมีการเชื่อมโยงมาตรฐานผู้เรียนสู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการอาชีวศึกษาได้ดาเนินการเชื่อมโยงมาตรฐานผู้เรียนสู่ การ
พัฒนาหลักสูตร และในระดับการอุดมศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับการศึกษามีการดาเนินการในปี พ.ศ. 2561
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประกาศ สถานศึกษาทุกระดับยังขาดแนวทางการดาเนินการ
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ดาเนินการในลักษณะเตรียมความพร้อม เพื่อการดาเนินอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562
และยังไม่มีได้ดาเนินการบูรณาการนาผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
3. ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรั บรู้ แ ละความคิดเห็น ของผู้เ กี่ ยวข้อ งกับการจัดการศึกษาจาก
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)
หลังจากได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ
เอกสาร การประชุม และ เวบไซต์ต่าง ๆ คณะทางานโครงการวิจัยศึกษาแนวทางการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ ได้จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 1) การรับรู้ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 2) การดาเนินการหลังจากรับรู้ 3) การ
ดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 4 ) การดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 5) การดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 6) การดาเนินการของ
สถานศึกษาควรให้ความช่วยเหลือใดบ้าง และ 7) การนามาตรฐานการศึกษามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะช่วย
พัฒนาการศึกษาได้หรือไม่ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 284 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 127
คน คิดเป็นร้อยละ 45 ผู้สอน จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ผู้บริหารการศึกษา จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอื่น ๆ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
5 ผู้ตอบส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนกลาง จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 75.9 ส่วนภูมิภาค จานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.1
สรุปข้อมูลในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
1) การรั บ รู้ ใ นเรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 ร้ อ ยละ 66 ทราบข้ อ มู ล ว่ า ได้ มี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ อีกร้อยละ 34 ไม่ทราบข้อมูล
2) การดาเนินการหลังจากรับรู้ มีหลายลักษณะเรียงตามลาดับ 5 ลาดับดังนี้
- ประชุมครู และผู้ เกี่ย วข้อง เพื่อดาเนินการจัดการศึ กษาให้ ส อดคล้ องกับบริบ ท และความ
ต้องการของท้องถิ่นตามมาตรฐาน
- พั ฒ นาครู พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ปรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ปรั บ วิ ธี ส อนให้ เ ป็ น
สหวิทยาการมากขึ้น
- รับทราบ แต่เข้าใจยาก และรอความชัดเจนในการดาเนินการจากหน่วยเหนือ
- ศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติตามมาตรฐาน
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- ศึกษารายละเอียด เข้าไปศึกษาข้อมูล ทาความเข้าใจหลักสูตร
3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เรี ย ง
ความต้องการตามลาดับจากมากไปน้อย 5 ลาดับ ดังนี้
- พัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน ชุมชน
ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับปรุง ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- อบรมครู ผู้ เกี่ย วข้อ งด้ านการพั ฒ นา สร้างความเข้า ใจแก่ ครู บุคลากรอื่น ชี้แจงแนวทาง
ดาเนินการ
- เปิดเสรีให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบ ค้นคว้าด้วยตนเอง ลดงานครูเพื่อให้ครู
สอนในห้องเรียน
- หลักสูตรของไทยส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย ควรยุบทิ้ง ให้อิสระหน่วยงานในการพั ฒนาหลักสูตรเอง
ภาครัฐเพียงติดตามดูแลผลผลิตทางการศึกษาเท่านั้น
4) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดาเนิ นการของสถานศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การวัด และประเมิ นผล เรี ย ง
ความต้องการตามลาดับจากมากไปน้อย 5 ลาดับดังนี้
- วัดประเมินผลตามสภาพจริง และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
- พัฒนาการประเมินผลให้ตรงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและ
การปฏิบัติจริง
- วัดประเมินผลให้มีความหลากหลายและเน้นสภาพจริง
- สร้างความรู้ความเข้าใจ
- อบรมให้คณะครูปฏิบัติ มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง
5) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
เรียงความต้องการตามลาดับจากมากไปน้อย 5 ลาดับ ดังนี้
- ให้อิสระในการประกัน/ประเมินตามบริบทภารกิจของสถานศึกษาของตั วเองตามมาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนด โดยบุ ค ลากรในและนอกสถานศึ ก ษาเป็ น ผู้ ก าหนดเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ความต้ อ งการ
ความสาเร็จ วางระบบ จัดระบบ ขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน ตรวจสอบได้จริง นาผลไปปรับ
และพัฒนางานได้จริง รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่กาหนด
- เน้นกระบวนการพัฒนาและผลที่เกิดจากผู้เรียน ตามความเป็นจริง โดยดูจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนเป็นหลักเป็นที่ตั้ง
- ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน/นโยบายที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ม าตรฐาน/ตั ว ชี้วั ด สิ่ ง ใด
ไม่สอดคล้องและรายงานผล
- ควรผลักดันให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทางาน
ประจาวัน / งานปกติต่อเนื่อง และประเมินตามข้อเท็จจริง เน้นคุณภาพมากกว่าการรายงานทางเอกสารและ
สามารถตรวจสอบได้ หากข้อมูลเป็นการปฏิบัติงานจริงก็จะเป็นสิ่งที่ดี
- ควรอบรมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองให้มีความเข้า ใจ ตระหนัก สร้างจิตสานึก ถึงความต้องการ
ของประเทศและการประกันคุณภาพ
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสถานศึกษาว่าควรให้ความช่วยเหลือใดบ้าง หากจะ
นามาตรฐานการศึกษาของชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ เรียงความต้องการตามลาดับ
จากมากไปน้อย 5 ลาดับ ดังนี้
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- การสร้างความเข้าใจ อบรม ชี้แนะแนวทางหรือคู่มือ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทาสาเร็จแล้ว
นามาเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้ง Coaching ในการนาไปใช้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาต่าง ๆ และความชัดเจน
ระหว่างการใช้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ กับตัวชี้วัด เครื่องมือ ทรัพยากร ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม
- ให้ ค าแนะน าในจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา เช่ น หลั ก สู ต ร ครู สื่ อ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
กระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือประเมิน งบประมาณ หลักการบริหาร 4M การวิจัย การสร้างนวัตกรรม ให้ทัน
ต่อศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0
- เพิ่มงบประมาณโรงเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านทุน
ทรัพย์ เงินอุดหนุนอย่างพอเพียง
- ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาเด็ก มิใช่เพิ่มภาระงานให้ยุ่งยากลดภาระงานเอกสารที่ไม่จาเป็น
ให้ความรู้ ให้มีเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน และคืนครูให้กับห้องเรียน
- ส่วนกลางยกเลิกหลักสูตรแกนกลาง หนังสือเรียน เพื่อให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันสร้างหลักสูตร
และแบบเรียนตามบริบท รวมถึงการปฏิบัติระดับชาติที่บั่นทอนการพัฒนาผู้เรียน
7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะช่วย
พัฒนาการศึกษาได้หรือไม่ เช่นไร เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย 5 ลาดับ ดังนี้
- ได้ เพราะท าให้ เป็ นรู ปธรรม พัฒนาผู้ เรียนได้ หลากหลาย มีคุณภาพสอดคล้ องกั บ ความ
ต้องการ ของสังคม ตลาดแรงงาน ประเทศ การศึกษาก็พัฒนาด้วย ทันยุค 4.0 เป็นทักษะจาเป็นที่ต้องใช้ใน
ศตวรรษที่ 21
- ได้ ช่วยให้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพราะเป็น
กรอบ แนวทางให้โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนเอง
- น่าจะได้ หรืออาจจะได้ ถ้ามีแนวทางชัดเจน นามาใช้จริงสู่การปฏิบัติ ไม่ยุ่งยาก ทุกหน่วย
เข้าใจตรงกัน ถ้ามีเครื่องมือดี เข้าใจชัดเจน
- ได้ ถ้าปฏิบัติจริง เข้าใจ มีการอบรมครู และพัฒนาต่อเนื่อง หรืออาจได้เพียงแค่ในระดับ
หนึ่ง เพราะบริบทแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกัน นโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความแตกต่างของผู้เรียน
- ไม่ แ น่ ใ จ ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ น าไปปฏิ บั ติ มี ห ลายปั จ จั ย ไม่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน
การเปลี่ยนแปลงนี้ ควรสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับทุกภาคส่วนที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปใน
ทิศทางเดีย วกัน ก่อนดาเนิ น การ รวมทั้ง การจัดการศึกษาทุกระดับ ในประเทศไทยยึดหลายทฤษฎี หลาย
แนวทาง แต่มักหยิบยกบางส่วนมาใช้ ไม่มีแนวทางไหนดาเนินการครบถ้วนทั้งระบบ
จากข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และแนวทางสู่การปฏิบัติ
จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34 ยังขาดการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ส่วนด้าน
การดาเนินการหลังจากรับรู้ ได้ดาเนินการประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบท และความต้องการของท้องถิ่นตามมาตรฐาน รองลงมา คือ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะและกาหนดเป็นจุดเน้นโดยนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไป
บู ร ณาการสู่ การน าหลั กสู ตรไปใช้อย่ างเป็ นระบบ ปรับการสอนให้ บูรณาการศาสตร์ส าขาต่าง ๆ มากขึ้น
ครูส่วนใหญ่รับทราบว่ามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ยังขาดความเข้าใจถึงบทบาทหน้ าที่ในการนา
เป้าหมายของผลลัพธ์ โดยรอความชัดเจนการดาเนินการจากหน่วยเหนือ ควรมีการศึกษาข้อมูล ทาความเข้าใจ
หลักสูตรและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
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การดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ อบรมครู / ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง
ดาเนินการ เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบ ค้นคว้าด้วยตนเอง ลดงานครู หลักสูตร
ไม่ทันสมัย ควรยุบทิ้ง ควรให้อิสระหน่วยงานพัฒนาหลักสูตรเอง ภาครัฐเพียงติดตามดูแลผลผลิต ตามลาดับ
การดาเนิน การของสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ส่ ว นใหญ่มีความเห็ นว่า ควรวัด
ประเมินผลตามสภาพจริงและคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาการประเมินผลให้ตรงกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและนาไปปฏิบั ติจริง วัดและประเมินผลให้หลากหลายและเน้นสภาพจริง สร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ ค ณะครู มี ค วามรู้ ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลอย่ า งถู ก ต้ อ ง ส่ ว นด้ า นการด าเนิ น การของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรให้อิสระในการประกัน คุณภาพ
และการประเมินคุณภาพตามบริบท ภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กาหนด โดยสถานศึกษา
สามารถเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความต้องการ ความสาเร็จ วางระบบ จัดระบบ ขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนร่วมกัน ตรวจสอบได้จริง นาผลไปปรับและพัฒนางานได้จริง รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่กาหนด เน้นการพัฒนาผลที่เกิดจากผู้เรียนตามจริงจากผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ศึกษา ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและนโยบายที่กาหนดเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัด และรายงานผล ควรผลักดันระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้ มแข็ง และถือเป็ น ส่ ว นหนึ่งของการทางานปกติต่อเนื่อง และประเมิน ตามข้อเท็จจริง
เน้นคุณภาพมากกว่าการรายงานทางเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ อบรมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ให้มี
ความเข้าใจ ตระหนัก สร้างจิตสานึกถึงความต้องการของประเทศและการประกันคุณภาพ
ด้านการดาเนินการของสถานศึกษา ควรให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างความเข้าใจ อบรม ชี้แนะ
แนวทางหรือคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทาสาเร็จแล้ว การ Coaching การนาไปใช้ให้สอดคล้องกับสาระวิชา
ต่าง ๆ ความชัดเจนในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ กับตัวชี้วัด การให้คาแนะนาจุดที่ควรพัฒนาด้าน
ปั จ จั ย ต่าง ๆ ในการจั ดการศึกษาให้ ทันต่อศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 เพิ่มงบประมาณโรงเรียน
เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนทรัพย์ / เงินอุดหนุนอย่างพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาเด็ก ไม่เพิ่มภาระงานที่
ไม่จาเป็น ให้ความรู้ให้มีเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้ าน คืนครูให้กับ ห้องเรียน ยกเลิกหลักสูตร
แกนกลาง หนังสือเรียน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ตามลาดับ
ด้านการนามาตรฐานการศึกษามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ส่วนใหญ่เห็นว่า ทาได้เพราะทาให้เป็น
รูปธรรม พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้องการของสั งคม ตลาดแรงงานและ
ประเทศ ช่วยให้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพราะเป็นกรอบ แนวทางให้โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ตามบริบทของตนเอง รองลงมา เห็นว่าน่าจะได้ หรืออาจจะได้ ถ้ามีแนวทางชัดเจน นามาใช้จริงสู่การปฏิบัติ
ไม่ยุ่งยาก ทุกหน่วยเข้าใจตรงกัน มีเครื่องมือดี ควรอบรมครูและพัฒนาต่อเนื่องและอาจได้เพียงแค่ในระดับ
หนึ่ง เพราะบริบทสถานศึกษาแตกต่างกัน นโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความแตกต่างของผู้เรียน
ความคิดเห็นบางส่วนเห็นว่าไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับผู้นาไปปฏิบัติ มีหลายปัจจัย ไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงนี้ควรสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับทุกภาคส่วนที่ชัดเจน เพื่อเข้าใจในทิศทางเดียวกันก่อน
ดาเนิ น การ รวมทั้ง การจั ดการศึกษาในทุกระดับ ในประเทศไทยยึดหลายทฤษฎี หลายแนวทาง แต่มัก นา
บางส่วนมาใช้
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บทที่ 5
ผลการศึกษาวิเคราะห์บทเรียนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
ในส่วนนี้จะเป็นการศึกษากลไกการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติจากการวิเคราะห์
บทเรียนของต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ มีแนวปฏิบัติที่สามารถนามาจัดทาเป็น
ข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพ โดยในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจ ารณาและเลือกทาการศึกษาแบบเจาะจง
โดยวิเคราะห์บทเรียนจากประเทศที่ มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพหลากหลายภูมิภาคของโลก ครอบคลุมการ
จัดการศึกษาจากทั่วโลกจานวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ ดังนี้ ทวีปยุโรป ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี และฟินแลนด์ ทวีป
อเมริกา ได้แก่ แคนาดา และเม็กซิโก ทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น
ใช้วิธีดาเนินงานด้วยการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการประชุมรับ
ฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์บทเรียนการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ มีการ
นาเสนอใน 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับ สู่การพัฒ นาหลั กสูตรการศึกษาและประเมินผล 3) แนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน
โดยการน าเสนอได้ แ บ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ 1) ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละประเทศ 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนามาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะประเทศใน 4 แนวทาง และ 3) ผลการสั ง เคราะห์ จุ ด เด่ น
ในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ
ที่น่าสนใจได้ดังนี้ (รายละเอียดของการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละประเทศ สามารถ
ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ใ นเอกสารประกอบการวิจั ย หมายเลข 2 การน ามาตรฐานการศึ ก ษาชาติ
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ)
5.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละประเทศ

1. โปรตุเกส
โปรตุเกส มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐโปรตุเกส รากศัพท์ของคาว่าโปรตุเกส คือ ชื่อที่ชาวโรมันตั้งให้
ชื่อว่า "Portus Cale" มีความหมายว่า ท่าเรือที่สวยงาม ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 -16 นั้นโปรตุเกส คือ
ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยจักรวรรดิโปรตุเกสแผ่ขยายอานาจของตนไป
ทั่วโลก เมื่อหลังจากที่ประเทศมหาอานาจอื่น ๆ พัฒนาขึ้นในด้านการล่าอาณานิคมแล้ว ประเทศโปรตุเกสจึง
เสื่อมถอยลงไป ประเทศโปรตุเกสในปัจจุบันนี้มีรากฐานมาจากการปฏิวัติเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ทาการล้ม
ล้างระบอบการปกครองแบบเผด็จการ (หรือการบริหารแบบพรรคเดียว) ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1926
จนถูกโค่นล้มในปี ค.ศ. 1974 จากนั้นในภายหลังจึงเข้ามาเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ
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European Economic Community (สหภาพยุโรปในปัจจุบัน) ในปี ค.ศ. 1986 ประเทศโปรตุเกสพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของตนขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วง 20 - 30 ปี ที่ผ่านมาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
โปรตุเกส ได้นาแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์มาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งผลลัพธ์ที่ระบบ
การศึกษาสาหรับ ผู้เรีย นในศตวรรษที่ 21 ผลลัพธ์เหล่านี้กาหนดในแผนกลยุทธ์ที่ส อดคล้ องกันและบรรลุ
ข้อตกลงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปการศึกษา การให้คาปรึกษา การอภิปราย และการสื่อสาร
ที่ได้รับการจัดการเป็นอย่างดีและประสบความสาเร็จด้วยการขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุน
โรงเรี ย นและครู ใ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษานี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ท าโครงสร้ า งการติ ด ตามส าหรั บ
การดาเนินการตามมาตรการนโยบายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น การสนับสนุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายสาหรับการแบ่งปันความรู้และการสอนและการปฏิบัติขององค์กรที่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้และ
การพัฒนาวิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาลโปรตุเกสในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น
 การกาหนดโปรไฟล์การลาออกของนักเรียนที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับ
 การกาหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการศึกษาความเป็นพลเมือง
 การนามาตรการความยืดหยุ่นของหลักสูตรมาใช้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษาโดยจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานภาพของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนเพื่อความสาเร็จของทุกคน
 ความมุ่งมั่นของโรงเรียนรวมลงสู่ที่นักเรียนทุกคนโดยไม่คานึงถึงสถานภาพส่วนตัวและสังคมของ
พวกเขา ค้นหาคาตอบที่ช่วยให้นักเรียนได้รับระดับการศึกษาและการฝึกอบรมที่เอื้อต่อกลุ่มทาง
สังคมอย่างเต็มรูปแบบ (European Commission. 2019)
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของโปรตุเกสสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 16 แสดงการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของโปรตุเกส
ประเด็น
ระดับ
1.ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

- รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์และ
ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน คือ ทักษะสาคัญ
12 ประการของผู้เรียนทุกคน

- นาทักษะสาคัญ เน้นด้าน
พัฒนาการด้านสังคมและ
ภาษาการสื่อสาร ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
- ส่วนใหญ่จัดการศึกษา
โดยเอกชนและสถาบันต่าง ๆ
-มีอิสระในการจัดการศึกษา

2.ระดับ
ทักษะสาคัญ 12 ประการ โดย
ประถมศึกษา -การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง
(Developing Relevant Skills)
-การกระตุ้นการผลิตด้านทักษะงาน
(Activating the Supply of Skills)
-การใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ระดับ
มัธยมศึกษา (Using Skills Effectively)
-การสนับสนุนเงื่อนไขสาหรับระบบ
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ (Enabling
Conditions for an Effective Skills
System)

-กาหนดให้มีทักษะสาคัญ 12
ประการ
-ทักษะแห่งชาติ (OECD)
- จัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เน้นการจัดด้านความรู้
และทักษะสาคัญที่จาเป็น
ตามที่รัฐกาหนด เพื่อเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษา
-มีการวัดและประเมินผล
ระดับโรงเรียน และให้
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แนวทาง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
การประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาปฐมวัย เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
และแรงงาน ความมั่นคงและ
ประกันสังคมจะเป็นผู้
ตรวจสอบองค์กรและ
การดาเนินงานของสถาบัน
การศึกษาปฐมวัย
- รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์
ทักษะแห่งชาติ (OECD) เป็น
กรอบการประเมินระบบ/
วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน
ของประเทศ
- รัฐบาลโปรตุเกสร่วมทา
ข้อตกลงด้านการศึกษา
กาหนด “ความสามารถหลัก
7 ประการ”กับสภายุโรป
-การประเมินโรงเรียน
ดาเนินการตามสองประเภท

แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

คณะกรรมการจาก
กระทรวง
ศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน
ร่วมมือกันในการ
กากับติดตามคุณภาพ
ผู้เรียน
คณะกรรมการกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะ
กรรมการกลางของรัฐ
ร่วมมือกันในการกากับ
ติดตามคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ ,
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

ประเด็น
ระดับ

4.การ
อาชีวศึกษา

5.ระดับการ
อุดมศึกษา

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

แนวทาง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติของ
นักเรียนเข้าร่วมประเมิน
คือการประเมินภายใน และ
OECD สาหรับโปรตุเกส
คุณภาพโดยใช้แบบทดสอบ
การประเมินภายนอก
1) การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ระดับนานาชาติ PISA TIMSS -การประเมินภายในจะ
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่
และ PIRLS เพื่อนาผลการ
ดาเนินการโดยโรงเรียน
2) การผลิตคนและการจัดหาทักษะ ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
-การประเมินภายนอก
ให้กับแรงงานตลาด
นักเรียน
ดาเนินการโดยผู้ตรวจการ
3) การใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดหลักสูตรและการเรียนการ ด้านการศึกษาและ
ในด้านเศรษฐกิจสังคม และทักษะที่มี สอนสายอาชีวศึกษา/ฝึกอาชีพ วิทยาศาสตร์
ประสิทธิภาพ
มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการ
เฉพาะทาง โดยความร่วมมือ
ความสามารถหลักของสภายุโรป
ประกันคุณภาพ ดังนี้
กับสถานประกอบการ นา
1.การรู้หนังสือและการคานวณ
ทักษะสาคัญ 12 ประการ มา 1.ผู้ตรวจการทั่วไปและ
(ทักษะพื้นฐาน)
เป็นแนวทางการจัดการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์
2.ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ -เน้นให้นักเรียนได้รับการ
2.ผู้อานวยการทั่วไปเพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝึกอบรมวิชาชีพเบื้องต้นและ การศึกษาและวิทยาศาสตร์
3.ทักษะไอซีทีและการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่หลากหลายตาม สถิติ
4. การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้
ความสนใจเพื่อศึกษาต่อ หรือ 3.สถาบันการประเมิน
5. ทักษะทางสังคม
การศึกษา
เข้าสู่ตลาดแรงงานของ
6. ผู้ประกอบการ
นักเรียนที่จบการศึกษาภาค
7. วัฒนธรรมทั่วไป
บังคับ
ความท้าทายสาคัญ 12 ประการ
สถาบันการศึกษาระดับ
การพัฒนาระบบประกัน
โดย
การอุดมศึกษา เป็นการให้
คุณภาพ มีหน่วยงานการ
- การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในวัฒนธรรมที่
รับรองคุณภาพระดับ
(Developing Relevant Skills)
แตกต่าง และแบ่งการจัด
อุดมศึกษา โดยสถาบันต่าง ๆ
- การกระตุ้นการผลิตด้านทักษะงาน การศึกษาในสาขาใหญ่ๆ
มีอิสระในการตัดสินใจ
(Activating the Supply of Skills) ออกเป็น 2 ส่วน คือ
เกี่ยวกับรายละเอียดการ
-การใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1) มหาวิทยาลัยทาง
นาไปใช้ของระบบประกัน
(Using Skills Effectively)
วิชาการที่มีโปรแกรมที่มี
คุณภาพภายใน
-การสนับสนุนเงื่อนไขสาหรับระบบ ความยืดหยุ่นของการศึกษา
ทักษะที่มีประสิทธิภาพ (Enabling
2) มหาวิทยาลัยทางสาขาโปลี
Conditions for an Effective
เทคนิค ที่รับนักเรียนจากสาขา
Skills System)
ด้านอาชีวศึกษา/โปลิเทคนิค
แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

คณะกรรมการกลาง
ของรัฐ
และสภายุโรปร่วมมือ
กันในการกากับ
ติดตามคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ,
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะกรรมการกลาง
ของรัฐ
และสภายุโรปร่วมมือ
กันในการกากับ
ติดตามคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ ,
กระทรวง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
คณะกรรมการกลาง
ของรัฐ
และสภายุโรปร่วมมือ
กันในการกากับ
ติดตามคุณภาพผู้เรียน

จากผลการศึกษา พบว่าโปรตุเกสได้มีการกาหนด “ทักษะสาคัญ 12 ประการ” และนา “ความสามารถ
หลั ก” ของสภายุ โรป มาเป็ น ผลลั พธ์ด้านคุณภาพพลเมืองของประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับตลอดแนว มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติของ OECD ของโปรตุเกส โดยการนาผลการ
ทดสอบระดับนานาชาติ PISA, TIMSS และ PIRLS มาศึกษาและจัดตั้งหน่วยงานทาหน้าที่ศึกษาวิจัยผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน เพื่อนามาวางแผนกาหนดยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติ OECD
และน าไปใช้ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ เรียนให้
เทียบเคียงคุณภาพระดับนานาชาติ นอกจากนี้โปรตุเกสได้จัดให้มี การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทั้งการประกัน คุณภาพภายในที่ดาเนิน การโดยสถาบันการศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่า ง ๆ เป็นคณะกรรมการกากับติดตาม
และประเมินคุณภาพภายนอกในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้หน่วยงานหลักที่กากับติดตามการดาเนินการจัดการศึกษาทุก
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ระดับประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของ
รัฐด้านการจัดการศึกษาและสภายุโรป
2. เยอรมนี
เยอรมนี มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภา
มีสหพันธรัฐ 16 รัฐ ระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยเสรี นิยมและเป็นรัฐสวัสดิการ เยอรมนีเป็น
ประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงสุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีคนย้ายถิ่นมากที่สุดเป็นอันดับสาม
ของโลก เยอรมนีเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและยังก่อตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรป
อี ก 17 ประเทศ โดยใช้ ชื่ อ ว่ า ยู โ รโซน เยอรมนี เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20
เยอรมนีเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและเป็นประเทศที่มีความสามารถที่จะแข่งขันใน
ระดับโลก
ระบบการศึกษาแบ่งระดับดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย จะรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 6 ปี การเรียนในระดับนี้ไม่ใช่ภาค
บังคับ จะให้เด็กเข้าเรียนหรือไม่ให้เข้าเรียนก็ได้
2) ระดับประถมศึกษา (Grundschule) เป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่อายุครบ 6 ปี จะต้องเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษา ในเยอรมนีเด็กจะต้องเข้าโรงเรียนในเขตที่ตัวเองอาศัยอยู่ โรงเรียนประถมศึกษา
เรียกว่า กรุนชูเล (Grundschule) การศึกษาในระดับประถมศึกษาจะมี 4 ชั้น คือ เกรด 1 ถึงเกรด 4 แต่ในบาง
รัฐอาจจะรวมเกรด 5 และ 6 อยู่ในระดับประถมศึกษาด้วย
3) ระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ มี 4 รูปแบบ คือ
3.1 เฮาพ์ชูเล (Hauptschule) หรือ Secondary General School เป็นโรงเรียนที่สอนเน้นความรู้ทั่วไป
เช่น ภาษาเยอรมนี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ มีตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึง 9 เมื่อจบชั้นปี
ที่ 9 จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 เรอาลชู เ ล (Realschule) หรื อ Intermediate School เป็ น โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาที่ให้การศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป (Secondary General School) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้น
วิชาการ (Grammar School) มีตั้งแต่เกรด 5 ถึงเกรด 10 วิชาที่เรียนจะมากกว่าโรงเรียนมัธยมศึก ษาแบบ
เฮาพ์ชูเล เมื่อจบเกรด 10 จะได้ประกาศนียบัตรที่เรียกว่า มิทท์เลเรไรเฟ (Mittlere Reife)
3.3 กึมนาซิอุม (Gymnasium) หรือ Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้นวิชาการ มีทั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เซคุนดาร์ชทูเฟ อายส์ (Sekundar Stufe I) และระดับเตรียมอุดมศึกษาที่เรียกว่า
เซคุนดาร์ ชทูเฟ ซวาย (Sekundar Stufe II) หรือโอแบร์ชทูเฟ (Oberstufe) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียน
ตั้งแต่เกรด 5 ถึง เกรด 10 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มจากเกรด 11 ถึง 13 เมื่อสาเร็จการศึกษา ก็จะได้
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายที่เรียกว่า อบิทัวร์ (Abitur)
3.4 เกซั ม ท์ ชู เ ล (Gesamtschule) หรื อ Comprehensive School เป็ น โรงเรี ย นแบบผสมผสาน
ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกันภายใต้การบริหารหนึ่งเดียว
4) การอาชีวศึกษา เรียกว่า เบรุฟเอาส์บิลดุง (Berufsausbildung) ผู้ที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีความรู้
จบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนแบบนี้เป็ นการเรียนควบวิชาการและวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับ
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อาชีพนั้นๆ และเรียนภาคปฏิบัติในบริษัท ห้างร้าน โรงงานที่รับเป็นผู้ฝึกอบรม ได้รับเงินเดือนใช้เวลาระหว่าง 2
ถึง 3 ปีครึ่ง
5) ระดับการอุดมศึกษา ในระดับการอุดมศึกษา แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
5.1 University หรือ มหาวิทยาลัยทั่วไป ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฏี ในหลักสูตร
ทางด้านแพทยศาสตร์, นิติศาสตร์, มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
5.2 Fachhochschule หรือ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า University of Apply Science เป็นมหาวิทยาลัย
ที่เน้นในทางปฎิบัติมากกว่าทางทฤษฏี โดยจะสอนเพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าการทาวิจัย
5.3 มหาวิทยาลัยเทคนิค (Technical Universities) เดิมจะเปิดเฉพาะด้านวิศวกรรม แต่ต่อมา
ได้เปิดสาขาอื่น ๆ ด้วย
5.4 Paedagogische Hochschule วิทยาลัยครู
5.5 Kunsthochschule (Colleges of Art, Film and Music) วิทยาลัยศิลปะ ส่วนปริญญา
หรือหลักสูตรแบ่งตามระดับได้ ดังนี้
- Diplom: หลักสูตรที่เรียนปริญญาตรีควบโท ( Bachelor + Master) ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี
- Bachelor: หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี
- Master: หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
- Ph.D.: หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลาหลักสูตรไม่มีกาหนด ส่วนใหญ่จะเรียน 4-6 ปี
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของเยอรมนีสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 17 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศเยอรมนี
ประเด็น
ระดับ

1. ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- ไม่มีมาตรฐาน
การศึกษา
- ภาคสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน
(The Child and
Youth Welfare
Sector) เป็นผู้ดูแล
การศึกษาก่อนวัยเรียน
- มุ่งอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการ

- เน้นการส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก
สู่การเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความ
รับผิดชอบและเป็นตัวของตัวเอง
รวมถึงส่งเสริมพัฒนาทางสังคม
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจของเด็ก
การสอนให้เด็กเข้าถึงคุณค่าและเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎกติกา โดยการสอนและ
การดูแลเด็กมีการปรับให้เข้ากับอายุ
พัฒนาการ ความสามารถ ความสนใจ
บนฐานความต้องการของเด็กและ
ครอบครัว
- ประเภทของการจัดกิจกรรม วิธีสอน
และการประเมินผล มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเป็น
องค์รวม
- มาตรฐานการศึกษามีผลผูกพันกับรัฐ
ในการนาไปกาหนดระบุเป้าหมายของ
ตนเอง ในขณะที่หลักสูตรอธิบายและ
กาหนดเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้

- มีการประเมินภายใน
ประจาปี และมีการประเมิน
ภายนอกทุกห้าปีโดย
หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
- ส่วนใหญ่จะเป็นการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการคาแนะนาผ่านการ
ปฏิบัติหรือจากการให้
ข้อเสนอแนะ มากกว่า
การควบคุม ผูเ้ ชี่ยวชาญจึงมี
บทบาทสาคัญในการศึกษา
ระดับนี้

2.ระดับ
- รัฐบาลกลางของรัฐ
ประถมศึกษา เป็นผู้กาหนดระบบ
โครงสร้างการศึกษา
- รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน

- ภาคสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน (The
Child and Youth
Welfare Sector)
เป็นผู้ดูแลการศึกษา
ก่อนวัยเรียน
- Fachaufsicht
ทาหน้าที่กากับดูแล
ด้านวิชาการ การ
สอน และกิจกรรม
ทางการศึกษา ส่วน
Dienstaufsicht
ทาหน้าที่กากับดูแล
บุคลากรทางการ
ศึกษาและครูใหญ่
- ประกันคุณภาพภายนอก - ปี 2003 ได้ก่อตั้ง
โดยหน่วยงานกากับดูแลใน สถาบันเพื่อการ
ระบบโรงเรียนประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (The
Institute for

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

และวัฒนธรรมของแต่
ละรัฐ ดูแลในขอบข่าย
ของการศึกษา
วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และวัฒนธรรม
- แต่ละรัฐควบคุม
หลักสูตรของตนเอง
รวมถึงข้อกาหนดด้าน
วิชาชีพครู การสรรหา
ครู และการพัฒนา
คุณภาพในโรงเรียน
- ในแง่มุมที่สาคัญด้าน
การศึกษา เช่น การ
กาหนดระดับการให้
คะแนนของการวัดผล
การศึกษา จะต้องผ่าน
ข้อตกลงระหว่างรัฐ
เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ใช้ร่วมกันทั่วประเทศ
โดยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมของ
แต่ละรัฐดูแลในขอบข่าย
ของการศึกษา
วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และวัฒนธรรม

- แผนการศึกษาดาเนินการตาม
Bildungsstand (มาตรฐานการศึกษา)
รายวิชาในหลักสูตรจะถูกปรับตาม
มาตรฐาน
- ครูต้องมีความสามารถในการสอน
ที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศ
ที่สนับสนุนและการกระตุ้นการเรียนรู้
ที่หลากหลาย มีหลักการในการให้
นักเรียนสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดย
การวางแผนดาเนินการและวิเคราะห์
บทเรียนในลักษณะที่เหมาะสมกับ
อายุของนักเรียนและใช้ประสบการณ์
คาถาม ความรู้ และความสามารถ
ของนักเรียน เป็นจุดเริ่มต้นสาหรับ
บทเรียน ผ่านการทาโครงงาน
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรับผิดชอบ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและ
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
- การประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะต้องการรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน การให้ผล
ป้อนกลับ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
(Competence - Oriented
Feedback) จะให้ข้อมูลว่าเด็กแต่ละ
คนนั้นมีความ ก้าวหน้าเพียงใด และ
อยู่จุดใดบนเส้นทางสู่เป้าหมาย
เครื่องมือในการให้ผลป้อนกลับ
ประกอบด้วยรายงานตาม
ความสามารถ บันทึกการสังเกต
รายงานผลพัฒนาการเรียนรู้
สมุดบันทึกการเรียน (Portfolios)
เด็กและผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอเกีย่ วกับขั้นตอนการเรียนรู้
ครั้งต่อไปในการพูดคุยเพื่อให้
คาปรึกษาและพัฒนาการเรียน
ข้อเสนอแนะนี้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่
โปร่งใสและแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและระดับ
ความสอดคล้องมาตรฐานที่ประสบ
ความสาเร็จ

- Fachaufsicht กากับดูแล
ด้านวิชาการ
- Rechtsaufsicht กากับ
ดูแลด้านกฎหมาย และ
Dienstaufsicht กากับดูแล
บุคลากร
- ประกันคุณภาพภายใน
โดยผู้ตรวจการโรงเรียน
(school supervisory)
มีอานาจหน้าที่ใน
การกากับดูแลเจ้าหน้าที่ ครู
และครูใหญ่ในโรงเรียน
ของรัฐ การกากับดูแล
ด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับ
งานสอนและการศึกษา
ที่ดาเนินการโดยโรงเรียน
ผู้ตรวจการโรงเรียน
สนับสนุนและส่งเสริม
การทางานของโรงเรียน
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หลักสูตรและข้อกาหนดทาง
กฎหมายอื่น ๆ ได้รับการ
ปฏิบัติตาม และการสอน
และการศึกษาดาเนินการ
อย่างมืออาชีพโดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม
- การกากับดูแลด้านวิชาการ
ดาเนินการ โดยการเยี่ยมชม
โรงเรียนสังเกตบทเรียนและ
ให้คาแนะนาในระดับ
โรงเรียน การกากับดูแล
ด้านกฎหมายเป็น
องค์ประกอบเพิ่มเติม
ในการกากับดูแลโรงเรียน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกฎหมาย
ของการจัดการกิจการ
ของโรงเรียนภายนอก
(เช่น การก่อสร้างและ
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แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน

Educational
Quality
ImprovementIQB) ขึ้น เพื่อ
ติดตามและ
ประเมิน
ความก้าวหน้าสู่
การบรรลุมาตรฐาน
ด้วยการประเมิน
ความสามารถของ
นักเรียนระดับชาติ
และนานาชาติ
อย่างสม่าเสมอ
- หน่วยงานกากับ
ดูแลในระบบ
โรงเรียน
ประกอบด้วย
Fachaufsicht
กากับดูแลด้าน
วิชาการ
Rechtsaufsicht
กากับดูแลด้าน
กฎหมาย และ
Dienstaufsicht
กากับดูแลบุคลากร

ประเด็น
ระดับ

3.ระดับ
มัธยมศึกษา

4.การ
อาชีวศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- การพัฒนามาตรฐานการศึกษาทีม่ ี
ผลผูกพันกับทุกรัฐ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของสมรรถนะของแต่ละวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่กาหนด
ความสามารถ ทักษะ และความรู้
ทีนักเรียนควรมีในระยะแรกใน
โรงเรียนสายอาชีพ
- ในหลักสูตรการศึกษาของ
Hauptschule: การได้มาซึ่ง
ความสามารถขั้นพื้นฐานในภาษา
เยอรมนีและคณิตศาสตร์อยู่บนฐาน
ของการฝึกฝนวิชาชีพและการส่งเสริม
ความสามารถทางสังคม
- มีการเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมด้าน
• ความแตกต่างภายในของกลุม่ การ
เรียนรู้ (Binnendifferenzierung)
• การเรียนรู้แบบกากับตนเอง
(Self - Regulated Learning)
• การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ (Pupil - Oriented
Instruction)
- การประเมินเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละคน และ
มีการบันทึกไว้ในรายงานของโรงเรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้นอก
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(Empfehlung zur Anerkennung
und Bewertung einer
außerunterrichtlich erbrachten
Lernleistung in der
Sekundarstufe I) บทเรียนนอก
สถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่
ทางานและการแข่งขันนั้นจะเป็นที่
ยอมรับและนามาใช้ประเมินผลมากขึ้น
- หลักสูตรการฝึกอบรมจะนาไปสู่
วุฒิการศึกษาสายอาชีพสาหรับ
การทางานที่มีทักษะในฐานะพนักงาน
ที่มีคุณสมบัตริ ะดับมืออาชีพและ
สามารถนานักเรียนไปสู่การได้รับ
คุณสมบัติเข้าศึกษาระดับการ
อุดมศึกษา

การบารุงรักษาอาคารของ
โรงเรียน) โดย Schulträger
- รัฐได้ใช้มาตรการประเมิน
ซึ่งมีการประกันคุณภาพและ
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
ต่าง ๆ รวมถึง
• การพัฒนากรอบหลักสูตร
• การทดสอบเปรียบเทียบ
ระหว่างรัฐและโรงเรียนใน
วิชาหลัก
• การขยายการประเมิน
ภายนอก
• การพัฒนามาตรฐานและ
การทบทวน
• การพัฒนาการจัดการ
คุณภาพในโรงเรียน
• การสอบปลายภาคกลาง
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย)
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แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน

ประเด็น
ระดับ

5.ระดับการ
อุดมศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

- การสอน ใช้วิธีการสอนเชิงปฏิบตั ิ
ที่เน้นเนื้อหาในหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ
- การประเมินผล ใช้วิธีการให้ปฏิบัติ
การเขียน และสอบปากเปล่า มีการ
สอบระดับกลาง ซึ่งครอบคลุมความรู้
ทักษะ และความสามารถ ที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับการฝึกอบรม
- เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสาหรับอาชีพ
โดยให้ความรู้เฉพาะ ทักษะ และ
วิธีการที่จาเป็นในวิธีที่เหมาะสม
กับแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถทางานทางวิทยาศาสตร์
หรือศิลปะและปฏิบัตหิ น้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ
- มุ่งเน้นการสอนและการวิจยั เป็น
การให้การฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้เรียน
ในลักษณะที่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
- ลักษณะเฉพาะของการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนและการ
เรียนการสอนที่ FACHHOCHSCHULEN
คือการเน้นไปที่การใช้งานจริงและ
การเชื่อมโยงกับความต้องการของโลก
มืออาชีพ ภาคเรียนใช้นอกสถาบันเพื่อ
รับประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิหรือทีร่ ู้จัก
กันในชื่อ Praxissemester

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- การประเมินภายนอก
ดาเนินการโดยหน่วยงาน
ประเมินระดับภูมภิ าค หรือ
เครือข่าย หรือสมาคมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่
ครอบคลุมรัฐทั้งหมด
- แนวทางและวิธีการประกัน
คุณภาพ ประกอบด้วย
• การนิเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา
• การประเมินผลในส่วนของ
อุดมศึกษา
• การปฏิรูปโครงสร้าง
การศึกษาและคุณภาพการ
สอน
• การรับรองหลักสูตร
การศึกษา

แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐาน

- การกากับดูแล
โดย Land
Ministry of
Science and
Research

รัฐบาลกลางของรัฐเป็นผู้กาหนดระบบโครงสร้างการศึกษา ประเด็นที่สาคัญด้านการศึกษาจะต้องผ่าน
ข้อตกลงระหว่างรัฐเพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ แต่ละรัฐควบคุมหลักสูตรของตนเอง รวมถึง
ข้อกาหนดด้านวิชาชีพครู การสรรหาครู และการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน คุณสมบัติที่สาคัญของหลักสูตร
ในระบบการศึกษาของเยอรมนี คือ มีการกาหนดในลักษณะทั่วไปที่เอื้อให้ครูผู้สอนมีอิสระในการเลือกเนื้อหา
วิธีการสอน และเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม ที่เรียกว่าห้องเรียนว่าเป็น “ความรับผิดชอบด้านการสอน”
(Pedagogical Responsibility) เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามระดับการศึกษาและ
หลั ก สู ต รและประเมิ น ผลตามสมรรถนะของผู้ เ รี ย น มี ก ารก าหนดเส้ น ทางการศึ ก ษาและคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ
อย่างชัดเจน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การนาไปประยุกต์ใช้และชีวิตการทางาน มี การประเมินคุณภาพ
ภายในและประเมินคุณ ภาพภายนอกจากหน่วยประเมินที่ได้การรับรอง มี การมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ ร ะดั บ นานาชาติ โ ดยก่ อ ตั้ ง สถาบั น เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (The Institute for Educational
Quality Improvement- IQB) ขึ้น เพื่อติดตามและประเมิน ความก้าวหน้าสู่ การบรรลุ ม าตรฐาน ด้ว ยการ
ประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
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3. ฟินแลนด์
ฟิน แลนด์ เป็ น ประเทศที่มีเสถีย รภาพ และปลอดภัยที่สุ ดในโลก นับตั้งแต่คริส ต์ทศวรรษที่ 1970
รั ฐ บาลฟิ น แลนด์ ไ ด้ ป ฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษา จวบจนปั จ จุ บั น ฟิ น แลนด์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ร ะบบการศึ ก ษา
ระดับประถมดีที่สุดในโลก อัตราประชาชนรู้หนังสือเกือบร้อยละ 100 และเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อย
เป็นอันดับ 3 ของโลก (ปี 2559) ปัจจุบันฟินแลนด์พัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว การบริหาร
ปกครองประเทศแบ่งเขตปกครองเป็น 19 เขต และมีเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศมีเทศบาล
(Municipality) 311 แห่ ง โดยมี ส ภาเทศบาล (Municipality Council) ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง โดยตรงจาก
ประชาชนเป็นผู้บริห าร และจ้างปลัดเทศบาล (Mayor) เป็นผู้บริหารงานประจา ทุกเทศบาลในฟินแลนด์
สถานะเท่าเทียมกัน ยกเว้นกรุงเฮลซิงกิ (City of Helsinki) ฟินแลนด์มีภาษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาฟิน
นิ ช (Finnish) และภาษาสวี ดิ ช (Swedish) ทั้ ง นี้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ เ กื อ บร้ อ ยละ 90 ใช้ ภ าษาฟิ น นิ ช ซึ่ ง
ฟินแลนด์มีประชาชนประมาณ 5.5 ล้านคน
การศึกษาของฟินแลนด์มีคุณภาพสูง ด้วยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ชัดเจนว่าคนเป็นสินทรัพย์
ที่สาคัญที่สุดของประเทศ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและได้ทาใน
สิ่งที่ต้องการ ปรัชญานี้ทาให้ฟินแลนด์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจน
กลายเป็น หนึ่งใน 100 ประเทศ ของประเทศที่ร่ารวยที่สุดของโลก นับตั้ งแต่เป็นอิสระ ฟินแลนด์มุ่งมั่นพัฒนา
คนให้สามารถแก้ปัญหา ให้โอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต ทาให้ฟินแลนด์พัฒนาระบบได้ และทุกคนได้พัฒนา
ตนเอง โดยใช้งบประมาณจากภาษีของประเทศ สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (ซึ่งมีจานวนน้อยมาก)
มีวัตถุประสงค์และมาตรฐานเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐ
การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ เป็นระบบการศึกษาที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักเรียน
ที่เรียนเต็มเวลาในโรงเรียน ระบบการศึกษาปัจจุบันในฟินแลนด์ประกอบด้วย
1) โปรแกรมเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน (Daycare) สาหรับเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีประมาณ 1 ปี
จนถึงอายุ 6 ปี เป็นการเตรียมเด็กก่อนวัยเรียน (Pre-School) หรือระดับอนุบาล ช่วงเวลานี้
ฟินด์แลนด์ถือว่าเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
ต่อไป
2) การศึกษาแบบประสมภาคบังคับ (Compulsory Basic Comprehension School) เป็นเวลา
9 ปี (เริ่มต้นเมื่อเด็กอายุ 7 ขวบ และสิ้นสุดเมื่ออายุ 16 ปี)
3) การศึกษาหลังระดับมัธยมภาคบังคับทั้งสายวิชาการและสายอาชีพ
4) ระดับการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยแบบทั่วไปและมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
5) การศึกษาสาหรับผู้ใหญ่ (การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาต่อเนื่อง)
กลยุ ทธ์ของฟิน แลนด์ในการให้ ความส าคัญ ด้านความเท่า เทีย มและความเป็นเลิ ศทางการศึ ก ษา
มีพื้นฐานมากจากการก่อตั้งโรงเรียนแบบประสมซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ คือ
การสร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่ถ้าไม่สามารถทาได้ ตัวอย่างเช่น ในชนบทรัฐจะจัดหารถรับส่งนักเรียนฟรีไปยังโรงเรียนที่กระจายออกไป
ห่างไกลบ้าน จัดการศึกษาพิเศษแบบองค์รวม (Inclusive Special Education) ในชั้นเรียนปกติและการใช้
ความพยายามในการสอนช่วยเด็กที่ไม่ประสบความสาเร็จทางการเรียนให้เรียนได้เท่าทันเพื่อนได้มีการพิมพ์
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เผยแพร่ดรรชนีการศึกษาในดรรชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2008 ได้แสดงว่าฟินแลนด์
มี ร ะดั บ ดรรชนี ก ารศึ ก ษาที่ 0.993 ในบรรดาประเทศอั น ดั บ สู ง สุ ด ในโลก เท่ า ๆ กั บ ประเทศเดนมาร์ ก
ออสเตรเลีย และนิวซิแลนด์ กระทรวงศึกษาธิการ ฟินแลนด์กล่าวว่า ความสาเร็จทางการศึกษาของประเทศ
เกิดได้เพราะกระทรวงศึกษาธิการของฟินแลนด์ได้กาหนดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education) มี
รู ป แบบเดีย วกัน และมีครู ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ โ รงเรียนทุกโรงเรียนมีอานาจในการจัด
การศึกษาของตน
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของฟินแลนด์สามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 18 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์
ประเด็น

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

- การศึกษาและการดูแล
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(Varhaiskasvatus) เน้น
การมีส่วนร่วมในการศึกษา
และการให้สิทธิสาหรับเด็ก
ทุกคน
- เป้าหมายการจัด
การศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย จะเน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
ฝึกทางานเป็นกลุม่
ผ่านการเล่น ออกกาลังกาย
และใช้เวลานอกบ้าน

- โรงเรียนได้สร้างหลักสูตร
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษา
และการดูแลเด็กปฐมวัย
การเรียนการสอนบน
พื้นฐานของหลักสูตรใหม่ ปี
2560 โดยจุดเน้นของการ
ปฏิรูปคือการปรับปรุง ให้
นักเรียนมีความคิดเพิ่มขึ้น มี
ความสุขและเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย
- สนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกัน
- การบูรณาการวิธีการสอน
แบบสหวิทยาการ

แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

- การศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้
นพื้นฐานได้รับการประเมิน
โดยศูนย์ประเมินผล
การศึกษาของฟินแลนด์
(FINEEC) โดย FINEEC
ดาเนินการประเมิน
ระดับชาติของการเรียนรู้โดย
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการสร้าง
ความรู้เพื่อการพัฒนาและ
การตัดสินใจ
- การรับประกันความเสมอ
ภาคทางการศึกษาและ
คุณภาพการสอน ทาหน้าที่
เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาใน
โรงเรียน เป็นการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ พื่อให้
การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลาง
2.ระดับ
- การศึกษาในระดับการศึกษา การสอนโดยเน้นสถานการณ์ ระดับชาติ เป็นการติดตาม
ประถมศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับ
จริงรอบตัว ปรากฏการณ์ที่ ผลการประเมินนักเรียนเป็น
ของเด็กชาวฟินแลนด์ทุกคน มีอยู่จริง (Phenomenon– รายบุคคล เช่น การประเมิน
- การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิด
Based Learning) ควบคู่ไป ความแตกต่างในระดับ
โอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและ
กับ การสอนเน้นเนื้อหาวิชา ภูมิภาคและความแตกต่างที่
3. ระดับ
อิงตามเพศรวมถึงการศึกษา
ุ ภาพ (Subject–Based
มัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคณ
ทัศนคติของนักเรียนและ
เท่าเทียมกัน โดยไม่มี
Instruction) คาสั่งนี้เป็น
ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงเครื่องมือ ส่วนหนึ่งของกรอบหลักสูตร แรงจูงใจที่มีต่อการศึกษา
อุปกรณ์ในการเรียน
แห่งชาติ

- ครูใหญ่ในโรงเรียนท้องถิ่น
อยู่ในวัฒนธรรมแห่ง
ความไว้วางใจ โดยโรงเรียน
จะได้รับเงินทุนจากรัฐ
แต่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎของรัฐและปฏิบัติ
ตามหลักสูตรแกนกลาง
แห่งชาติ
- การสร้างกาลังใจทดแทน
การควบคุม การศึกษาของ
ฟินแลนด์พัฒนาการเรียนรู้
จากภายใน และการสร้าง
กาลังใจให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ไม่เน้นการสอบ
วัดประเมินผล
- โรงเรียนจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
นามาดูแลในบริการสุขภาพ
ให้กับนักเรียน รวมถึงการ
จัดบริการต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ทางสังคมสาหรับ
นักเรียนด้วย
- ในการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพ รัฐให้ความสาคัญ
อย่างมากกับการสอนของครู
และการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้มากทีส่ ุด
ครูของฟินแลนด์มีอสิ ระมาก

ระดับ

1.ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย
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ประเด็น
ระดับ

4. การ
อาชีวศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แม้กระทั่งสื่อและอุปกรณ์
ในการสอนต่าง ๆ ก็ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานคือการสนับสนุน
ศักยภาพและการเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคลควบคู่กบั
การเป็นพลเมืองในฐานะ
สมาชิกของสังคม รวมไปถึง
การสอนองค์ความรู้สาคัญ
และทักษะที่จาเป็น
- การศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
อาชีวศึกษาช่วยให้นักเรียน
มีความรู้พื้นฐานและความ
พร้อมในการทางานใน
อาชีพ
- การปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี
2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงอัตราการสาเร็จ
การศึกษาและการเปลี่ยน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

- สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิตและการพัฒนาของ
นักเรียนในฐานะมนุษย์และ
สมาชิกของสังคม ให้ความรู้
และทักษะแก่นักเรียนใน
การศึกษาต่อและส่งเสริม
การจ้างงาน
- สถานศึกษาเตรียมความ
พร้อมและการฝึกอบรมให้
นักเรียน เพื่อให้มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสม มีสมรรถนะที่
จาเป็นตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และเป็นผู้
ที่มีความใฝ่รู้และยืดหยุ่นได้
เสมอ
- ช่วยเหลือสนับสนุนและ
ให้บริการทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน
โดยรอบด้าน
- ให้คาแนะนาแก่นักเรียน
ตามเป้าหมายและ
ความสามารถส่วนบุคคล
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แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

- ผู้ให้บริการมีอสิ ระในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ด้วยตนเอง
- การประเมินระดับชาติ
ของผลการเรียนรูค้ ือการ
ประเมินตามตัวอย่างผล
การเรียนรู้และดาเนินการ
โดยศูนย์ประเมินผลการศึกษา
ของฟินแลนด์ FINEEC

ที่จะใช้ความรู้ทางวิชาชีพ
และอานาจการตัดสินใจ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ (Learn How to
Learn) ครูจะเป็นผู้ควบคุม
หลักสูตร ประเมินนักเรียน
พัฒนาโรงเรียน ตลอดจน
เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน

- กระทรวงการศึกษาและ
วัฒนธรรมได้จัดทาโครงร่าง
ของการประกันคุณภาพ
แห่งชาติและมีหน้าที่
รับผิดชอบในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพของ VET
ร่วมกับสานักงานการศึกษา
แห่งชาติฟินแลนด์ EDUFI
ยังให้การสนับสนุนผู้
ให้บริการการศึกษาในเรื่อง
ของการประกันคุณภาพ
การประเมินภายนอก
ดาเนินการในระดับประเทศ
โดยศูนย์ประเมินการศึกษา
ของประเทศฟินแลนด์
(FINEEC)
- ในประเทศฟินแลนด์ไม่มี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
หน้าที่สาคัญของฝ่าย
นโยบายคือการสารวจข้อมูล
การสนับสนุนและเงินทุน

- การศึกษาการอาชีวศึกษา
(VET) สร้างขึ้นด้วยความ
เชื่อมั่นและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยระบบฟินแลนด์
นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความไว้วางใจและความ
รับผิดชอบร่วมกัน
เครือข่ายอาชีพ ผู้ให้บริการ
ด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมมีบทบาทสาคัญใน
การใช้ VET และสร้างความ
มั่นใจในคุณภาพของการ
ฝึกอบรมและคุณสมบัติ ฝ่าย
นโยบาย(รัฐสภา) ตัดสินใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี
ให้กับ VET
- สานักงานการศึกษา
แห่งชาติฟินแลนด์ (EDUFI)
ยังพัฒนาการศึกษาและ
ฝึกอบรมผ่านโครงการ
เงินทุนเพิ่มผลิตภาพของ
การศึกษาและการสนับสนุน
สร้างความเป็นสากลโดยให้
ใบอนุญาตรับรองสาหรับ
ผู้เรียนที่มีสมรรถนะและ
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
หรือมีคณ
ุ ภาพสูง

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

5. ระดับการ - กระบวนการระหว่าง
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเริม่ โดยการ
รวมมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
ขึ้นไป เพื่อทั้งหมดร่วมกัน
ในการกาหนดนโยบายและ
มาตรฐานในการอุดมศึกษา
ร่วมกับรัฐบาลกลาง เพื่อหา
วิธีการและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกัน

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

- ระบบการสอบเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยจะไม่แยกการ
สอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
- มีบริษัทของฟินแลนด์ ชื่อ
Eliademy.com ได้เผยแพร่
และนาระบบการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อข้อมูลและ
เสนอซอฟแวร์ แล้วเสนอให้
ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า
ระบบ Cloud บริษัท
Eliademy เป็นบริษัทที่มี
ชื่อเสียงระดับ 20 บริษัท
ต้นๆในโลกในเรื่องระบบการ
จัดการเรียนการสอน และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทางานใน UN
ซึ่งให้บริการ CSR ฟรีแก่
บุคคลที่ต้องการ
มีความร่วมมือเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์

FINEEC เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการประกัน
คุณภาพภายนอกในระดับ
การอุดมศึกษาตั้งแต่ปี 2558
โดยดาเนินงานภายใต้รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงาน
แยกต่างหากภายใน
สานักงานการศึกษาแห่งชาติ
ของฟินแลนด์ (EDUFI)
การประเมินภายนอกได้
ดาเนินการโดยสภา
ประเมินผลการศึกษาระดับ
การอุดมศึกษาของฟินแลนด์
(FINHEEC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจาก
การรวมกิจกรรมการ
ประเมินของ FINHEEC และ
สภาการประเมินการศึกษา
ของฟินแลนด์และ
คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติของฟินแลนด์

การกากับติดตาม ตามระบบ
ประกันคุณภาพของ HEIs
นั้น FINEEC ได้ต่ออายุ
รูปแบบการตรวจสอบ
สาหรับรอบที่สามของการ
ตรวจสอบ HEIs (20182024) เริ่มทดลองในช่วง
ปี 2018 และ 2019 โดย
รูปแบบใหม่นามาพร้อมกับ
แนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ
- แนวทางที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น
- ให้ความสาคัญกับ
ผลกระทบทางสังคมของ
HEIs มากขึ้น
- การเปรียบเทียบจาก
องค์กรอื่น
- แพลตฟอร์มดิจิทัล
- เครื่องหมายคุณภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ

จากผลการศึกษาแนวทางการกาหนดมาตรฐานของชาติและการนามาตรฐานไปสู่การจัดหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอน กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า มาตรฐานระดับ การศึ กษาปฐมวั ย กาหนดด้านการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การศึกษาและสิทธิของเด็กทุกคนโดยไม่มีค่ าใช้จ่าย มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสาคัญกับให้
โอกาสเด็กทุกคนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ส่วนมาตรฐานการอาชีวศึกษาเน้นด้าน
ความรู้พื้นฐานและความพร้อมในการทางานในอาชีพ และมาตรฐานระดับการอุดมศึกษาเน้นการทางานจริงที่
ประยุกต์ทั้งการฝึกงาน ความชานาญในการทางานและการทาวิจัย โดยฟินแลนด์ไม่มีการประกันคุณภาพ
ภายในทุกระดับการศึกษาแต่ใช้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนจากหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่ดาเนินการ
เป็นการตรวจสอบคุณภาพ และกาหนดให้ศูนย์ประเมินการศึกษาของประเทศ (FINEEC) ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกในการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ส่วนในด้านการกากับ ติดตาม
การดาเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ ดูแล กากับติดตาม และสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐสภาจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดสรรงบประมาณประจาปีให้กับสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ
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4. แคนาดา
ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีผู้อพยพจากหลาก
ประเทศ มีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) รูปแบบเขต
การปกครองเป็นแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) ประกอบด้วยรัฐ (Province) 10 รัฐ และเขตการปกครอง
พิเศษหรือดินแดน (Territories) 3 เขต กระทรวงศึกษาธิการดูแลจัดการศึกษาของแต่ละรัฐเอง ไม่มีการรับรอง
คุณภาพและคุณวุฒิการศึกษาในระดับชาติ ส่วนรัฐบาลกลาง (The Federal Government) จะรับผิดชอบการจัด
การศึ กษาเฉพาะ The Royal Military College of Canada และให้ การสนั บสนุ น ทุ นการศึ กษาแก่ คนพื้ นเมื อง
(Indigenous)
ประเทศแคนาดา มีประชากรประมาณ 36 ล้าน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐ Ontario และ
Quebec มีภาษาที่เป็นทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 67 ของประชากร) และภาษาฝรั่งเศส
(ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ใช้ในรั ฐ Quebec) ประชากร ร้อยละ 20 ใช้ภาษาที่เป็นชาติพันธุ์ของตนเองซึ่งไม่ใช่
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส สถาบันการศึกษาระดับสูงบางแห่งสอนเป็นสองภาษา เช่น มหาวิทยาลัย Ottawa
และมหาวิ ท ยาลั ย Laurentian ในศตวรรษที่ 1 8 และ 19 การศึ ก ษาของแคนาดาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นระบบการจั ดการศึกษาของประเทศแคนาดา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา จึงคล้ายกับระบบของ
อเมริกา
ผู้กาหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของแคนาดา กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละรัฐ
และเขตการปกครองพิเศษหรือดินแดน ดังนั้นระบบการศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการบริหาร
การศึกษา มีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการของคณาจารย์ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารการศึกษา ทาให้ การบริ ห ารการศึกษาของแคนาดามีมาตรฐานสู งอยู่ในระดับเดียวกั น และมีการ
จัดระบบการศึกษาคล้ายคลึงกัน ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน ตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย แต่ละ
สถาบันจะมีมาตรฐานของตนเอง มีกรรมการการโรงเรียนระดับท้องถิ่น (District School Boards) ในการ
บริหารโปรแกรมการศึกษา แคนาดาใช้งบประมาณ ร้อยละ 5.4 ของ GDP ของประเทศเพื่อการศึกษา
ประเทศแคนาดามีผู้จบในระดับมหาวิทยาลัยสูงถึง ร้อยละ 55 ซึ่งสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศอื่ น ๆ ใน OECD ซึ่ ง มี เ พี ย ง ร้ อ ยละ 35 (ค.ศ.2016) เป็ น ผู้ น าด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา
มีความสามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะสูง แคนาดามีผลการสอบ PISA อยู่ในระดับ Top 10 ในวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ถ้านับเฉพาะรัฐอัลเบอร์ตา บริทิชโคลัมเบีย และควิเบค คะแนน PISA จะอยู่ใน
ระดับ Top 5 แม้คะแนนการสอบ PISA (ปีค.ศ.2012) จะจัดอยู่ในกลุ่มสูง แต่ยังต่ากว่าเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน
ฮ่องกง จีนเซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของแคนาดาสามารถสรุปได้ดังตาราง
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ตาราง 19 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศแคนาดา
ประเด็น
ระดับ

1. ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

- สภารัฐมนตรีศึกษาธิการของ
แคนาดา (The Council of
Ministers of Education, CANADA
(CMEC) ได้กาหนดกรอบวิสัยทัศน์
สาหรับการศึกษาขั้นต้น สาหรับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
ในการดาเนินการการจัดการศึกษา
เรียกว่า ECMC Early Learning and
Development Framework
- รัฐแต่ละแห่งสามารถออกแบบ
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้เอง อย่างไรก็ตามยังคงมี
แกนความรู้ของการจัดการศึกษาที่
เป็นสากล ที่ครูได้รับการพัฒนามา
และใช้ร่วมกัน ปรากฏเป็นคาสาคัญ
ในโปรแกรมการจัดการศึกษา เช่น
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ (Developmentally
Appropriate) การเรียนรูร้ ะยะ
เริ่มแรก (Early Learning)
2. ระดับ
แต่ละรัฐมีอิสระที่จะดาเนนการ
ประถมศึกษา แตกต่างกัน เช่น
- รัฐออนตาริโอใช้กลยุทธ์ความสาเร็จ
ของนักเรียน (Student Success
Strategy) มาใช้ในการค้นหาจุดอ่อน
ของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และให้
การช่วยเหลือแบบพิเศษ รัฐบริทิช
โคลัมเบีย จัดการศึกษาระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้เรียน
4 หมวดวิชา คือ (1) การอ่าน การเขียน
และการคิดเลข (2) สังคมศึกษา
(3) วิทยาศาสตร์ (4) การค้นคว้า
(Explorations) โดยให้เรียนกับครูประจา
วิชาและครูประจาศูนย์การเรียน เมื่อขึ้น
ไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด
9 ถึง 12) ให้เรียนหลักสูตร Graduation
Program มีรายวิชาการ 6 วิชา เรียกว่า
Academics ได้แก่ (1) ภาษาอังกฤษ
(2) คณิตศาสตร์ (3) เทคโนโลยี

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และการประเมินผล

แนวทาง
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เน้นความเชื่อมโยงกับชีวิต
เด็ก ให้ความสาคัญกับ
ความต้องการที่
หลากหลายของเด็ก และ
มุ่งช่วยเด็กในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
จาเป็นเพื่อให้เป็นผู้ที่รอบรู้
มีผลงาน มีเมตตา
รับผิดชอบ และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม
ของตนและสังคมโลก

- ระบบควบคุม
คุณภาพอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น
การใช้การรายงาน
และสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง

เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าทีจ่ ากรัฐที่จะไป
สังเกตการณ์สอนชั้นเรียน
เพื่อประเมินคุณภาพของครู
และโปรแกรมการสอน

กระทรวงศึกษาธิการ
ของรัฐ มีสภาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้นาชุมชนที่มุ่งมั่นและ
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
กระทรวงฯ ในเรื่อง
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์
ของหลักสูตรระดับประถม
และมัธยมศึกษา
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ประเด็น
ระดับ

3. ระดับ
มัธยมศึกษา

4. การ
อาชีวศึกษา

แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และการประเมินผล

(4) เคมี (5) ชีววิทยา (6) ฟิสิกส์
และหมวดวิชาสังคมศาสตร์ (Social
Sciences) และมีวิชาเลือกด้วย
- มีการกาหนดมาตรฐานทักษะ
จาเป็นของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ยังไม่มรี ูปแบบมาตรฐานกลาง
ระดับชาติ
- การมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จะมีการ
เรียนให้เลือกเรียนวิชาทางเทคนิค
อาชีวศึกษาซึ่งขึ้นอยู่กับโรงเรียนและ
ภูมิภาค ในแต่ละปี วิชาที่อยู่ใน
หลักสูตรพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ทัศนศิลป์ (Visual Arts) และ
พลศึกษา จะถูกเสริมด้วยวิชา
เฉพาะที่สัมพันธ์กันที่มรี ะดับสูงขึ้น
เช่นวิชาภาษาอังกฤษ

- มาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา
กาหนดโดยรัฐบาลของแต่ละรัฐ
- มีรูปแบบหลากหลาย สามารถ
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือแบบ
ประกาศนียบัตรของวุฒิ (Certificate
of Qualification - CQ) และถอก
สารแสดงผลสาเร็จจากการฝึกอบรม
อาชีพจะได้รับใบรับรอง หรือใบแสดง
คุณวุฒิทางอาชีพ (Vocational
Qualifications - VQ)
5. ระดับการ - การจัดการศึกษาในระดับการ
อุดมศึกษา อุดมศึกษา หรือ ระดับมหาวิทยาลัย
นั้นยังเป็นความรับผิดชอบของแต่ละ
รัฐ
- รัฐบาลระดับรัฐสร้างเกณฑ์หรือ
กรอบของมาตรฐานอาชีพ
(Guidelines for Standards) ขึ้นเอง
โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลาย ฝ่ายมาร่วมทา
โดยกาหนดเกณฑ์ของกลุ่มงานใหญ่

- การฝึกอบรมอาชีพใน
รูปแบบต่าง ๆ นั้น
นอกจากจะจัดใน
สถาบันการศึกษาอาชีพ
ระดับวิทยาลัยชนิดต่าง ๆ
แล้วยังจัดในสถาน
ประกอบการ องค์กรของ
เอกชน ตลอดจนโรงเรียน
มัธยมแบบประสม
(Composite High School)
- มีโปรแกรมการเรียน
ออนไลน์สาหรับผู้สนใจได้
เรียนรู้และฝึกอบรม
หลากหลายโปรแกรม
- สามารถถ่ายโอนหน่วย
กิตการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
ที่เรียนมาแล้วได้ การ
ประเมินเพื่อรับรองการถ่าย
โอนนั้นกระทาในลักษณะ
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แนวทาง
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

รัฐออนตาริโอ
มีหน่วยงาน
ทดสอบมาตรฐาน
การศึกษา ชื่อ
Education
Quality and
Accountability
Office (EQAO)
เพื่อทาหน้าที่
บริหารการ
ทดสอบมาตรฐาน
หลากหลาย
รูปแบบ

มีกลไกในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานและ
เป้าหมายที่กาหนด โดยแต่ละรัฐ
รัฐ หรือสถานศึกษาสามารถ
ออกแบบบยุทธศาสตร์การทางาน
กรอบแนวคิด สาหรับกากับ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่
การเชื่อมโยงความเข้มเข็งทาง
การศึกษาและตลาดแรงงาน New
Brunswick ได้เสนอยุทธศาสตร์
แรงงานและการพัฒนาทักษะ
(Labor Force and Skill
Development) ที่จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งในเส้นทางอาชีพ
ของผู้เรียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ ที่เริ่มฝึก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 12
จนสาเร็จการศึกษาและมีงานทา
- ยุทธศาสตร์การ
ฝังตัวการศึกษาเพื่ออาชีพ
(Career Education) ลงใน
ระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับ
การอุดมศึกษาทาให้ประชาชน
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและเห็น
ความสาคัญในการศึกษาวิชา
อาชีพก่อนเข้าสู่อาชีพ

ในทุกรัฐและเขต
ปกครองพิเศษของ
ประเทศแคนาดา
มีนโยบายและ
กระบวนการที่มี
ระเบียบแบบแผน
เป็นขั้นตอน โปร่งใส
ครอบคลุมสมบูรณ์
และเคร่งครัด

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

จะกาหนดมาตรฐานโดยกลุ่มองค์กร
วิชาชีพ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และการประเมินผล

แนวทาง
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

เป็นรายวิชาต่อรายวิชา
และโรงเรียนต่อโรงเรียน
สิ่งที่ต้องการสาหรับการ
รับรองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถาบัน

รวมทั้งมีการ
ทบทวนตรวจสอบ
จากภายนอกโดย
เจ้าหน้าที่ตรงสาย
งานระดับรัฐ

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

ผลการศึกษาแนวทางการนามาตฐานชาติไปสู่การปฏิบัติของประเทศแคนาดา พบว่า แต่ละรัฐ มีอิสระ
ที่จ ะออกแบบมาตรฐาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและแนวทางในการส่ งเสริม การจัด การศึ กษาให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากระบบการปกครองได้กระจายอานาจให้แก่แต่ละรัฐและรัฐดาเนินการ และ
แนวคิดของสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi - cultural) และสังคมของคนทุกคน (Inclusive Society) จึงให้อิสระ
และกระจายอานาจในการดาเนิน การ แต่ในเป้าหมายหลักใกล้ เคียงกัน เนื่องจากมีการศึกษาและติดตาม
กระแสใหม่ของการจัดการศึกษา
รัฐแต่ละแห่งสามารถออกแบบกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ได้เอง อย่างไรก็ตามยังคงมีแกนความรู้ของ
การจัดการศึกษาที่เป็นสากล ที่ครู ได้รับการพัฒนามา และใช้ร่วมกันปรากฏเป็นคาสาคัญในโปรแกรมการจัด
การศึ ก ษา เช่ น การจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และพั ฒ นาการ (Developmentally Appropriate)
การเรี ย นรู้ ร ะยะเริ่ ม แรก (Early Learning) นอกจากนี้ รั ฐ แต่ ล ะแห่ ง ออกแบบและก าหนดยุ ท ธศาสตร์
แนวทางการดาเนินการได้ตามบริบทของตนเอง
5. เม็กซิโก
สหพันธรัฐเม็กซิโก ประกอบด้วย 32 ภูมิภาค (รวมถึงเมืองเม็กซิโกซึ่งเป็นสหพันธรัฐอิสระ) ตั้งอยู่ใน
ทวีปอเมริกา มีประชากรประมาณ 129.2 ล้านคน (World Bank , 2017) มีความแตกต่างทั้งทางด้านชาติพันธุ์
เศรษฐกิจ ชนชั้นทางสังคมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ประชากรส่วนใหญ่ของ
เม็กซิโกอยู่ในวัยเด็กโดยมีจานวนนักเรียนที่อายุต่ากว่า 25 ปีและประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก ๆ 6 ปี
หรื อมากกว่ านั้ น (Rodríguez-Gómez, 2015) การเติบโตอย่ างต่ อเนื่ องและรวดเร็ว ทาให้ เกิดการปฏิ รู ป
การศึกษา ในการบริหารระบบการศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สานัก
เลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ EducaciónPública (SEP) และเขตปกครองอานาจของ 32 รัฐ
ในประเทศเม็กซิโกมีโครงสร้างของระบบการศึกษาและมีกฎหมายการศึกษาที่กาหนดระดับการศึกษา
ที่สาคัญสามระดับ ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (educaciónbásica), การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Educación Media Superior) และการศึกษาระดับสู ง (Educación Superior) ซึ่งการศึกษาแต่ล ะระดับ
มีรายละเอียด ดังนี้
ระดับที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (educaciónbásica) ประกอบด้วย
- การศึกษาระดับปฐมวัย ( Educación Preescolar ) เด็กอายุ 3-6 ปีมีกฎหมายที่กาหนดให้เด็ก
ชาวเม็กซิกันทุกคนเข้ารับการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่อายุสามปี (Fducación Preescolar) รัฐได้ดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ ควบคู่กับสถาบันเอกชนในการให้การศึกษาก่อนวัยเรียนแต่ก็ยังมีเฉพาะเมืองส่วนใหญ่ ในปี 2560 มีเด็ก
4.9 ล้านคนเข้าเรียนก่อนวัยเรียนเพิ่มขึ้น 42.5% เมื่อเทียบกับปี 2544/45
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- การศึกษาระดับประถมศึกษา ( Educación Primaria ) เกรด 1-6 การศึกษาระดับประถมศึกษา
ใช้เวลา 6 ปี ในทุกรัฐ เด็กจะเข้าเรียนเมื่ออายุหกขวบมีการเปิดโอกาสสาหรับนักเรียนที่อายุเกิน 15 ปี ซึ่งยัง
ไม่จบการศึกษาให้ศึกษาต่อไปได้ โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนทั่วไป แต่ประมาณ
ร้อยละ 6 จะเข้าศึกษาหลักสูตรสองวัฒนธรรม (ชนพื้นเมือง) และสองภาษา เกือบร้อยละ 1 เข้าร่วมโปรแกรม
ชุมชน (Cursos Comunitarios) ซึ่งมีให้บริการในเขตชนบทที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 100 คน หลักสูตรระดับชาติ
ประกอบด้วยภาษาสเปน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พลเมือง ศิลปะและพลศึกษา โดย
ในแต่ละชั้นจะมีครูหนึ่งคนที่สอนทุกวิชาตลอดทั้งปี เมื่อจบเกรดหกนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (Certificado de Educación Primaria) ไม่มีการสอบจบการศึกษาขั้นสุดท้าย
- การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( Educación Secundaria ) เกรด 7 – 9 ใช้เวลา 3 ปี
เป็นการศึกษาภาคบังคับ ไม่ต้องมีการสอบเข้าเรียนต่อ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเรียนต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ 98% โดยในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
ได้แก่ Colegios, Escuelas หรือ Institutos หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งเส้นทางวิชาการทั่ว ไป
และเส้ น ทางอาชี ว ศึ ก ษา ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ การจ้ า งงาน ใน
อุตสาหกรรมสาขาการค้าการเกษตรหรือการป่าไม้ ทั้งสองโปรแกรมมีหลักสูตรแกนกลางซึ่งเรียนภาษาสเปน
คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ บางรัฐอาจเน้นด้านประวัติศาสตร์วั ฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง
กับเขตอานาจท้องถิ่น โปรแกรมการเรียนทางไกล (Telesecundaria) ที่ออกแบบมาเพื่อนาการศึกษามาสู่
ชุมชนในชนบทที่ห่างไกลผ่านทางโทรทัศน์วิดีโอเทปหรืออินเทอร์เน็ต มีนักเรียนจานวนน้อยมากที่ลงทะเบียน
เรี ย นในโปรแกรมชุมชนในห้ องเรี ย น (Secundaria Comunitaria) และโปรแกรมส าหรับผู้ ใหญ่วัยท างาน
(Secundaria Para Trabajadores) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกาลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
มากกว่าร้อยละ 50 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาประมาณร้อยละ 27 และเรียนในสาขาการศึกษาทางไกล
ประมาณร้อยละ 21 ผู้สาเร็จการศึกษาจากทุกโปรแกรมจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(Certificado de Educación Secundaria) และไม่มีการสอบจบการศึกษา
ระดับที่ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (Educación Média Superior)
การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย หรือ “ Preparatoria” (Educación Media Superior) ใช้
เวลาสามปี ประกอบด้วยเกรด 10 - 12 และการรับสมัครขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบัน โรงเรียนมัธยม
ปลายหลายแห่งมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงเรียนอื่น ๆ เป็น SEP หรือโรงเรียนที่
มีการควบคุมโดยรัฐ และโรงเรียนเอกชน มีหลักสูตรการเรียนแบ่งเป็น
- การศึกษาทั่วไป ( Bachillerato General ) เป็นการให้นักเรียนเรียนหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Bachillerato และหนังสือรับรอง เมื่อเรียนจบ
- การศึกษาทางเทคโนโลยี ( Bachillerato Tecnológico ) เป็นการให้นักเรียนเรียนหลั กสู ตร
การศึกษาทั่วไปสาหรับสองปีแรกของการศึกษาแล้วตามด้วยการศึกษาที่เชี่ยวชาญมากขึ้นในปีสุดท้าย
- การศึกษาสายอาชีพและการศึกษาเฉพาะทาง ( Professional Técnico ) เป็นหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมและการศึกษาทางเทคนิคระดับมืออาชีพ เตรียมนักเรียนให้ทางานทันทีหลังจากเรียนจบ ในแต่ละ
รั ฐ จะมีความเชี่ย วชาญที่ แตกต่ างกั น ไป รวมไปถึงสาขาวิช าต่า ง ๆ เช่น การบัญชี การก่อสร้าง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีการทาความเย็น หรือการท่องเที่ยว โดยรวม
แล้วมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันประมาณ 50 สาขา นอกเหนือจากนั้นหลักสูตรจะถูกนาไปใช้ในการปฏิบัติ
มากกว่าเชิงทฤษฎี โดยจะมีการฝึกงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับข้อกาหนดการบริการสังคมที่ได้รับคาสั่งจาก
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กฎหมาย โดยปกติแล้วจะเสร็จในช่วงครึ่งหลังของโปรแกรม นักเรียนคาดว่าจะใช้ทักษะที่ได้มาเพื่อประโยชน์
ของชุมชน เมื่อจบหลักสูตรผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาเฉพาะทางส่วนใหญ่จะได้รับทั้งประกาศนียบัตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Cédula Profesional) ที่ให้สิทธิ์พวกเขาในการทางาน
ในสายอาชีพที่มีการควบคุม
ระดับที่ 3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ( Educación Superior )
ระดับอุดมศึกษาของเม็กซิโกมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันมีนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจานวน 3.9 ล้านคน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปกติและอีก 696,000 คน กาลังศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาทางไกล (เพิ่มขึ้นจาก 125,000 คนในปี 1997 / 98) ในระดับอุดมศึกษานี้ได้แบ่งการศึกษา
ออกได้ สามกลุ่ ม ดั ง นี้ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (Técnico Superior) การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(Licenciatura) และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Postgrado)
ส่วนใหญ่จะจัดการศึกษาตามแบบอเมริกา สถาบันทางการมีหลายประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ สถาบันของรัฐ สถาบันที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล สถาบันเอกชน (ฟรี) สถาบันเอกชนที่มีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย รัฐเม็กซิกันแต่ละรัฐมีมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยฝึกอบรมครู สถาบันได้รับการยอมรับจาก
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) และ/หรือองค์กรที่ได้รับ
การรั บ รองโดย Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); Subsecretaría de
Educación Superior (SES) เป็ นผู้ ดู แลหลั กสู ตร การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สามารถท าได้ ตั้ งแต่ 2 ถึ ง 6 ปี
คล้ายกับระบบของสหรัฐอเมริกา อนุปริญญา-Técnico Superior Universitario (University Higher Technician)
หรือ Asociado Profesional (Professional Associate) ใช้เวลาสองปี หลักสูตรระยะสั้น (น้อยกว่า 4 ปี) ได้แก่
ประกาศนี ยบั ตรหรื ออนุ ปริ ญญา / ช่ างเทคนิ ค สาขาเหล่ านี้ ใช้ กั บการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา Licenciado
(Licentiate) และ Titulo Profesional (ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ) ใช้เวลา 4 ถึง 6 ปี โปรแกรมทั่วไป 5 ปี ประกอบด้วย
การบั ญชี เศรษฐศาสตร์ วิ ศวกรรมกฎหมายและสถาปั ตยกรรม มี การเสนองานระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาในระดั บ
Especialista (ผู้เชี่ยวชาญ) Maestría (ปริญญาโท) และ Doctorado (ปริญญาเอก)
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของเม็กซิโกสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 20 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศเม็กซิโก
ประเด็น
ระดับ

1.ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับ
สู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

รัฐบาลเม็กซิโกประกาศ
เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อ
ปฏิรูปหลักสูตรใหม่ตาม
วิสยั ทัศน์สาหรับผู้เรียน
ชาวเม็กซิกันในศตวรรษ
ที่ 21 โดยหลักสูตรจะ
รวมถึงความรู้ทักษะ
ค่านิยมและทัศนคติโดย
คานึงถึงความเป็นอยู่ที่
ดีและการศึกษาทาง
สังคมและอารมณ์
ซึ่งเป็นระบบการศึกษา
ที่สมดุลในระดับสากล

จากกรอบโครงสร้าง
ของการพัฒนาคนแบบ
เป็นองค์รวม แบ่ง
สมรรถนะย่อยออกเป็น
11 สมรรถนะ ใน 3
หมวดหมู่ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรู้ทาง
วิชาการ ได้แก่ ภาษา
& การสื่อสาร, การคิด
ทางคณิตศาสตร์ และ
การเข้าใจโลกธรรมชาติ
& โลกสังคม

แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ระบบประกันคุณภาพตามแบบยุโรป
ในปี 1990 Comisión nacional de
la assessación de la educación
superior (CONAEVA)
- ในระดับการศึกษาปฐมวัย จะดูการ
พัฒนานักเรียนแบบเป็นองค์รวม ยังไม่
ใช้เกณฑ์การทดสอบคุณภาพในการวัด
ระดับความสามารถของนักเรียน
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แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
- สานักเลขาธิการการศึกษา
แห่งชาติ (SEP) กาหนดโรงเรียน
ปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
'การศึกษาขั้นพื้นฐาน' โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
- โดย SEP สร้างมาตรฐานเนื้อหา
หลักสูตรสาหรับโรงเรียนของรัฐและ
เอกชน บูรณาการเป็นองค์รวม
- มีสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมิน
การศึกษาตรวจสอบมาตรฐานและ
ให้การควบคุมคุณภาพดูแลร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละ
มลรัฐ

ประเด็น

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับ
สู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ระดับ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีความเป็น
ส่วนที่ 2 การพัฒนา
- การประเมินผลคุณภาพทางการศึกษา - นักเรียนระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
2.ระดับ
ประถมศึกษา อิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ ระดับบุคคลและสังคม ตามกรอบการศึกษาของเม็กซิโก แบ่ง สามารถติดตามการเรียนการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้แก่ ความสามารถ
ออกเป็น 4 องค์ประกอบได้แก่ การ
สอน (educación secundaria
แห่งชาติของเม็กซิโก
ทางอารมณ์และสังคม ประเมินนักเรียน การประเมินครู การ general) หรือการศึกษา
ฉบับปี ค.ศ. 2013–2018 & โครงงานชีวิต การ
ประเมินโรงเรียน และการประเมินระบบ เชิงเทคนิค (educación
3.ระดับ
ที่ให้ความสาคัญกับเด็ก สร้างสรรค์ & การชื่น
- การประเมินนักเรียน ใช้เครื่องมือที่
secundaria técnica) ด้วยตนเอง
มัธยมศึกษา
ปฐมวัย อายุต่ากว่า 5 ชอบทางศิลปะ และการ หลากหลาย ตั้งแต่การประเมิน
ได้
ปี โดยใช้กรอบ
ดูแลสุขภาพ
มาตรฐานแห่งชาติไปจนถึงการประเมิน - มีสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
สมรรถนะร่วมกัน
ส่วนที่ 3 ความเป็น
รายทางอย่างต่อเนื่องในห้องเรียน
ประเมินการศึกษาตรวจสอบ
ระหว่างระดับ
อิสระของหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีการประเมินในรอบ
มาตรฐานและให้การควบคุม
การศึกษาปฐมวัยและ ได้แก่ การคิด
สุดท้ายเป็นการสอบปลายภาค ด้วย
คุณภาพดูแลร่วมกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิจารณญาณ & การ
เครื่องมือสาหรับการทดสอบใหม่
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบใน
โดยกาหนดเป็น
แก้ปัญหา,
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอบ แต่ละมลรัฐ
สมรรถนะ 11 ด้าน
ความสามารถทาง
IDANIS และระดับมัธยมศึกษาตอน
และมีตัวบ่งชี้สมรรถนะ อารมณ์และสังคม &
ปลายสอบ EXANI I
ย่อย กระจายตาม
โครงงานชีวิต, ความ
- การประเมินครูและผู้บริหารโรงเรียน
ระดับการศึกษา
เป็นพลเมือง & ชีวิตทาง การประเมินครูมีความหมายครอบคลุม
สังคม , การดูแล
ไปถึงบทบาทและภารกิจ ตาม
สิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานครู เป็นไปตาม NTPC
ความสามารถด้านดิจิทัล (National Teaching Post Competition)
และ NETK (National Examination of
Teaching Knowledge and Skills)
- การประเมินโรงเรียน แนวทางการ
ประเมินโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ข้อมูล
รวมระดับโรงเรียน โดยโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเอง และสามารถเลือก
เกณฑ์การประเมินตามที่ได้เลือกเข้า
โครงการกับรัฐบาล ไม่มีการประเมิน
ซ้าซ้อน
- การประเมินระบบ สานักเลขาธิการ
การศึกษาแห่งชาติ (SEP) รับผิดชอบ
การติดตามและประเมินผลโดยรวมของ
ระบบการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมิน
และประเมินผลการศึกษา (INEE) มี
การใช้เครื่องมือหลากหลาย
การจัดการศึกษาในการ - มีจุดมุ่งหมายเป็น
- การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา -มีสานักเลขาธิการการศึกษา
4. การ
อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาในประเทศ การศึกษาเพื่อการมีงาน ของเม็กซิโก รับผิดชอบโดยหน่วยงาน สาธารณะ (SEP) ร่วมรับผิดชอบ
เม็กซิโกมีจุดมุ่งหมาย
ทา (Learning for
Consejo Nacional de
การประกันคุณภาพของ TVET
สูงสุดเพื่อการมีงานทา Jobs)
Normalizacion y Certification :
โดยมีส่วนร่วมในการเตรียมและ
(Learning for Jobs) - มีการดาเนินการเชิง
CONOCER
พัฒนาครูและผู้ฝึกสอน
เม็กซิโกได้รับการ
ปฏิบัติที่ลงสู่ตัวผู้เรียน
สนับสนุนการจัดการ
หลากหลายมิติ เช่น
แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ
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แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับ
สู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

อาชีวศึกษา และ
สามารถผลิตคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ใน
ระดับสูง

การใช้ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา การใช้
นวัตกรรม และการสร้าง
ความเสมอภาค เพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสในการ
เรียนรู้แม้อยู่ห่างไกล
เป็นต้น
- มีการทาความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

- รับรองความสามารถอย่างเป็น
ทางการตามความสามารถมาตรฐาน
ระบบ (NCSS)
-คณะกรรมการ CONOCER
ประกอบด้วยสามกระทรวงหลักในด้าน
การศึกษา กระทรวงแรงงาน และ
เศรษฐกิจ มีตัวแทนของสหพันธ์
นายจ้างรายใหญ่สามแห่งและ
เลขานุการทั่วไปของสหพันธ์สหภาพ
การค้าที่สาคัญสามแห่งในประเทศ
- ให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
ความสามารถมากกว่าองค์ความรู้

- กระจายอานาจให้แต่
ละมลรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบในหลักสูตร
- ลดจานวน
วัตถุประสงค์ให้มี
จานวนน้อย แต่ให้
เกิดผลแบบรอบด้าน
เน้นการดาเนินการเชิง
ลึก
- บริหารจัดการแบบ
เป็นองค์รวม โดยมีการ
พิจารณาถึงทรัพยากรที่
ต้องใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไปตั้งแต่
เริ่มต้น

องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD)
ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการอุดมศึกษาของ
เม็กซิโก ยังมีส่วนที่ท้าทายที่จะต้อง
ปรับปรุง เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับการอุดมศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการ
ประเมินผล และการรับรองวิทยฐานะ
ยังไม่มีหลักการที่เพียงพอ ยังไม่มีกรอบ
การประกันคุณภาพที่ชัดเจน แม้
รัฐบาลกลางพยายามประสาน แต่การ
ทางานของหน่วยงานรับรองและ
ประเมินผลก็ยังไม่ครอบคลุมทุก
โปรแกรมที่เปิดสอนในสถาบัน
การศึกษาระดับการอุดมศึกษา

5. ระดับการ เม็กซิโกมีประเพณีการ
อุดมศึกษา วางแผนกลยุทธ์ที่ดีใน
ระดับสหพันธรัฐผ่าน
แผนพัฒนาแห่งชาติ
(PND) และโปรแกรม
การศึกษารายสาขา
(PSE)

แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา
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แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
- ศูนย์สหวิทยาการเพื่อการวิจัย
และการสอนการศึกษาทาง
เทคนิค (CIIDET) พัฒนาครู
- จัดการศึกษาในระบบหลักสูตรคู่
- การศึกษาระบบคู่ หลักสูตรจะ
ต้องมีระยะ เวลาอย่างน้อยสามปี
- ผู้เรียนที่จะเข้าเรียนระบบคู่
ต้องอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี
- หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานความสามารถที่ระบุไว้
ในมาตรฐานระดับชาติ
- ในหลักสูตรจะแบ่งการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีสอนโดยอาจารย์ใน
สถานศึกษา และความรู้
ภาคปฏิบัติ จะสอนโดยหัวหน้า
งานจากสถานปฏิบัติการจริง
ตามที่ตกลงกันตามแผนงาน
- การประเมินผู้เรียน ทั้งสองส่วน
จะดาเนินการผ่านชุดแนวทางที่
ถูกออกแบบไว้ร่วมกัน
- การศึกษาระบบคู่ของเม็กซิกัน
ได้รับการพัฒนาและดาเนินการ
ด้วยการสนับสนุนของเยอรมนี
โดยสถาบันการศึกษาและ
ฝึกอบรมสายอาชีพแห่งชาติ
(BIBB) และเม็กซิโกนามาปรับให้
เข้ากับความต้องการและเงื่อนไข
ของท้องถิ่น
- กากับติดตามและรับรอง
หลักสูตรโดย El Consejo para
la Acreditación de la
Educación Superior, A.C
หรือ COPAES, สภาการรับรอง
การศึกษาระดับการอุดมศึกษา
ซึง่ เป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหา
ผลกาไร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543
แต่เป็นไปในรูปแบบที่เป็นอิสระ
ยังไม่เป็นผลบังคับ
- มหาวิทยาลัยประจาเขต 32
ภูมิภาค (HEIs) และภาคเอกชน
สามารถขอการรับรองโปรแกรม
หรือหลักสูตรย่อยของตนเองได้
โดยสมัครใจภายใต้หน่วยงาน El
Consejo para la Acreditación

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับ
สู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

แนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
de la Educación Superior, A.C.
(COPAES, สภาการรับรอง
การศึกษาระดับการอุดมศึกษา)

จากการศึกษาประเทศเม็กซิโกประกาศรัฐธรรมนูญการปฏิรูปหลักสูตรใหม่ในศตวรรษที่ 21 และมี
การกระจายอานาจลงสู่มลรัฐต่าง ๆ และใช้กรอบสมรรถนะในการกาหนดมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานตามบริบทของตนเองได้ในระดับสากล ส่วน
ด้านหลักสูตรและการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกาหนดใช้สมรรถนะ
ย่อยในการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระดับบุคคลและสังคม และความเป็นอิสระของ
หลักสูตร
นอกจากนี้ ประเทศเม็กซิโ กมีร ะบบประกันคุณภาพตามแบบยุโรป (CONAEVA) มีคณะกรรมการ
พิเศษ และการประเมินผลของระบบการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับมาตรฐานด้านความสามารถมากกว่าองค์
ความรู้ ส่วนการอาชีวศึกษารับผิดชอบโดยกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ ตัว แทนสหพันธ์นายจ้างและ
สหพันธ์สหภาพการค้าที่ส าคัญ (CONOCER) และประกาศรับรองมาตรฐานระบบ (NCSS) ส่วนระดับการ
อุดมศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพ (QA) ที่มีความสอดคล้อง สามารถควบคุมคุณภาพหรือปรับเปลี่ยน
ได้อย่างยืดหยุ่นส่วนด้านการกากับติดตาม ดาเนินการโดย กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (SEP) สานักงานมลรัฐ
ทั้ง 32 รัฐ โดยมีสถาบันการศึกษาระดับการอุดมศึกษาในแต่ละรัฐ เป็นผู้ร่วมในการกากับดูแล ทั้งนี้สถานศึกษา
และสถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างมีอิสระในการดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นเอกภา
6. ออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลัก
ของทวี ป ออสเตรเลี ย เกาะแทสเมเนี ย และเกาะอื่ น ๆ ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย แปซิ ฟิ ก และมหาสมุ ท รใต้
เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ารวยที่สุดในโลก โดยมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับที่ 12 ของโลก ในปี ค.ศ. 2012 ออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับ 5 ของโลก ค่าใช้จ่ายทาง
ทหารของออสเตรเลียมากที่สุดเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ออสเตรเลียถูกจัดอันดับที่สูงในการเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศจานวนมากของประสิทธิภาพการทางานในระดับชาติ เช่น คุณภาพชีวิต สุขภาพ การศึกษา
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และการปกป้องเสรีภาพของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประเทศออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่มีการปกครองเป็นแบบเครือรัฐ โดยมีรัฐ บาลกลาง ทาหน้าที่
สนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษาทั่วประเทศ รัฐและเขตปกครองพิเศษรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภายใต้
กรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการและองค์กรต่าง ๆ ในการกากับติ ดตามและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับรัฐ
ระบบการศึกษาจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา (Preschool) ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลสนับสนุนในชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ จัดการศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่โรงเรียน สามารถจัดได้จนถึงอายุ 4 ขวบ ซึ่งจะสามารถเข้าเรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
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2) ระดับประถมศึกษา (Primary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ ชั้นปีที่ 1 เรียกว่า Foundation
และปีที่ 2 ถึง 8 เรียกว่า Grade1 ถึง Grade 7
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary School) เป็น Grade 8 ถึง 10 เป็นการศึกษาภาคบังคับ
หรืออาจเรียก Junior Colleges Grade 7 หรือ 8 ถึง Grade 10
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Colleges) เป็น Grade 11 และ 12
5) ระดับการอุดมศึกษา (Tertiary education หรือ Higher education) จัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย รวมการอาชีวศึกษา (Vocational Education and Training :VET) ด้วย
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของออสเตรเลียสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 21 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ประเด็น
ระดับ

1. ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

การกาหนดนโยบาย
สาคัญการศึกษาเป็น
การกาหนด โดยรัฐบาล
ส่วนกลาง (The Council of
Australian Government :
COAG) ซึ่งประกอบ ด้วย
ตัวแทนจากรัฐต่าง ๆ
และเขตปกครองพิเศษ
1) การสร้างความ
เข้มแข็ง และยั่งยืนของ
2. ระดับ
ประถมศึกษา ระบบการศึกษา
(Robust)
2) การสร้างการมีส่วน
3.ระดับ
มัธยมศึกษา ร่วมและบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย
(Integrated)
3) การแข่งขันได้ใน
ระดับโลก และจัดการ
ศึกษาให้มีชื่อเสียงระดับ
โลก
4.การ
อาชีวศึกษา

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

หลักสูตรปฐมวัยได้กาหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
1. เด็กมีเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง
2.เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
ชุมชนของพวกเขา
3. เด็กมีสุขภาพที่ดี
4. เด็กมีความมั่นใจและมีส่วนร่วม
5. เด็กเป็นผูส้ ื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
รัฐบาลกลาง ร่วมกับคูภ่ าคีรัฐ
ต่าง ๆ โดย ACARA กาหนด
กรอบการพัฒนาหลักสูตร โดย
ใช้หลักสูตร 3 มิติ ประกอบด้วย
1. ความคาดหวังหลักสูตร 3
ด้าน (Three CrossCurriculum Priorities)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8
กลุ่ม (Eight Learning Area)
3. ความสามารถทั่วไป 7 ด้าน
(Seven General Capabilities)
สถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชนมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐที่
จัดระบบการจัดการศึกษา
เพื่อฝึกทักษะ และมีนโยบายให้
มีทักษะจาเป็นในการทางาน มี
ความมั่นคงในงาน และสามารถ
แข่งขันระดับโลกได้ กรอบ
เนื้อหาหลักสูตร VET มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1 การศึกษาของ
ออสเตรเลียส่งเสริมความเท่า
เทียมและความเป็นเลิศ
เป้าหมาย 2 ชาวออสเตรเลีย
วัยหนุ่มสาวทุกคนกลายเป็น
ผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จมี
ความมั่นใจและมีความคิด
สร้างสรรค์และเป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้นและพลเมืองที่รู้แจ้ง
- ปฏิญญาเมลเบิร์น ได้ระบุ
คามั่นสัญญาที่จะลงมือปฏิบตั ิ
8 ด้านที่เกี่ยวข้องกันเพื่อ
สนับสนุนความสาเร็จของ
เป้าหมายทางการศึกษา ได้แก่
1. พัฒนาความร่วมมือที่
แข็งแกร่ง
2. สนับสนุนการสอนที่มี
คุณภาพและความเป็นผู้นาของ
โรงเรียน
3. เสริมสร้างการศึกษา
ปฐมวัย
4 .การพัฒนาระหว่างปี
5. การสนับสนุนปีการศึกษา
และการเปลีย่ นวัย
6. การส่งเสริมหลักสูตรและ
การประเมินระดับโลก
7. การปรับปรุงผลการศึกษา
สาหรับเยาวชน พื้นเมือง และ
เยาวชนออสเตรเลียที่ด้อย
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แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

รัฐบาลกลางคู่ภาคี
ของรัฐและเขต
ปกครองต่าง ๆ
กากับ ตรวจสอบ
มาตรการการปฏิบัติ
ที่สาคัญระดับชาติที่
มีอยู่สาหรับโรงเรียน
เป้าหมายระดับชาติ
ในปฏิญญาเมลเบิร์น
ได้แก่
1. ข้อตกลง
การศึกษาแห่งชาติ
(NEA)
2. ข้อตกลงการ
ปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ (NERA)
3. พระราชบัญญัติ
การศึกษาของ
ออสเตรเลียปี 2013

ประเด็น
ระดับ

5. ระดับการ
อุดมศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1) ทักษะชีวิตพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกทักษะและ
เรียนเนื้อหาพื้นฐานก่อนฝึก
ทักษะอาชีพ Literacy และ
Numeracy
2) ทักษะการทางานอาชีพ
พื้นฐาน ซึ่งต้องฝึกถึงระดับมี
ความชานาญสูง (Automotive)
3) การฝึกฝนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพ เช่น การโฆษณา ธุรกิจ
และการดูแลสุขภาพในการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น
4) การเรียนและฝึกฝน ใน
สาขาที่เรียน
- มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพัฒนา
หลักสูตร และจัดการศึกษาเพื่อ
แข่งขันได้ในระดับโลก การ
สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
AQF
- ปี 2011 มีกฎหมาย The
Tertiary Education Quality and
Standards Agency Act. หรือ
TEQSA Act. เพื่อกากับดูแล
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานมีคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า The Higher
Education Standard Panel หรือ
HESP
- การประเมินผู้เรียน ในระดับการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ดาเนินการประเมินผลเอง โดย
รัฐบาลกลางมีนโยบายกาหับการ
ให้เกรด (Grade and Scaling)
กลุ่มมหาวิทยาลัยใช้ระบบการให้
เกรดอาจเหมือนกันหรือใกล้เคียง
กันเทียบเคียงกันได้ และมีการ
เทียบกับนานาประเทศด้วย

โอกาสโดยเฉพาะผู้ที่มภี ูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่า
8. การเสริมสร้างความ
รับผิดชอบและความโปร่งใส
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- ใช้ AQF (Australian
Qualification Framework) เพื่อ
เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษา
- มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้าน
มาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ
(academic standards)
- หน่วยงานที่ดาเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยได้แก่ Australian
Universities Quality Agency
หรือ AUQA
- หน่วยงานรับรองคุณภาพของรัฐ
ได้แก่ State / Territories
Accreditations ทาตามกรอบ
ระดับชาติที่กาหนด
- มี Commonwealth
monitoring of university ทา
หน้าที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐาน โดยมีกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
หรือวิจัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดว่าเป็น
การใช้ผลการประเมิน เป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการกากับติดตาม
การประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

The Tertiary
Education Quality
and Standards
Agency (TEQSA) มี
หน้าที่ควบคุม
คุณภาพ

จากผลการศึกษาการนามาตรฐานของชาติไปสู่กระบวนการจัดการศึกษาชองประเทศออสเตรเลีย
สรุ ป ได้ ว่ า รั ฐ บาลส่ ว นกลาง ตั ว แทนจากรั ฐ ต่ า ง ๆ และเขตปกครองพิ เศษ (The Council of Australian
Government : COAG) เป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายส าคั ญ การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาและน าไปสู่
การกาหนดหลั กสูตรและการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และ
เอกชนมีอิส ระในการจั ดทาหลั กสู ตรภายใต้ม าตรฐานที่ COAG กาหนด และให้ ความส าคัญกับเด็ก ที่ เ ป็ น
ชนพื้ น เมื อ งและกลุ่ ม เด็ ก พิ เ ศษที่ มี ก ารดู แ ลและประเมิ น ผลเป็ น การเฉพาะเพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ส่ ว นด้ า น
การประกันคุณภาพการศึกษาออสเตรเลียประกาศปฏิญญาเมลเบริน์ที่ระบุคามั่นสัญญาที่จะลงมือปฏิบัติ 8
ด้าน เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยเน้นด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิศ ภายใต้การกากับติดตาม
ของรัฐบาลกลาง รัฐคู่ภาคีของรัฐบาลและเขตปกครองต่าง ๆ
7. ญี่ปุ่น
ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศหมู่ เ กาะในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ตั้ ง อยู่ ใ นมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ญี่ ปุ่ น แบ่ ง
การปกครองออกเป็น 47 รัฐ (บริเวณเขตและรัฐต่าง ๆของญี่ปุ่น) และ 8 ภูมิภาค ซึ่งมักจะถูกจับเข้ากลุ่มตาม
เขตแดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรมและสาเนียงการพูดใกล้เคียงกัน ทุกรัฐจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้ว่าราชการ
รัฐ รูปแบบการปกครอง ระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ
และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล นอกจากนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการบัญญัติไว้ว่าสมเด็จ
พระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มิใช่องค์ประมุขและไม่มีอานาจในการบริหารประเทศ รัฐสภา
เรียกชื่อว่า “สภาไดเอท” ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ซึ่งมีสมาชิก 480
คน มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี และวุฒิสภา (House of Councilors) ซึ่งมี
สมาชิก 242 คน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 6 ปี โดยเลือกตั้งจานวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุก 3 ปี
ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยการศึ กษาก่อนประถมศึกษา ซึ่งไม่ใช่การศึกษาภาค
บังคับ ระยะเวลา 1-3 ปี การประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ปริญญา
ตรี 4 ปี และสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งเรียกว่าระบบ 6:3:3:4 โดยการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลา 9 ปี ครอบคลุม
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology - MEXT) รั บ ผิ ด ชอบ
งานด้านการศึกษาของชาติตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัยถึงระดับการอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต
นอกระบบโรงเรียน
เด็กจะต้องเข้าโรงเรี ย นอย่ างน้ อย 9 ปี กล่ าวคือ 6 ปี ในระดับประถมศึกษาและ 3 ปี ในระดับ
การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นตอนอายุ 16 ปี
อาจเลือกที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 98 เลือกที่จะเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแต่ละแห่งมีกระบวนการรับเข้าเรียนและข้อกาหนดต่าง ๆ ของตนเอง
ในญี่ปุ่นมีโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทาง
นักเรียนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 97 ศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีหลักสูตรทั่วไป
หลั ก สู ต รเฉพาะ และหลั ก สู ต รบู ร ณาการ หลั ก สู ต รทั่ ว ไปมี ไ ว้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ห วั ง ว่ า จะเข้ า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัย หรือสาหรับนักเรียนที่ต้องการหางานหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาแล้ว แต่ไม่มีความชอบด้าน
อาชีพเฉพาะด้าน นักเรียนมัธยมปลายร้อยละ 75 ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเฉพาะสาหรับ
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นักเรียนที่เลือกสาขาวิชาเฉพาะที่สนใจ นักเรียนประมาณร้อยละ 19 ของนักเรียนมัธยมปลายเลือกเส้นทางนี้
หลักสูตรแบบบูรณาการอนุญาตให้นักเรียนเลือกวิชาเลือกจากทั้งแบบทั่วไปและแบบพิเศษและประมาณร้อย
ละ 6 ของนักเรียนมัธยมปลายเลือกหลักสูตรแบบนี้
นักเรียนที่ไม่ได้เข้า โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะไปเรียนที่วิทยาลั ยเทคโนโลยี หรือวิทยาลั ย
ฝึกอบรมเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีมีการสอบเข้าของตัวเอง มีโปรแกรมด้านวิศวกรรม วิทยาลัยบางแห่ง
ยังมี “หลักสูตรขั้นสูง” เพิ่มเติมอีกสองปีสาหรับนักเรียนที่ต้องการรับปริญญาตรี นักเรียนส่วนใหญ่ไปทางาน
เต็มหลังจากจบการศึกษาแม้ว่าจะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย การฝึ ก อบรมเฉพาะทางให้ ก ารศึ ก ษาสายอาชี พ วิ ท ยาลั ย เหล่ า นี้ เ ป็ น แบบเปิ ด และไม่
จาเป็นต้องมีการสอบเข้าที่เฉพาะเจาะจง ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบชั้นมัธยม
และสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรหลังมัธยมศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรขั้นสูง
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของญี่ปุ่นสามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 22 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
ประเด็น
ระดับ

1.ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

2. ระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- แบ่งโรงเรียนเด็กเล็ก
เป็นหลายลักษณะให้
เหมาะสมกับสภาพของ
ครอบครัว มีการกาหนด
เกณ์ และกระจ่าย
อานาจให้จัดหวัเป็นผู้
รับรองคุณภาพ
- ใช้กลไกการวิจัยเป็น
การประกันคุณภาพ
ควบคู่กับการพัฒนา
ระดับอนุบาล โยรัฐ
ส่วนกลางจัดศูนย์กลาง
การวิจัยที่ทางาน
1) การวิจัยเชิงสารวจ
2) สร้างเครือข่ายการ
วิจัย
3) เผยแพร่งานวิจัย
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโรงเรียน
อนุบาล
- หลักสูตรแห่งชาติ
- ใช้ทรัพยากรจากบุลคลและเอกชนใน สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
(Course of Study)
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการจัด จัดทารายงานประเมิน
กาหนดโดย
การศึกษาเพื่อาชีพและการทางาน
ตนเองเสนอต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ - จัดทาหลักสูตรที่มเี ป้าหมายที่ชดั เจน กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาสามารถ
ตามเป้าหมายการศึกษาสร้างพลังแห่ง โดยพิจารณาจาก
ศึกษาสร้างหลักสูตรที่ การดารงชีวิต (Zest for Life)
เอกสาร รายงานของ
กระทรวงกาหนด
เป้าหมายผู้เรียน
5 ประการ
1. มีจิตใจและร่างกาย
ที่แข็งแรง
2. เป็นตัวของตัวเอง
และความสามารถในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. สร้างพื้นฐาน
ความสามารถในการคิด
4. เข้าใจภาษา เน้น
การพูดและฟัง
5. ความสามารถใน
การแสดงออกความรู้สกึ
และความสามารถในการ
รับรู้

- โรงเรียนนามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ
ที่หลากหลาย หลายแนวคิด หลาย
สานักคิด
- จัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งสถาน
เลี้ยงเด็ก หรือแบบเตรียม
ประถมศึกษา
- สถานศึกษาและอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกันและ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาครู
- ระบบการบูรณาการงานและใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา
- นอกจากการเลี้ยงดูเด็กแล้ว ยังมี
หน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการ
อภิบาลเด็ก
- มีการทางานเชือ่ มโยงระหว่าง
กระทรวงการศึกษา กับกระทรวง
สาธารณสุข และกระจายอานาจให้แก่
ผู้ว่าราชการรัฐ
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แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

- มีแนวทางกว้างๆ ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
ดาเนินการ
- ศูนย์วิจัยเชิงสารวจกับ
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศช่วยกาหนด
นโยบายและเป็นกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

- แผนการศึกษากาหนดให้
ใช้ระบบ PDCA พัฒนา
ระบบคุณภาพ โดยใช้มี
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้ง
แนวดิ่งและแนวระนาบ

ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

เหมาะสมได้เอง
เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการและร่างกาย
- ใช้แนวคิด “พลังใน
การดาเนินชีวิต” การมี
ความรู้ดี เปี่ยมด้วย
คุณธรรม และมีรา่ งกาย
แข็งแรง

- จัดสอบโดยสุม่ ร้อยละ 10 เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ดาเนินการ
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ด้านวุฒภิ าวะและอารมณ์ของเด็ก
- ช่วยเหลือนักเรียนที่ออกกลางคันและ
ไม่ได้ทางานให้กลับเข้ามาเรียน
โดยเฉพาะกลุม่ (NEET: Not in
Education, Employment of
Training)
- พัฒนาครูโดยเชื่อมโยงกับสถาบัน
ฝึกหัดครู โดยคิดวิธีการพัฒนาทั้งระบบ
มีระบบครูต้นแบบ (Super Teacher)
การใช้ผู้เชีย่ วชาญจากทุกภาคส่วน เช่น
ข้าราชการเกษียณ นักบริหารภาคธุรกิจ
มาช่วยในการพัฒนาการศึกษา
- ส่งเสริมการพัฒนาครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพให้
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเชิงสร้างสรรค์
(Creative Technical Experts)
- ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของเด็ก มีแนว
ดาเนินการ
ทั้งระบบ เช่น การป้องกันอันตรายจาก
แผ่นดินไหว ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
โรงเรียน การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
- มีแผนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยและท้องถิน่
เข้าถึงได้ง่ายและนาไปใช้ได้
3. การ
- เน้นสร้างความ
- ออกแบบหลักสูตรให้หลากหลาย
อาชีวศึกษา เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ และตอบสนองกับลักษระเฉพาะของ
เฉพาะ เน้นการปฏิบัติ ผู้เรียน เช่น ผู้จบอุดมศึกษาแต่ยังไม่
เพื่อรองรับการประกอบ มีงานทางาน หลักสูตรระยะสั้น และ
อาชีพภาคอุตสาหกรรม ระบบอาชีวศึกษาทีเชื่อมโยงกับ
- หลักสูตรแกน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
Liberal Arts และ
Major Arts ที่แต่ละ
สาขาวิชามีรายละเอียด
แตกต่างกันไป
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แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

สถานศึกษา และการเข้า
ตรวจ ประเมินเพื่อ
ยืนยันผลการประเมิน
ตนเอง

กาหนดบทบาทของรัฐบาล
กลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน
- ระบบ PTA (Parent
and Teachers
Association) ให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในโรงเรียน

- ดาเนินการร่วมกัน
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการ มีการ
ประเมินอย่างน้อย 1
ครั้งในรอบ 7 ปี
หลักสูตรระดับวิชาชีพ 5
ปี หากไม่ผ่านจะมีการ
ประเมินถี่ขึ้น

- สนับสนุนการทางานที่
ประสานกับสถาน
ประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น
- การรับคณาจารย์ที่ร้อยละ
30 มีประสบการณ์
การทางานในสถาน
ประกอบการมาก่อน
- วิจัยร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

ประเด็น
ระดับ

4. ระดับ
การ
อุดมศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ

- ท้องถิ่นและเอกชน
ดาเนินการกาหนด
มาตรฐานโดยการ
ควบคุมจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- มีอิสระในการ
ออกแบบหลักสูตร

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล

- ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติโดยใช้ระบบ Super
Global University
- ปรับลดนักศึกษสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อเพิ่มสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น

แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- วิทยาลัยเทคนิคแห่งชาติมี
ระบบการรับรองมาตรฐาน
จาก JABEE (Japan
Accreditation Board for
Engineering Education)
ให้คุณภาพระดับสากลและ
เทียบเท่าหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัย
การดาเนินการอยู่ใน
กากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มี
การประเมิน 2 แบบ
1. การประเมินและ
รับรองระดับสถาบัน มี
หน่วยงานหลักที่
ประเมิน 4 แห่ง ที่
มหาวิทยาลัยสามารถ
เลือกรับการประเมินได้
2. การประเมินหลักสูตร
วิชาชีพ ที่สามารถเลือก
รับการประเมินได้

แนวทางการกากับติดตามการ
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน

- ระบบการบริหาร
ประกอบด้วย (1) สภาบริหาร
และ(2) สภาการเรียนการ
สอนและการวิจัย และมี
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม
- เชื่อโยงการทางานตาม
แผนการศึกษา และ
หน่วยงานกลาง ดาเนิน
การที่ให้ชอบแผนการ
ดาเนินการและประเมิน
ความก้าวหน้า

ผลการศึกษาแนวทางการนามาตรฐานชาติไปสู่ การปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
มีบทบาทในการกาหนดกรอบหลักสูตรการศึกษาของชาติ (Course of Study) โดยใช้แนวคิด “พลังในการ
ดาเนินชีวิต” ที่เป็นการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รัฐทา
หน้าที่ส่งเสริมการนามาตรฐานสู่ การปฏิบั ติ และการติดตามและประมินผลการศึกษา ท้องถิ่นรับผิ ดชอบ
การดาเนินการในระดับสถานศึกษา รัฐบาลกลางมีการหนุนเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมายด้วยการออก
มาตรการและแนวทางในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาครู การสร้างเครือข่ายการวิจัย การจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อการเรียนรู้ การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครือข่าย
การพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ระดับกระทรวงศึกษาธิการที่ทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงงาน และ
สวั ส ดิ ก าร การอาชี ว ศึ ก ษาเชื่ อ มโยงกั บ สถานประกอบการ ระดั บ สถานศึ ก ษาเชื่ อ มโยงกั บ ผู้ ป กคร อง
การเชื่อมโยงมิติของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การกากับ
ติดตามการทางาน และการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวัฒนธรรม
มาช่วยหนุนเสริมการศึกษา ได้แก่ ระบบเครือข่ายครูและผู้ปกครอง
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8. สิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นเกาะอยู่ปลายสุดของคาบสมุทรทวีปเอเชียตอนใต้อยู่ระหว่างอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชีย และอันดับที่ 11 ของ โลก (จัดอันดับ
โดย The Economist Intelligence Unit’s “Quality-Of-Life Index”) สิ ง คโปร์ มี ทุ น ส ารองเป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศมากเป็ นอันดับ 9 ของโลก มีกองทัพที่เพียบพร้อมและมีความก้าวหน้า ชาวยุโรป ร้อยละ 42
เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาเรียนและทางาน ร้อยละ 50 ของผู้ทางานภาคบริการเป็นชาวต่างชาติจากจีน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อเมริกาเหนือตะวั นออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย บังคลาเทศ และอินเดีย สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มี ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากโมนาโค ร้อยละ 74.2 ของประชากรสิงคโปร์เป็น
ชาวจีน ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ หลายภาษา ร้อยละ 13.4 เป็นชาวมาเลย์ ร้อยละ 9.2 เป็นชาวอินเดีย ร้อยละ
3.2 เป็นชาวยุโรปอาหรับและอื่น ๆ รัฐบาลสิงคโปร์ รับรองภาษาราชการ 4 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษมาเลย์ จี น
(แมนดาริน) และ ทมิฬ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศสิงคโปร์ (http://www. singstat.gov.sg/)
ระบบการศึกษาของสิงคโปรจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา (Pre - Primary) จัดสาหรับเด็กก่อนอายุ 7 ปี กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and Family) มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ซึ่งสามารถได้โดยหน่วยงาน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ มูลนิธิ องค์กร ศาสนา และชุมชน
2) ระดับประถมศึกษา (Primary) เป็นการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ประกอบด้วยขั้นพื้นฐาน (Foundation
stage) 4 ปี และขั้นมีแนวทาง (Orientation Stage) 2 ปี
3) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary) เรียน 4 - 5 ปี มี 4 สาย คือ 1) สายพิเศษเร่งรัด 2) สายสามัญ
เน้นวิชาการ 3) สายสามัญเน้นด้านเทคนิค และ 4) สายอาชีพ
4) ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา หรือก่อนระดับมหาวิทยาลัย (Post - secondary หรือ Pre – university)
มี 3 แ บ บ คื อ 1 ) Junior College 2) Polytechnic 3) Institutes of Technological Education (ITE)
สาหรับ Polytechnic และ ITE จัดเป็นการอาชีวศึกษา
5) ระดับมหาวิทยาลัย (University) จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมีหลากหลาย ทั้งสถาบันทางเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเน้นวิชาการและวิจัย
โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของสิงคโปร์สามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 23 การนามาตรฐานชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ประเด็น
ระดับ

1. ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละ
ระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

กระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นผู้
กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
(DOE) ในทุกระดับ
เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนา
หลักสูตร พัฒนา
ผู้เรียน (Student

จัดสาหรับเด็กก่อนอายุ 7 ปี มีการจัด
การศึกษาหลายแบบที่ไม่ใช่การศึกษาภาค
บังคับ
-Nursery / -Playgroup และKindergarten
โดยหน่วยงาน องค์กรเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเอกชน มูลนิธิ องค์กรทางศาสนาเป็น
หน่วยที่จัดการและดูแลการศึกษา
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แนวทางการกากับ
ติดตามการประเมินเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

- สิงคโปร์มรี ะบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ควบคุมและ
กาหนดกรอบประกันคุณภาพ
โดยกระทรวง ศึกษาธิการ มีการ
ตรวจประกันคุณภาพทั้งระดับ
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
- ระบบประกันคุณภาพ
ประกอบด้วยการประเมินตนเอง
และการประเมินภายนอก

กระทรวง
ศึกษาธิการของ
สิงคโปร์ มีหน้าที่
กากับติดตามการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน คุณภาพ
ครู หลักสูตรและ
ด้านการวัดและ
ประเมินผล เพื่อ

ประเด็น
ระดับ

2. ระดับ
ประถม ศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละ
ระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

Centric) และเน้น
คุณค่า (Value)
ตามนโยบาย
ระดับชาติ เพื่อเป็น
ทิศทางจัดการศึกษา
ทุกระดับ 4 ด้าน
1. ผู้มีความมั่นใจ
(Confident Person)
2. ผู้เรียนรู้ที่นา
ตนเองได้ (Selfdirected Learner)
3. พลเมืองดีมี
จิตสานึก
(Concerned
Citizen)
4. ผู้ร่วมพัฒนา
ที่มุ่งมั่น (Active
Contributor)

สิ่งสาคัญหรือหลักการในการจัด
การศึกษาระดับนี้ คือ
-การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี
-การจัดกิจกรรมด้านภาษา ด้านตัวเลข
กิจกรรมพัฒนาตัวตนของเด็ก พัฒนา
ทักษะทางสังคม การเล่นกลางแจ้ง
เพื่อเตรียมเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเอง (School–
Based Curriculum) ภายใต้กรอบ
นโยบายระดับชาติ กระทรวง ศึกษาธิการ
กากับติดตาม แบ่งเป็น
- ขั้นพื้นฐาน (Foundation Stage) 4 ปี
-ขั้นแนวทาง (Orientation Stage) 2 ปี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการโดยโรงเรียน แต่อยู่ภายใต้
กรอบนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ
กาหนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของ
หลักสูตร
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มีส่วนที่
เป็นคุณค่าแกนกลาง (Core Values)
ประกอบด้วย
(1) ทักษะชีวิต (Life Skills) ศึกษา
เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและคุณธรรม
กิจกรรมการดูแลด้านจิตใจและการแนะ
แนวอาชีพการศึกษาเกี่ยวกับชาติ และพล
ศึกษา
(2) ทักษะด้านความรู้ (Knowledge
Skills) ด้านทักษะความรู้ หลักสูตรต้อง
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มีองค์กรอิสระตรวจประเมินและ
รับรองคุณภาพภายใต้กรอบที่
กาหนด
- กาหนดรอบการประกัน
คุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปีแรกเป็น
การประเมินตนเอง ปีที่ 4 เป็น
การประเมินภายนอก
- ผลจากการประเมินในระบบ
ประกันคุณภาพใช้เพื่อขับเคลื่อน
ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร
โรงเรียนหรือสถาบัน การสอน
ของครู อาจารย์ การบริหารจัดการ
- เป้าหมายสาคัญของการ
ประกันคุณภาพ คือ การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน การประกัน
ความสาเร็จ และการขับเคลื่อน
การดาเนินงานทีส่ าคัญของ
โรงเรียนหรือสถาบัน

แนวทางการกากับ
ติดตามการประเมินเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

บรรลุมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
เพื่อส่งผลให้ถึง
คุณภาพของ
ผู้เรียนตามกรอบ
DOE

ประเด็น
ระดับ

3. ระดับ
มัธยมศึกษา

4. ระดับการ
อาชีวศึกษา

5. ระดับการ
อุดมศึกษา

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละ
ระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล

กาหนดให้ผู้เรียนทาโครงงาน (Project
Work) และเน้นทักษะกระบวนการคิด
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดกรอบ
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก
พัฒนาวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(Lower Secondary Subjects) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper
Secondary Subjects) สาหรับด้าน
ทักษะชีวิตต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(CCA) การศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรม (CME) การดูแลด้านจิตใจและ
การแนะแนวอาชีพ (PCCG) การศึกษา
เกี่ยวกับชาติ (NE) ผลการศึกษา (PE) การ
ทาโครงงาน (PW) แล้วในระดับ
มัธยมศึกษายังมีโปรแกรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมกับสังคม (CIP : Community
Involvement Programme) เพื่อให้เด็ก
ในวัยนี้พฒ
ั นาก้าวหน้าเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตสานึกและเป็นผู้ร่วมพัฒนาที่มุ่งมั่นตาม
กรอบ DOE และต้องมีทักษะการเรียนรู้
(Knowledge Skills) เหมือนระดับประถม
ศึกษาแต่มีความลุ่มลึกและกว้างกว่า
หลักสูตร Polytechnic มีความ
หลากหลายสาขา เน้นการฝึกปฏิบตั ิงานให้
มีทักษะในการทางานอาชีพที่เรียนได้ การ
เรียนและการฝึกงานใช้ความร่วมมือ จาก
สถานประกอบการ ผู้เรียน Polytechnic
อาจต้องมีประสบการณ์การทางาน
หลักสูตรสาหรับ ITE เน้นความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ผู้ทางานในสถาน
ประกอบการทีร่ ่วมมือกับ ITE สามารถ
เรียน Part– Time ควบคู่กับการทางาน
มีหลักสูตรเพื่ออุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
- มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
ของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างอิสระในการ
พัฒนา แต่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษา
ตามศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญา
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แนวทางการกากับ
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ประเด็น
ระดับ

แนวทางการกาหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละ
ระดับ

แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่
ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
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แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา

แนวทางการกากับ
ติดตามการประเมินเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร (Local
University) ที่มีชื่อเสียงในการจัด
การศึกษา
- National University of Singapore มี
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก เน้นการวิจยั การจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรมีคุณภาพสูง
- Nanyang Technological University
มีหลักสูตรเน้นด้านเทคโนโลยี
- Singapore Management University
(SMU) มีหลักสูตรทั้งเกีย่ วกับการจัดการ
ธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย
สังคมศาสตร์ และการจัดการสารสนเทศ
- Singapore University of Technology
and Design (SUTD) หลักสูตรมีจดุ เน้น
ด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ
- Singapore Institute of Technology
หลักสูตรมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาย
Polytechnic และศิลปะ
- Singapore University of Social
Science (SUSS) เป็นหลักสูตรและจัด
การศึกษา เน้นด้านสังคมศาสตร์

จากผลการศึกษา พบว่า สิงคโปร์กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้านผลลัพธ์ผู้เรียนอย่างชัดเจน
กาหนดคุณสมบัติแต่ละระดับการศึกษาชัดเจน นาไปสู่การใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล การประกันคุณภาพ การนามาตรฐานการศึกษาชาติมีแนวทางสาคัญ คือ การกาหนดกรอบสาคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างหลักของหลักสูตร โรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร
เองตามกรอบหลั ก และมีส่ ว นที่มีอิส ระในการกาหนดให้ ส อดคล้ องกับบริบทและจุดเน้นของแต่ล ะระดั บ
การประเมิน ผู้ เรี ย นมีทั้ งระดับ โรงเรี ย น สถาบัน มหาวิทยาลั ย และการประเมิ นระดั บชาติ การประเมิ น
ระดับชาติใช้ผลการประเมินเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
จากการศึกษาระบบการศึกษาระดับ และประเภทต่าง ๆ และการบริหารการศึกษาใน 8 ประเทศ
สามารถสรุปภาพรวมแยกรายละเอียดตามระดับการศึกษาได้ ดังนี้
1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ทุกประเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย หรือระดับก่อนประถมศึกษา แต่ไม่ใช่
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง จุดหมายสาคัญเพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเข้าเรียน
ในโรงเรี ย น และพัฒ นาความเป็ น ตัว เองของเด็ก วิธีการหรือกระบวนการเน้นการจัด ประสบการณ์ที่ดีใน
สิ่งแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ให้เด็กพัฒนาโดยองค์รวมตามธรรมชาติ ทุกประเทศมีนโยบายให้หลายฝ่ าย
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ร่วมมือกัน ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้งครอบครัว อาจจัดได้หลายรูปแบบ เช่น เนอร์สเซอรี่ กลุ่ม
เล่น ศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น
ประเทศที่น่าสนใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ เยอรมนี ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของโลก
โดย Fedrick Froebel ได้วางรากฐานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม มุ่งให้เด็กมีแรงจูงใจ กล้าเผชิญ จัดการตนเองได้พร้อม และรักการไปโรงเรียน ไม่เน้นการเรียนวิชาการ
1.2 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกประเทศกาหนดเป็ น การศึกษาภาคบังคับ แต่กาหนดจานวนปีแตกต่างกัน การกาหนดกรอบ
หลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มุ่งพัฒนาสมรรถนะของคนให้สามารถเผชิญความท้าทายใน
อนาคต
จานวนชั้นปีในระดับประถมศึ กษาประมาณ 5-6 ปี ช่วงอายุประมาณ 6 - 12 ปี จานวนชั้นปีระดับ
มัธยมศึกษา ประมาณ 3-4 ปี ส่วนใหญ่บังคับเรียนถึงอายุ 15 ปี
ทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรด้านโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ หรือ
คุณค่าหลัก (Core Value) ทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรให้ส่ งเสริมสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงสร้ า งเนื้ อ หาประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ภาษา คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นา
ความสาเร็จในชีวิต เป็นการพัฒนาสมรรถนะ มิใช่เพียงทักษะ ทุกประเทศร่วมโปรแกรมการประเมิน PISA
ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี สะท้อนถึงสมรรถนะของผู้เรียนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประเทศที่โดดเด่นในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยอ้างอิงจากผลการสอบ
PISA (ปี 2015) ถ้าเรียงลาดับเฉพาะประเทศ 8 ประเทศที่ศึกษา และรวมประเทศไทยด้วย กลุ่มประเทศที่อยู่
ในอัน ดับ ไม่เกิน 20 ได้แก่ สิ งคโปร์ ญี่ปุ่ น ฟินแลนด์ แคนาดา นิว ซีแลนด์ ออสเตรเลี ย เยอรมนี ส าหรับ
โปรตุเกสอยู่ในกลุ่มไม่เกินอันดับ 30 ประเทศไทยและเม็กซิโกอยู่ในกลุ่มเกินอันดับ 50
กรอบโครงสร้างหลักสูตรอาจจะสะท้อนถึงสมรรถนะผู้เรียนที่ถูกประเมินด้วยโปรแกรม PISA ได้
หลักสูตรของสิงคโปร์กาหนดกลุ่มเนื้อหา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษา กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และศิลปะ จุดเด่นประการหนึ่งของหลักสูตรของสิงคโปร์ คือ กรอบหลักสูตรกาหนด
Knowledge Skills และ Life Skills รวมทั้งกาหนดการทาโครงการสาคัญที่พัฒนาผู้เรียนในการกระทาหรือ
ปฏิบัติที่มีคุณค่า
หลักสูตรของญี่ปุ่น ปรับในปี 2008/2009 โดยเพิ่มคาบเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และพลานามัย รวมทั้งได้กาหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของญี่ปุ่น เพื่อสร้าง
พลังแห่งการดารงชีวิต
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของฟิ นแลนด์ มีจุดเด่นที่กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการเรียนรู้บูรณา
การสาระผ่านการเล่น เพื่อคุณภาพชีวิต ส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คือ การคัดเลือกครูดีที่
ทางานหนัก มีแรงบันดาลใจ ครูสามารถเลือกหนังสือ วิธีสอน สื่อ และวัดประเมินผลเอง
หลั ก สู ต รของประเทศแคนาดา แต่ ล ะรั ฐ ส่ ว นใหญ่ ก าหนดกลุ่ ม วิ ช าส าคั ญ ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และวิชาเลือก ในการจัดการเรียนรู้ ให้
ความสาคัญกับการหาจุดอ่อนของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือเป็นพิเศษ
1.3 การอาชีวศึกษา
ในกลุ่มที่ศึกษา 8 ประเทศ ประเทศที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาได้โดดเด่น ได้แก่ เยอรมนี
ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้มีการสนับสนุน ความร่วมมือ และการควบคุมที่มีความเหมือนหรือ
สอดคล้ อ งกั น คื อ 1) ความร่ ว มมื อ อย่ า งเข้ ม แข็ ง ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษากั บ สถานปร ะกอบการ
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ เยอรมนีมีรูปแบบทวิภาคี คือ เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ฝึกงานในโรงงานที่กาหนด
มาตรฐานการทางานชัดเจน ออสเตรเลียกาหนดให้รัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สิงคโปร์
มี ห ลั ก สู ต ร Polytechnic แ ล ะ 11ส า ห รั บ Institutes of Technological Education ( ITE) ที่ ส ถ า น
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการฝึกงาน 2) การมีนโยบาย
ที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามเท่ า เที ย ม หรื อ นโยบายที่ จ ะพั ฒ นาคนให้ มี
ความสามารถสูง เยอรมนีมีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง มี กฎหมายพื้นฐานให้สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาคในการศึกษา มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่จะขับเคลื่อนประเทศ ออสเตรเลียยึดหลักการความ
เท่าเทียม และความเป็นเลิศ มีนโยบายการจัดระบบการศึกษาเพื่อฝึกทักษะในการทางาน สามารถแข่งขัน
ระดับโลกได้ สิงคโปร์มีนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาประชาชนที่มีบุคลิกภาพดี เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า
1.4 ระดับการอุดมศึกษา
ในกลุ่มที่ศึกษา 8 ประเทศ ประเทศที่จัดการศึกษาระดับการอุดมศึกษาและร่วมการจัดอันดับของ
Times Higher Education World University Ranking (2020) ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มไม่ เกิน
อันดับ 20 ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ให้อิสระสูงมาก
แก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร แต่ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต ทุกประเทศมีกรอบมาตรฐาน
คุณภาพ (Quality Framework) สามารถบังคับใช้เป็นเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สาเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา
ต่าง ๆ ทุกประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
จากการศึกษาการบริหารการศึกษาในระดับและประเภทต่าง ๆ ทั้ง 8 ประเทศ สามารถสรุปประเด็น
สาคัญ ได้ดังนี้
1. ทุกประเทศมีการกาหนดกรอบหลักสูตรให้ส่งเสริมสมรรถนะ หรือคุณค่าหลัก (Core Value) หรือ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสาเร็จในชีวิตในทุกระดับและประเภทการศึกษา ซึ่ง
ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษามีจุดเน้นของหลักสูตรที่ต่างกัน แต่มีความเชื่อมโยงกัน ในระดับการศึกษา
ปฐมวัยมีจุดหมายสาคัญเพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรีย นและพัฒนาความเป็นตัวเอง
ของเด็กอย่างองค์รวม หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง เน้นการจัดประสบการณ์ที่ดีในสิ่งแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีการกาหนดกรอบหลักสูตรด้านโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วยกลุ่ม
ภาษา คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ และทุ ก ประเทศร่ ว มโปรแกรมการประเมิ น PISA เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
สมรรถนะของผู้เรียนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอาชีวศึกษา มีจุดเด่น คือ การสร้างความ
ร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ระดับ
การอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระสูงในการพัฒนาหลักสูตร แต่ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต โดย
ใช้กรอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Framework) เป็นเกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สาเร็จการศึกษา ในการจัด
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
2. ทุกประเทศมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
3. ทุกประเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยแม้จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
4. ทุกประเทศมีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน
รวมทั้งครอบครัว
5. ประเทศฟินแลนด์ มีจุดเด่น ด้านกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้บูรณาการสาระผ่านการเล่น
เพื่อคุณภาพชีวิต
144

5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศใน
4 แนวทาง
โดยในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศใน 4 แนวทาง คือ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
2) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึ กษาและประเมินผล
3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้สรุปประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้รายละเอียด
ตาราง 24 เปรียบเทียบแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
ประเทศ
โปรตุเกส

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สาระสาคัญ
- รัฐบาลกาหนดความท้าทาย 12 ประการ ที่ต้องดาเนินการเพือ่ พัฒนาการศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงาน
นานโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
- การพัฒนาที่สาคัญคือคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา การอาชีวศึกษาเพื่อตลาดแรงงาน
พั ฒ นาการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ และการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ การพั ฒ นาคนเพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะในงาน
เน้นความต้องการของเยาวชน และลดการว่างงาน เพิ่มตลาดแรงงาน ลดอุปสรรคการจ้างงาน ด้านการ
ส่งเสริมการใช้ทักษะให้มีประสิท ธิภาพ เน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการ กระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมและ
สร้างสิ่งจูงใจให้นายจ้างมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะ สาหรับด้านการพัฒนาระบบ เน้นการจัดหาเงินทุน การ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการกาหนดนโยบาย
รัฐบาลใช้แนวคิดจากสภายุโรปกาหนดความสามารถหลักสาหรับผู้เรียน
- ความสามารถหลั ก มี 7 ด้ า น คื อ การรู้ ห นั ง สื อ และการค านวณ ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะ ICT ทักษะการเรียนรู้ ทักษะสังคม ด้านผู้ประกอบการและด้าน
วัฒนธรรม
- กฎหมายพื้นฐานประชาชนมีสทิ ธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการศึกษาเป้าหมายการศึกษา
ด้านผู้เรียน กรอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ สาหรับสมรรถนะด้านภาษาใช้กรอบของยุโรป
- รัฐบาลกลางของรัฐเป็นผู้กาหนดระบบโครงสร้างการศึกษา
- รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของแต่ละรัฐ ดูแลในขอบข่ายของการศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัย และวัฒนธรรม
- แต่ละรัฐควบคุมหลักสูตรของตนเอง รวมถึงข้อกาหนดด้านวิชาชีพครู การสรรหาครู และการพัฒนา
คุณภาพในโรงเรียน
- ในแง่มุมที่สาคัญด้านการศึกษา เช่น การกาหนดระดับการให้คะแนนของการวัดผลการศึกษา จะต้อง
ผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
และวัฒนธรรมของแต่ละรัฐดูแลในขอบข่ายของการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและวัฒนธรรม
นโยบายการศึกษาระดับชาติ
1) การพัฒนาการศึกษาให้เสมอภาคเท่าเทียม และมีคุณภาพ
2) จุดหมายหลักสูตรของการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างยัง่ ยืน จัดการกับ
ความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ปรัชญาการศึกษาระดับชาติ
คนเป็นทรัพย์สินทีส่ าคัญของประเทศ ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
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- นโยบายที่ เ น้ น การศึ ก ษาเป็ น ความส าคั ญ ระดั บ ชาติ การศึ ก ษาและสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ในฟินแลนด์มีคุณค่าอย่างมาก คนในประเทศเชื่อมั่นในความสาคัญของการศึกษาว่าจะสามารถขับเคลื่อน
ไปถึงความสาเร็จของประเทศ เชื่อมั่นในการศึกษา
- มี การกาหนดมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องในแต่ ละฝ่ าย ไปด าเนิ น การ
ตามบริบท และจุดมุ่งหมายของตนเอง
- มุ่งเน้นความเสมอภาคและโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
- รัฐสนับสนุนด้านการศึกษา โดยการจัดหางบประมาณทั้งด้านการบริการวิชาการ และการบริการ
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้เรียนด้านอื่น ๆ
แคนาดา - รัฐบาลกลางไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศึกษา แต่ตั้งสภารัฐมนตรการศึกษาแห่งชาติออก
นโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
- นโยบายสภารัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติมีนโยบายสาคัญในการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบของสังคม
- รัฐ Ontario กาหนดนโยบายด้านการศึกษาเองรัฐ Ontario มุ่งจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ
โดยมีห้องเรียนที่ทันสมัย และจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมการ
- รัฐบาลกลางมีแนวคิดสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาสาหรับอนาคตของผู้เรียน
- แนวคิดพหุสังคมวัฒนธรรม และสังคมของคนทุกคนแต่ละรัฐมิสระที่จะออกแบบมาตรฐาน รวมทั้ง
มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
เม็กซิโก - กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ และแต่ละรัฐรับผิดชอบด้าน
การศึกษาร่วมกัน ปฏิรูปการศึกษาโดยมีรัฐธรรมนูญ และกฎหมายรองรับสาระสาคัญของการปฏิรูป
การศึกษา มุ่งปรับปรุงความสามารถของโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของระบบการศึกษา มุ่งพัฒนาวิชาชีพ
ครู เสริมสร้างความเท่าเทียมและหลอมรวมความซ้าซ้อน เชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงาน และ
ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ วัสดุทางการศึกษา
- รัฐบาลกลางได้อนุมัติการปฏิรปู การศึกษาของเม็กซิโกเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเสมอภาคของ
ระบบการศึกษา มีการปฏิรูปทีส่ ร้างขึ้นตามสนธิสัญญาสาหรับเม็กซิโก และสร้างเป็นโมเดลการศึกษาใหม่
เป็นการศึกษาเพื่ออิสรภาพและความคิดสร้างสรรค์ (Modelo Educativo Para la Educación
Obligatoria: Educar Para la Libertad yla Creatividad)
- ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ มีการจัดทาประชาพิจารณ์ระหว่างปี
2014 ถึงปี 2016 ผ่าน 18 เวทีและมีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมถึงครู ผูป้ กครอง และ
ผู้ประกอบการมากกว่า 300,000 ความคิดเห็น
- โมเดลการศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การปฏิรูปทางครุศาสตร์ (Pedagogical
Reform) 2) โรงเรียนที่เป็นหัวใจของระบบ (Schools at the Heart of The System) 3) การอบรมพื้นฐาน
ของคุณครูและการพัฒนาทางอาชีพ (Teachers’ Initial Training & Professional Development) 4) ความ
เท่าเทียมและการรวมไว้ด้วยกัน (Equality & Inclusion) และ 5) ธรรมาภิบาล (Governance)
ออสเตรเลีย - นโยบายการศึกษาระดับชาติสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษา ร่วมมือกันหลายฝ่าย และจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ แข่งขันระดับโลกได้
- รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา (The Australian Qualification Framework :
AQF) และกากับดูแลคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกระดับ
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- กรอบมาตรฐานการศึกษา (AQF) ได้กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 มิติ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
และด้านการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ สาหรับการศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับ
ปริญญาเอก
- รัฐบาลกลางกาหนดเป้าหมายเยาวชนออสเตรเลียเน้น “หลักการเท่าเทียมและความเป็นเลิศ” โดยรัฐ
ต่าง ๆ และภาคีนาไปปฏิบัติตามบริบท
- กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับผิดชอบด้านการศึกษาของชาติ
- แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษา คือ แนวคิด “จิโตะคุไท” หมายถึง พลังในการดารงชีวติ
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม และร่างกายที่แข็งแรงรวมกันอย่างสมดุล
- สภาการศึกษาเสนอวิสัยทัศน์การอุดมศึกษา การอุดมศึกษาสร้างสังคมฐานความรู้ และรัฐ
ต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศ
- ใช้กลไกเชิงกฎหมายในการขับเคลื่อนงาน มีแผนการศึกษาชาติเป็นการกากับและควบคุมการทางาน
โดยเป็นแผนระยะยาว
- มาตรฐานการศึกษาชาติ (Course study) ทาหน้าที่เอกสารเชิงวิสัยทัศน์ของชาติ (Visionary
Document) ทีช่ ัดเจนและใช้คาที่ทรงพลัง
- กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรทุก 10 ปี ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมการและ
ขับเคลื่อนคุณภาพไปด้วยกัน
- มีเอกสารและงานวิจัยรองรับในการนาเสนอ ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน
- มีนโยบายและเป้าหมายระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาการศึกษาซึง่ ใช้เป็นกรอบในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา ผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ทางการศึกษา (DOE) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นคุณค่า
ประกอบด้วย 1) ผู้มีความมั่นใจ (Confident Person) 2) ผู้เรียนรู้ (Self-Directed Learning)
3) พลเมืองดีที่มีจิตสานึก (Concerned Citizen) 4) ผู้ร่วมพัฒนา (Active Contributor) และ กาหนด
รายละเอียดในแต่ละระดับ ตัง้ แต่การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา

จากการศึกษาด้านแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 8 ประเทศ สามารถสรุป
ประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1. แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบว่า ในบางประเทศ มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไว้ชัดเจน ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย บางประเทศใช้ แนวคิดจากสภายุโรป
กาหนดความสามารถหลักสาหรับผู้เรียน ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี และบางประเทศมี แนวคิดสาคัญที่ใช้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาสาหรับอนาคตของผู้เรียน โดยแต่ละรัฐมิสระที่จะออกแบบมาตรฐาน รวมทั้ง
มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่ แคนาดา ซึ่งสรุป
แนวทางในการกาหนดมาตรฐาน ได้ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 รัฐบาลดาเนินการกาหนดมาตรฐานแห่งชาติ โดยอาจดาเนินการในรูปของ
นโยบาย กฎหมาย หรือเป้าหมายการศึกษาระดับชาติ รูปแบบนี้เป็นแนวทางแนวทางการบังคับใช้ของกฎหมาย
เพื่อให้ การบั งคับ ใช้เป็น ไปตามระบบของกฎหมายด้านการศึกษาที่ชัดเจน การกาหนดเป็นมาตรฐานที่มี
นัยเชิงสั่งการที่ต้องดาเนินการตามอย่างเคร่งครัด มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานที่เป็นระบบ
ชัดเจน และความต้องการปัจจัยต่าง ๆ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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แนวทางที่ 2 รัฐบาลกาหนดเป็นเป้าหมายร่วม (Common Value) ระดับชาติที่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใช้เป็นเป้าหมายคุณภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่หลากหลาย แต่มี เป้าหมายไป
ในทางเดียวกัน เอื้อให้เกิดการระดมทรัพยากรและการทางานร่วมกันที่ยืดหยุ่น
แนวทางที่ 3 รัฐบางรัฐไม่ได้กาหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายร่วมที่ขัดเจนร่วมกัน แต่เปิด
โอกาสหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในทุกระดับและประเภทได้ดาเนินการกาหนดมาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง
2. การกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การ
ปฏิบั ติ พบว่า ประเทศส่ ว นใหญ่มี ห น่ วยงานที่รับผิดชอบการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
โดยตรง และมีบางประเทศที่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ใช้การวิธีในการทางานร่วมกันจากฝ่ายต่าง
ๆ ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นผู้
ขับเคลื่อนโดยตรง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
แนวทางที่ 2 มีห น่ ว ยงานที่ รับผิ ดชอบในการก าหนดมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายไปดาเนินการตามบริบทและจุดมุ่งหมายของตนเอง ได้แก่ ฟินแลนด์
แนวทางที่ 3 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก โดยแคนาดามีสภา
รัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติออกนโยบายเพื่อพั ฒนาการศึกษาร่วมกัน รัฐบาลกลางไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการศึกษา ส่วนเม็กซิโกมีกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ และแต่ละ
รัฐ รับผิดชอบด้านการศึกษาร่วมกัน
3. ประเด็นที่น่าสนใจ จากการศึกษาด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 8 ประเทศ
มีดังนี้
- ญี่ปุ่น ใช้กลไกเชิงกฎหมายในการขับเคลื่อนงาน มีแผนการศึกษาชาติเป็นการกากับและ
ควบคุมการทางาน โดยเป็นแผนระยะยาว ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาชาติ (Course Study) ทาหน้าที่เอกสาร
เชิงวิสัยทัศน์ของชาติ (Visionary Document) ที่ชัดเจน และใช้คาที่ทรงพลัง
- ญี่ปุ่น มีเอกสารและงานวิจัยรองรับในการนาเสนอ ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งมี
การกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรทุก 10 ปี ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมการและขับเคลื่อน
คุณภาพไปด้วยกัน
- โปรตุเกส มีการกาหนดความท้าทาย 12 ประการ ที่ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา
ควบคู่กับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- เยอรมัน ในแง่มุมที่สาคัญด้านการศึกษา เช่น การกาหนดระดับการให้คะแนนของการ
วัดผลการศึกษา จะต้องผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของแต่ละรัฐดูแลในขอบข่ายของการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
วัฒนธรรม
- เม็ กซิ โก สร้ างโมเดลการศึ กษาใหม่ เป็ นการศึ กษาเพื่ ออิ สรภาพและความคิ ดสร้ างสรรค์
(Modelo Educativo para la Educación Obligatoria: Educar para la Libertad yla Creatividad) ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การปฏิรูปทางครุศาสตร์ (Pedagogical Reform) 2) โรงเรียนที่เป็นหัวใจของระบบ
(Schools at the Heart of The System) 3) การอบรมพื้นฐานของคุณครูและการพัฒนาทางอาชีพ (Teachers’
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Initial Training & Professional Development) 4) ความเท่าเทียมและการรวมไว้ด้วยกัน (Equality & Inclusion)
และ 5) ธรรมาภิบาล (Governance)
- เม็ ก ซิ โ ก มี ก ารพั ฒ นาโดยความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ มี ก ารจั ด ท า
ประชาพิจารณ์ระหว่างปี 2014 ถึงปี 2016 ผ่าน 18 เวทีและมีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมถึงครู
ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการมากกว่า 300,000 ความคิดเห็น
5.2.2 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล สามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 25 เปรียบเทียบแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและประเมินผล
ประเทศ
สาระสาคัญ
โปรตุเกส ด้านหลักสูตร

เยอรมนี

1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดกรอบไว้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาเน้นการฝึกทักษะอาชีพเฉพาะทาง โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ
3) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความหลากหลาย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
อาชีวศึกษา ศิลปะ และหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน
4) มีหน่วยพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการเรียนการสอน
จากกรอบการพัฒนาการศึกษาที่ให้ความสาคัญกับการทางานอาชีพต่าง ๆ การเรียนการสอนจึงเน้น
การฝึกทักษะ
ด้านการวัดและประเมินผล
1) ครูรับผิดชอบประเมินผู้เรียน
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าโปรแกรมการประเมิน PISA
3) การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมินทักษะผู้เรียน
ด้านหลักสูตร
1) ในแต่ละรัฐกาหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรและกาหนดสมรรถนะ สมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษา
2) กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมกาหนดโครงสร้างวิชาหลักในระดับมัธยมศึกษา
3) กระทรวงศึกษาธิการกาหนดคุณสมบัติและระดับทักษะผู้ได้รับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
ด้านการเรียนการสอน
1) การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา เน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทาโครงงาน
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะ
2) การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาเน้นการใช้วิธีการใหม่ ๆ ใช้สื่อดิจิทัล ช่องทางสื่อสาร เพื่อจัดการ
เรียนการสอน พัฒนารายบุคคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การเรียนการสอนประเภทอาชีวศึกษา เรียนวิชาในโรงเรียนควบคู่กับภาษา ปฏิบัติในสถานประกอบการ
โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
ด้านการวัดและประเมินผล
1) เน้นการวัดและประเมินผล เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency –
Oriented Feedback)
2) มีการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ สาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA
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ประเทศ
ฟินแลนด์

แคนาดา

เม็กซิโก

สาระสาคัญ
ด้านหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างยืดหยุ่น โดยกาหนดให้โรงเรียนเป็นแบบผสม (Comprehensive
School) มีหลักสูตรทีผ่ สมผสานสายสามัญกับสายอาชีพ
ด้านการเรียนการสอน
1) การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน สามารถเรียนรู้วิธีเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นทักษะชีวิตที่
สั่งสม ทาให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2) กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
ควบคู่กับการสอนเน้นเนื้อหา (Subject-Based Instruction)
3) กาหนดห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และประสิทธิภาพการเรียน
4) ในชั้นเรียนใช้ 2 ภาษา คือ ฟินนิช และภาษาอื่น เน้นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน (Reading for
Pleasure)
5) ครูมีอิสระในการเลือกวิธีสอน การคัดเลือก ครูใช้เกณฑ์มาตรฐานสูงมากทั้งความสามารถและ
คุณสมบัติ
ด้านการวัดและประเมินผล
1) การวัดผลผู้เรียนไม่เน้นการสอบที่มีการแข่งขันสูง วัดจากการแสดงออกโดยการพูดมากกว่าการสอบ
อย่างเป็นทางการ
2) โรงเรียนต้องแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนได้คะแนนไม่ดีในหลายๆ วิชา
ผู้บริหาร ครู และผูป้ กครองร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านหลักสูตร
1) หลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่น เพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาเอง
2) หลักสูตรโดยทั่วไประดับประถมศึกษาเน้นด้านการอ่าน การเขียน และคิดเลขคณิต กลุ่มสังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ และการค้นคว้า
3) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษารายวิชามีกลุ่มภาษาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
กลุ่มสังคมศาสตร์
4) ประเภทอาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รหลากหลาย และมี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมอาชี พ
เช่น หลักสูตรฝึกอบรมก่อนทางาน หลักสูตรฝึกทักษะระดับกลาง
ด้านการเรียนการสอน
หลักในการจัดการเรียนรู้ คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ระดับอนุบาลให้ความสาคัญ กับ
ปฏิสัมพันธ์ การเล่น และการสืบเสาะ ระดับประถมศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งในการอ่านการเขียน
คณิ ต ศาสตร์ และการค้ น คว้ า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาเน้ น การคิ ด ระดั บ สู ง เนื่ อ งจากร่ ว มโปรแกรม
การประเมิน PISA ผลการประเมินอยู่ในลาดับต้นๆ
ด้านการวัดและประเมินผล
1) แต่ละโรงเรียนกาหนดและดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนเอง บางโรงเรียนอาจจัดสอบ
เฉพาะวิชาหลัก
2) มีการทดสอบตามมาตรฐานที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ด้านหลักสูตร
1) มีกรอบหลักสูตรระดับชาติกาหนด 3 ส่วน คือ ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาตัวบุคคลและสังคม
และด้านที่หลักสูตรจัดได้อย่างอิสระ
2) มีการกาหนดกรอบสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงขั้นพื้นฐาน 11 สมรรถนะ

150

ประเทศ

ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น

สาระสาคัญ
3) สานักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติกาหนดมาตรฐานหลักสูตร
4) กรอบสมรรถนะ 11 ด้านที่ต้องใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปฐมวัยถึงขั้นพื้นฐาน คือ
ภาษา & การสื่อสาร การคิดทางคณิตศาสตร์ การเข้าใจโลกธรรมชาติ & โลกสังคม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ & การแก้ปัญหา ความสามารถทางอารมณ์และสังคม & โครงงาน ชีวิต การทางานเป็น
ทีม & การร่วมงาน การเป็นพลเมือง & ชีวิตทางสังคม การสื่อสาร & การชื่นชอบทางศิลปะ การดูแล
สุขภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม ความสามารถด้านดิจิทัล
ด้านการเรียนการสอน
1) หลักในการจัดการเรียนการสอน คือ เรียนเพื่อรู้ และเรียนเพื่อการอยู่ร่วมกัน
2) จากการปฏิรูปด้านการสอน กาหนดให้ลดการเรียนแบบท่องจา เพิ่มกระบวนคิดและกระบวนการเรียนรู้
3) หลักปฏิบัติสาหรับครู คือ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาการเรียนและช่วยเหลือด้านการเรียน
ของผู้เรียนโดยรู้จักสนใจ จูงใจผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ ธรรมชาติสังคม เห็นคุณค่าในการเรียน และ
ชื่นชอบวัฒนธรรม
ด้านการวัดและประเมินผล
1) ครูประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนและมีการสอบปลายภาค
2) ยกเลิกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เนื่องจากมีผลกระทบทาให้ครูติวผู้เรียนเพื่อสอบ
ด้านหลักสูตร
1) รัฐบาลกลางและรัฐต่าง ๆ กาหนดกรอบหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3 มิติ ได้แก่
Cross-Curriculum Priorities/ Learning Areas/ General Capabilities
2) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 3 มิติ และกาหนดมาตรฐานความสาเร็จในแต่ละชั้นปี และ
แต่ละระดับ
ด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิด อย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และมุ่งสู่คุณสมบัติในการทาได้ด้วย
ตัวเอง และความรับผิดชอบ
ด้านการวัดและประเมินผล
1) มีกรอบการประเมินผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2) สถานศึกษาประเมินผู้เรียนใช้กรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านหลักสูตร
1) มีกรอบมาตรฐานหลักสูตรของชาติ
2) กระทรวงศึกษาธิการฯ กาหนดกรอบหลักสูตร แต่ให้อิสระแก่ครูในการออกแบบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียนได้ประมาณ 10% ของชั่วโมงเรียน
3) โครงสร้างเนื้อหาสาคัญของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พลานามัย และการศึกษาทั่วไป
4) หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติด้านเทคนิคให้เชี่ยวชาญมีหลากหลายสาขา
ด้านการเรียนการสอน
1) การเรียนการสอนรับผิดชอบโดยครูมีโอกาสออกแบบการเรียนการสอนอย่างอิสระเพื่อให้เหมาะสม
กับผู้เรียน
2) การสอนในวิชาต่าง ๆ กาหนดให้ปลูกฝังจิตใจที่สมบูรณ์ในร่างกายที่แข็งแรงด้วย

151

ประเทศ

สิงคโปร์

สาระสาคัญ
3) โรงเรียนจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาการพึ่งตัวเองได้ การร่วมมือกับผู้อื่น การตระหนักใน
กฎเกณฑ์ของสังคม และการมีจิตสาธารณะ
4) กระบวนการเรียนหลักมี 3 ระยะ คือ ฟังบรรยาย ทดลองใช้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้ชานาญ
ด้านการวัดและประเมินผล
1) โรงเรียนรับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผู้เรียนเอง
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าโปรแกรมการประเมิน PISA ซึ่งผลการประเมินอยู่ในอันดับต้นๆ
ด้านหลักสูตรกาหนดกรอบหลักสูตร ประกอบด้วย
1) คุณค่าหลัก (ทักษะความรู้ ทักษะชีวิต)
2) โครงสร้างเนื้อหา (ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ)
ด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ด้านการวัดปละประเมินผล
1) มีการประเมินระดับชาติ เมื่อผู้เรียนสาเร็จระดับประถมศึกษา
2) ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA

จากการศึกษาด้านแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล ทั้ง 8 ประเทศ สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายในการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร
ประเทศส่วนใหญ่มีการกาหนดนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการนามาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่มีหน้าที่ส่งเสริม กากับ ติดตามการพัฒนาหลั กสูตร
การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึก ษาของชาติ สู่ การพั ฒนาหลั กสู ตร ในประเทศส่ ว นใหญ่
รัฐบาลกลางหรือรัฐกาหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรด้านเนื้อหา ด้านคุณค่าหรือสมรรถนะด้านทักษะสาคัญ
กรอบโครงสร้างหลักสูตร เน้นมาตรฐานชาติ เน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลางกาหนดกรอบ
ในการพัฒนาหลักสูตร กาหนดขั้นตอนหลักและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเอง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเทศประเทศที่มีหลายรัฐนั้น รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดนโยบายหลักด้าน
การศึกษา ส่ ว นระดับ รั ฐ และเขตปกครองพิเศษ มีนโยบายเพิ่มเติมและดูแลการพัฒ นาหลั กสู ตรในระดั บ
สถานศึกษา รวมทั้งกาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ตามที่หลักสูตร
กาหนด ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร สามารถสรุป
ได้ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 มี การกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ จากรัฐบาลกลางหรือรัฐแต่ละรัฐ โดยทุกประเทศที่มีการกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตร จะมี การ
ก าหนด 2 ส่ ว นหลั ก ที่ เ หมื อ นกั น ในหลั ก สู ต ร คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น คุ ณ ค่ า หลั ก (Core Value) หรื อ สมรรถนะ
(Capabilities) และส่ ว นที่เป็ น โครงสร้ า งเนื้ อ หา (Learning Areas) นอกจากนี้ ยัง มีส่ ว นอื่ นเพิ่ ม เติ ม เช่น
ออสเตรเลียมีส่วนของการบูรณาการข้ามหลักสูตร (Cross-Curriculum Priorities) เม็กซิโกมีส่วนที่ให้อิสระใน
การจัดหลักสูตร สาหรับประเทศที่ใช้แนวทางนี้ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เม็กซิโก
แนวทางที่ 2 มี ห ลั ก สู ต รค่ อ นข้ า งหลากหลาย ยื ด หยุ่ น ได้ แ ก่ ฟิ น แลนด์ แคนาดา โดย
ฟินแลนด์หลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานค่อ นข้างยืดหยุ่น และมีโรงเรียนเป็นแบบผสม (Comprehensive
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School) ที่มีหลักสูตรที่ผสมผสานสายสามัญกับสายอาชีพ เนื่องจากความหลากหลายของประชากร และ
แคนาดา มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่น เพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาเอง
สาหรับการอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา มีหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะและ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกับสถานประกอบการ ฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของชุมชน และมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมก่อนทางาน หลักสูตรฝึกทักษะระดับกลาง
เยอรมันและออสเตรเลียมีการกาหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ และระดับทักษะของผู้ได้รับการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทุกประเทศมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดสมรรนะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านทักษะในศตวรรษที่
21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน สามารถเรียนรู้วิธีเรียน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สั่งสม ทาให้สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต มุ่งสู่ การพัฒ นาการคิดสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมี เหตุ ผ ล การคิด อย่างมีวิจารณญาณ ทัก ษะ
การสื่อสาร และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และมุ่งสู่คุณสมบัติในการทาได้ด้วยตัวเอง และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์
การเล่น และการสืบเสาะ
ระดับประถมศึกษา เน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทาโครงงาน ส่งเสริม
ให้เกิดสมรรถนะ พัฒนาความเข้มแข็งในการอ่านการเขียน คณิตศาสตร์ และการค้นคว้า
ระดับมัธยมศึกษา เน้นการใช้วิธีการใหม่ๆ ใช้สื่อดิจิทัล ช่องทางสื่อสาร เพื่อจัดการเรียน
การสอน พัฒนารายบุคคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการคิดระดับสูง
การอาชีวศึกษา เรียนวิชาในโรงเรียนควบคู่กับภาษา ปฏิบัติในสถานประกอบการ โรงงาน
บริษัท ห้างร้าน
4. การวัด และประเมิน ผล ในทุกประเทศ ครูเป็นผู้ รับผิ ดชอบการประเมินผู้ เรียน โรงเรียน
รับผิดชอบกาหนดและดาเนิ นการวัดและประเมิ นผู้ เรียนเอง บางโรงเรียนอาจจัดสอบเฉพาะวิช าหลั ก ใน
ฟินแลนด์โรงเรียนต้องแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน หากผู้เรียนได้คะแนนไม่ดีในหลายๆ วิชา
ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ ป กครองต้ อ งร่ ว มมื อ กัน ช่ว ยเหลื อ ผู้ เ รีย น ทั้งนี้ในแต่ล ะระดับ และประเภทการศึ ก ษา
มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้
ระดับประถมศึกษา เน้นการวัดและประเมินผล เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน (Competency – Oriented Feedback) ไม่เน้นการสอบที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งใช้วิธีวัดจาก
การแสดงออกโดยการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ
ระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA และมีการกาหนดกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ สาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การอาชีวศึกษา เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมินทักษะผู้เรียน
ในประเทศส่ ว นใหญ่ มีการทดสอบตามมาตรฐานและมี การประเมิ นระดั บชาติ ที่ ดาเนิน การโดย
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐ ออสเตรเลียและเยอรมนี มีกรอบการประเมินผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ทั้งระดับ ชาติและระดับนานาชาติ ขณะที่เม็กซิโ กยกเลิกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ เนื่องจากมีผลกระทบทาให้ครูติวผู้เรียนเพื่อสอบ
5. ประเด็ น ที่น่า สนใจ จากการศึกษาด้านการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การพัฒนา
หลักสูตร ทั้ง 8 ประเทศ ดังนี้
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- โปรตุเกส มีหน่วยพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง
- เม็กซิโก มีการกาหนดกรอบสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงขั้น
พื้นฐาน 11สมรรถนะ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปฐมวัยถึงขั้นพื้นฐาน คือ ภาษา & การสื่อสาร
การคิดทางคณิตศาสตร์ การเข้าใจโลกธรรมชาติ & โลกสังคม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ & การแก้ปัญหา
ความสามารถทางอารมณ์และสังคม & โครงงาน ชีวิต การทางานเป็นทีม & การร่วมงาน การเป็นพลเมือง & ชีวิต
ทางสังคม การสื่อสาร & การชื่นชอบทางศิลปะ การดูแลสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม ความสามารถด้านดิจิทัล
- ญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดกรอบหลั กสู ตร แต่ให้ ครูมีโอกาสออกแบบการเรี ยน
การสอนอย่างอิสระเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน การสอนในวิชาต่าง ๆ กาหนดให้ปลูกฝังจิตใจที่สมบูรณ์ในร่างกาย
ที่แข็งแรงด้วย โรงเรี ยนจั ดกิจกรรมทางสั งคมเพื่อพัฒนาการพึ่ งตัวเองได้ การร่วมมือกับผู้ อื่น การตระหนั ก
ในกฎเกณฑ์ของสังคม และการมีจิตสาธารณะ กระบวนการเรียนหลักมี 3 ระยะ คือ ฟังบรรยาย ทดลองใช้
ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้ชานาญ
- ฟินแลนด์ มีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based
Learning) ควบคู่กับการสอนเน้นเนื้อหา (Subject-Based Instruction) ในชั้นเรียนใช้ 2 ภาษา คือ ฟินนิช
และภาษาอื่น และเน้ น การอ่านเพื่อความเพลิ ดเพลิ น (Reading for Pleasure) มี การปฏิรูปด้านการสอน
กาหนดให้ลดการเรียนแบบท่องจา เพิ่มกระบวนคิดและกระบวนการเรียนรู้ กาหนดห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน
20 คน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และประสิทธิภาพการเรียน ครูมีอิสระในการเลือกวิธีสอน การคัดเลือกครูใช้เกณฑ์
มาตรฐานสูงมากทั้งความสามารถและคุณสมบัติ หลักปฏิบัติสาหรับครู คือ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พิจารณา
การเรียนและช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนโดยรู้จักสนใจ จูงใจผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ธรรมชาติสังคม
เห็นคุณค่าในการเรียน และชื่นชอบวัฒนธรรม
5.2.3 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปได้ดังตาราง
ตาราง 26 เปรียบเทียบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเทศ
สาระสาคัญของการประกันคุณภาพ
โปรตุเกส - จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา

เยอรมนี

มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง การประกั น คุ ณ ภ าพภายในด าเนิ น การโดย
สถาบันการศึกษาเอง และมีการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้ตรวจการทั่วไปและ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ผู้อานวยการทั่วไปเพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถิติ / สถาบันประเมิน
การศึกษา ทั้งนี้สภาการศึกษาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิ การสามารถที่จ ะตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 1) กฎระเบียบที่ควบคุมกระบวนการประเมิน
ตนเองของสถาบันการศึกษา 2) แผนงานประจาปี 3) ผลลัพธ์ของการประเมินผลทั้งภายในและ
ภายนอก นอกจากนี้สาหรับสถาบันอุดมศึกษา ยังมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทีมผู้ตรวจ หาก
สถาบันการศึกษาใดไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของทีมผู้ตรวจ หรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณา
อุทธรณ์ ก็สามารถนาคดีไปสู่ศาลปกครองยุติธรรมได้
- จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยสถาบั น เอง และมี
การประกันคุณภาพภายนอก
- ส าหรั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย จะมี ก ารประเมิ น ภายในประจ าปี แ ละรั บ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งจะเป็นการให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
การควบคุม

154

ประเทศ

ฟินแลนด์

แคนาดา

สาระสาคัญของการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีผู้ตรวจการโรงเรียน (School Supervisory) ทาหน้าที่
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ทั้งด้านวิชาการและบริหารบุคลากร และมีการประกันคุณภาพโดย
หน่ วยงานกากับดู แลในระบบโรงเรียน ประกอบด้ วย 1) Fachaufsicht ซึ่ งกากับดู แลด้ านวิ ชาการ
2) Rechtsaufsicht กากับดูแลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน และ 3) Dienstaufsicht
กากับดูแลด้านบุคลากร
- การจัดการศึกษาระดับการอุดมศึกษา มีการประเมินภายนอก ดาเนินการโดยหน่วยงานประเมิน
ระดับภูมิภาค หรือสมาคมของสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุม รัฐทั้ง หมด มีองค์กรให้การรับ รอง
หลักสูตรการศึ กษาโดยจากัดเวลาของการรับรองหลั กสูตร ส่วนการประกันคุณภาพภายในจะมี
การวิเคราะห์การเรียนการสอน การทางานวิจัย และผลการปฏิบัติงานของสาขาหรือคณะ
- เยอรมนี ไ ด้ มุ่ ง พั ฒ นาการศึ กษาสู่ ระดั บ นานาชาติ โดยมี การก่อตั้ ง สถาบั น เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา (The Institute for Educational Quality Improvement – IQB) เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินความก้าวหน้าสู่การบรรลุมาตรฐานด้วยการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ
และนานาชาติ
- ฟินแลนด์จัดตั้งศูนย์การประเมินผลการศึกษาของฟินแลนด์ (FINEEC) เพื่อดาเนินการประเมิน
การศึกษาระดับชาติ หรือการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาและตัดสินใจ เป็นการรับประกันความเสมอ
ภาคทางการศึ ก ษา คุ ณ ภาพการสอนและคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง ผล
การประเมิ น จะถูกส่ ง ไปยั ง สถาบั น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง เช่ น องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับชาติ
- สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมจะรับผิดชอบ
การพั ฒ นาการประกัน คุณ ภาพของการศึ กษาการอาชี ว ศึก ษาร่ว มกับ ส านั ก การศึก ษาแห่ ง ชาติ
ฟินแลนด์ (EDUFI) หรือได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและเงินทุกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการจัดการศึกษา
- ศูนย์การประเมินผลการศึกษาของฟินแลนด์ (FINEEC) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอกของระดั บ การอุ ด มศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ด าเนิ น งานภายใต้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
วัฒนธรรมแยกต่างหาก ภายใต้สานักงานการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (EDUFI) ซึ่งการประเมิน
ภายนอกได้ดาเนินการโดยสภาประเมินผลการศึกษาระดับการอุดมศึกษาของฟินแลนด์ (FINHEEC)
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์
- ประเทศฟินแลนด์ไม่มีการดาเนิน การประกันคุณภาพภายในทุ กระดับ การศึกษา แต่ฟินแลนด์
ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผู้สอนทุกระดับการศึกษา พร้อมทั้งมีน โยบายที่จะสารวจข้อมูลเพื่อ
การสนับสนุนและเงินทุน
- การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแคนาดาอยู่ ใ นรู ป แบบของการสร้ า งวั ฒ นธรรม
กระบวนการทางานเป็นการประกันคุณภาพอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
การศึกษาปฐมวัย ครูจะจดบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ แล้วใช้แฟ้มข้อมูลสาหรับพูดคุยกับ
ผู้ปกครอง เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้บริหารโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปสังเกตการสอนในชั้นเรียน
เพื่อประเมินคุณภาพของครู และโปรแกรมการสอน
- เนื่องจากผู้กาหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของแคนาดา กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ของแต่ ล ะรัฐ ระบบการศึกษาจึง มีความแตกต่ างกัน แต่ ก็มี การประสานความร่วมมือกัน ท าให้
การบริหารการศึกษาของแคนาดามีมาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน ในเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้นว่าของรัฐออนตาริโอ จะมีหน่วยงานทดสอบมาตรฐาน
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การศึ ก ษาชื่ อ Education Quality and accountability office (EQAO) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห าร
การทดสอบทางวิชาการ เช่น การทดสอบการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นต่าง ๆ เป็นต้น
- สาหรับการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา แคนาดาจะให้อิสระแก่หน่วยงานหรือเขตต่าง ๆ จัดทา
ระบบการประกันคุณภาพของตนเอง
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการอุดมศึกษา ในทุกรัฐและทุกเขตปกครองพิเศษ
มีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นตอนโปร่งใส และเคร่งครัด มีการทบทวน
ตรวจสอบจากภายนอกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โปรแกรมวิชาจะต้องได้รับการรับรองตามกระบวนการ
ของวิชาชีพนั้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก A Canadian Degree Qualification
Framework และมี ข้ อ ผู ก พั น กั บ Common Framework of Quality Standard ทั่ ว ทุ ก รั ฐ ใน
แคนาดา จึงทาให้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของแคนาดาอยู่ในระดับสูง
- ประเทศเม็ กซิ โ ก มี การประกัน คุณ ภาพตามแบบยุ โ รป โดยในปี 1990 มี การก่อตั้ ง Comision
nacional de la assessacion de la education superior (CONAEVA) เพื่ อ จั ด ระบบคุ ณ ภาพ
ซึ่งระบบประกอบด้วย การประเมินตนเอง และการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการพิเศษ และสุดท้าย
เป็นการประเมินผลภาพรวมของระบบการศึกษาทั้งหมด
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จะเป็นการดูพัฒนาการนักเรียนแบบองค์รวม
ยังไม่ใช้เกณฑ์การทดสอบคุณภาพในการจัดระดับความสามารถของนักเรียน
- การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายนอก เป็นการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษา
แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ประเมินนักเรียน 2) ประเมินครูและผู้บริหารโรงเรียน 3) ประเมิน
โรงเรียน ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง และ 4) ประเมินระบบ สานักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP)
จะเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยรวมของระบบการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน
จากสถาบั น แห่ ง ชาติ เพื่ อการประเมิ น และการประเมิ น ผลการศึ กษา (INEE) มี การใช้ เครื่อ งมื อ
หลากหลาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการศึกษา
- การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงาน Consejo Nacional de Normalizacion y
Certification (CONOCER) ที่จะให้การรับรองความสามารถอย่างเป็นทางการ ตามความสามารถ
มาตรฐานระบบมากกว่ า องค์ค วามรู้ ทั้ ง นี้ คุณ สมบั ติ ม าตรฐานจะถูกกาหนดความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
- การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ การอุดมศึกษาของเม็ กซิโ ก ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุง อยู่
ถึงแม้ว่าจะมีการประเมินผล และการรับรองวิทยฐานะ ก็ยังไม่มีหลักการที่เพียงพอ เม็กซิโกยังไม่มี
องค์กรปะกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ยังไม่มีกรอบประกันคุณภาพที่ชัดเจน แม้ว่ารัฐบาลกลางจะพยายาม
ประสานงาน แต่การทางานของหน่วยงานรับรองและประเมินผลไม่ครอบคลุมโปรแกรมการศึกษาที่
เปิดสอน ทั้งนี้เรื่องการประกันคุณภาพระดับการอุดมศึกษาของเม็กซิโกยังเป็นเรื่ องท้าทายและได้เร่ง
ดาเนินการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
- ประเทศออสเตรเลีย มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายงานการศึกษาของชาติประจาปี เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
เป้าหมายและนโยบายระดับชาติ
- ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโปรแกรมประเมินผลระดับชาติ (National Assessment Program)
ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 2 แบบ ได้แก่ การประเมินระดับชาติ และการประเมินระดับนานาชาติ
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1) การประเมินระดับชาติ (Domestic Assessment) ประกอบด้วย Literacy and Numeracy,
Civic and Citizenship, Science Literacy, Information and Communication Technology
Literacy)
2) การประเมิ น ระดั บ นานาชาติ (International Assessment) ประกอบด้ ว ย Program for
International Student Assessment ( PISA) , Trends and International Mathematics and
Sciences Study, Progress in International Reading Literacy Study and Progress in
International Reading Literacy Study
ทั้ ง นี้ ความส าเร็ จ ในโครงการประเมิ น แห่ ง ชาติ มุ่ ง เน้ น ที่ 1) ความรู้ 2) การค านวณ
3) พลเมืองและความเป็นพลเมือง 4) ความรู้ด้านไอที และ 5) ความรู้วิทยาศาสตร์
ความสาเร็จตามมาตรฐานมุ่งเน้นที่ 1) การสาเร็จการศึกษา 2) ความสาเร็จของคนหนุ่มสาว
ในเส้นทางการเรียนรู้หลังเลิกเรียน 3) มาตรฐานความสาเร็จของประชากร เป็นหลักฐานผลลัพธ์ของ
การเรียนและการศึกษาต่อ
ความเสมอภาคมุ่งเน้นที่ 1) สถานะของชนพื้นเมือง 2) เพศภูมิหลังทางภาษา 3) ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ 4) ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5) ความพิการ
- สาหรับการอาชีวศึกษา มีหน่วยงานกลางกาหนดนโยบาย และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ละ
รัฐและเขตปกครองพิเศษมีหน่วยงานที่เรียกว่า Education Standards Authority ดาเนินการกากับ
ติดตาม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
- หน่วยงานที่จัดว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลีย ได้แก่
Tertiary Education Quality and Standards Agency และ Austrian Skills Quality Authority
มีหน้าที่กาหนดกรอบคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการด้านทักษะและอุตสาหกรรม
ออสเตรเลี ย (The Australian Industry and Skills Committee) ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตาม
สนับสนุนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วย
- ระดั บ การอุ ด มศึกษา มี หน่ ว ยงาน The Tertiary Education Quality and Standard Agency
มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพตามการกาหนดของรัฐบาลกลางในออสเตรเลีย
- ปี 2000 ออสเตรเลียได้กาหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานและผลลัพธ์ (Austrian Qualification Framework) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ทางการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ Australian Universities Quality Agency มี ห น่ ว ยงาน
รับรองคุณภาพของรัฐ ได้แก่ State / Territories Accreditation ทาตามกรอบระดับชาติที่กาหนด
ไว้ นอกจากนี้ ยั ง มี Commonwealth Monitoring of University ท าหน้ า ที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน
- ประเทศญี่ปุ่นมีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งระดับการศึกษาปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต้องจัดทารายงานประเมินตนเองเสนอต่อกระทรวงศึกษาวัฒนธรรม
กี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports Science and
Technology) และมีผู้รับผิดชอบเข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง
- การจัดการอาชีวศึกษาอยู่ภายใต้การกากับของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาวัฒนธรรม กีฬา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยมีการประเมินทั้ง
ในระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร
- สาหรับวิทยาลัยเทคนิคแห่งชาติ หรือภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า “โคเซน” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น
การสร้างบุคลากรด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจริง สาขาที่เปิดสอนใหม่
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เป็นหลักสูตรด้านอุตสาหกรรม ต้องศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (หลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
จะได้ รั บ วุ ฒิ “ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค ” หากผ่ า นการประเมิ น โดย JABEE (Japan
Accreditation Board of Engineering Education) จะได้รับวุฒิ “เทคโนโลยีบัณฑิต”
- สถาบันระดับการอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทั้ งหมดนี้จะอยู่ภายใต้
กากับของกระทรวงศึกษาวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการประเมินทั้งระดับ
หลั ก สู ต รและสถาบั น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของญี่ ปุ่ น ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ
การอุดมศึกษากาหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 7 ปี
แต่ถ้าเป็นหลักสูตรจะได้รับการประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
- สิ ง คโปร์ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาควบคุ ม และก าหนดกรอบประกั น คุ ณ ภาพโดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีการตรวจประกันคุณภาพทั้งระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ระบบประกัน
คุณภาพประกอบด้วย การประเมินตนเอง และการประเมินภายนอก มีองค์กรอิสระตรวจประเมิน
และรับรองคุณภาพภายใต้กรอบที่กาหนด สิงคโปร์กาหนดกรอบการประกันคุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปี
แรกเป็ น การประเมิ น ตนเอง ปี ที่ 4 เป็ น การประเมิ น ภายนอก ผลการประเมิ น ในระบบประกัน
คุณภาพใช้เพื่อขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารโรงเรียนหรือ สถาบันการสอนของครู อาจารย์
การบริหารจัดการ เป้าหมายเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อประชาชน เน้นคนที่บุคลิกภาพดี
(Strengthening Character) เป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ค่ า (Citizen and Values Education) ตาม
หลักการในการจัดการศึกษาของสิงคโปร์

จากการศึกษาแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 8 ประเทศ พบว่า ทุกประเทศมี
ระบบการประกันคุณภาพที่มีการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ แบ่งออกเป็น
การประกั น คุ ณ ภาพภายในและการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก โดยมี ร ายละเอี ย ดการด าเนิ น การทั้ ง ที่ มี
ความสอดคล้องและแตกต่างกัน สามารถสรุป ดังนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของแต่ ล ะระดั บ พบว่ า ประเทศส่ ว นใหญ่ มี ก าร
ดาเนินการทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
บทบาทหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
แนวทางที่ 1 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง แต่การประกันคุณภาพภายนอกมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยใน
การประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี
แนวทางที่ 2 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจาก
ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลให้การรับรอง ร่วมดาเนินในการประกันคุณภาพ ได้แก่ ประเทศที่ดาเนินการ
โดยหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงได้แก่ สิงคโปร์ และหน่วยงานที่อาศัยความร่วมมือใน
การดาเนินการจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก
แนวทางที่ 3 ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูผู้สอน ให้ความไว้วางใจและเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแ ละมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กาหนดไว้ พร้อมมี
นโยบายในการสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ ฟินแลนด์
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2. การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพของแต่ละระดับ พบว่า แต่ละประเทศมีการกาหนด
กลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุ ณภาอพการศึกษาเพื่ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกาหนดรายละเอียดได้ ดังนี้
- การกาหนดระยะเวลาที่เ หมาะสมในการประกันคุณภาพ โดยแต่ล ะประเทศจะมีการ
กาหนดช่วงระยะเวลาสาหรับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น สิงคโปร์ กาหนดกรอบการประกันคุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปีแรกเป็น
การประเมิน ตนเอง ปี ที่ 4 เป็ น การประเมินภายนอก ญี่ปุ่น กาหนดให้ ส ถานศึกษาต้องได้รับการประเมิน
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 7 ปี แต่ถ้าเป็นหลักสูตรจะได้รับการประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
- การใช้ประโยชน์จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะมีการระบุให้มีการนาผล
จากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ทั้งระดับนโยบาย การจัดการศึกษา รวมทั้ งการวัดและประเมิน โดยมีการนาผลจากการวิจัยและพัฒนาเป็น
ฐานส าหรั บ น าไปพัฒ นาจุ ดแข็งและแก้ไ ขปรับ ปรุงจุด อ่ อนต่ อ ไป ซึ่งการวิจัยช่ว ยให้ มีข้อมูล ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการในการกากับ ควบคุมคุณภาพการศึกษา
ของแต่ละระดับโดยผู้เชี่ย วชาญจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประกันคุณภาพจะให้คาแนะนาเพื่อพัฒนา
สนับสนุน มากกว่าการตรวจสอบหรือควบคุม เช่น เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์
3. ประเด็นที่น่าสนใจ
- แคนาดา มีการสร้างวัฒนธรรมในการทางานโดยกาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็นหนึ่งในกระบวนการทางาน
- ฟินแลนด์ ไม่มีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่ฟินแลนด์ให้
ความสาคัญกับคุณภาพของผู้สอนทุกระดับการศึกษา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็น
ระบบ โดยเป็ น การทางานร่ วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์แ ละสภา
ประเมินผลการศึกษา
- ออสเตรเลีย มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามเป้าหมายและนโยบายระดับชาติ โดยกาหนดความสาเร็จในการประเมินแห่งชาติ มุ่งเน้นที่ 1) ความรู้
2) การคานวณ 3) พลเมืองและความเป็นพลเมือง 4) ความรู้ด้านไอที และ 5) ความรู้วิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
เชื่อมโยงผลลัพธ์ของผู้เรียนเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ เพื่อนามากาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนกับนานาประเทศ
- โปรตุเกส มีระบบการให้ความเป็นธรรมกับสถานศึกษา และการประเมินที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่เห็นด้วยกับผลการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลปกครองได้
5.2.4 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
สามารถสรุปได้ดังตาราง
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โปรตุเกส

เยอรมนี

ฟินแลนด์

สาระสาคัญ
- มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มสี ่วนร่วมในการกากับติดตามหลายภาคส่วน
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐ
ด้านการจัดการศึกษา และสภายุโรป
- มีการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นความรู้และทักษะสาคัญ ที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ของสภายุโรปทีโ่ ปรตุเกสเป็นสมาชิก ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกลางที่รัฐกาหนด
- ปี 2003 ได้ก่อตั้ง สถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (The Institute for Educational
Quality Improvement- IQB) ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าสู่การบรรลุมาตรฐาน
ด้วยการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
- หน่วยงานกากับดูแลในระบบโรงเรียนประกอบด้วย Fachaufsicht ทาหน้าที่กากับดูแลด้าน
วิชาการ การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา Rechtsaufsicht กากับดูแลด้านกฎหมาย และ
Dienstaufsicht ทาหน้าที่กากับดูแลบุคลากรทางการศึกษาและครูใหญ่
- มีภาคสวัสดิการเด็กและเยาวชน (The Child and Youth Welfare Sector) เป็นผู้ดูแลการศึกษา
ก่อนวัยเรียน
- ในระดับการอุดมศึกษากากับดูแลโดย Land Ministry of Science and Research
- ครูใหญ่ในโรงเรียนท้องถิ่นอยู่ในวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ โดยโรงเรียนจะได้รับเงินทุนจากรัฐ
แต่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐและปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางแห่งชาติ
- การสร้างกาลังใจทดแทนการควบคุม การศึกษาของฟินแลนด์พัฒนาการเรียนรู้จากภายใน และ
การสร้างกาลังใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอบวัดประเมินผล
- โรงเรียนจะได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนามาดูแลในบริการสุขภาพให้กับนักเรียน รวมถึง
การจัดบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางสังคมสาหรับนักเรียนด้วย
- ในการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ รัฐให้ความสาคัญอย่างมากกับการสอนของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มาก
ที่สุด
- ครูของฟินแลนด์มีอิสระมากที่จะใช้ความรู้ทางวิชาชีพและอานาจการตัดสินใจจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (Learn How to Learn) ครูจะเป็นผู้ควบคุมหลักสูตร ประเมินนักเรียน
พัฒนาโรงเรียน ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
- การศึกษาการอาชีวศึกษา (VET) สร้างขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยระบบ
ฟินแลนด์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกัน
- เครือข่ายอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมมีบทบาทสาคัญใน
การใช้ VET และสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพของการฝึกอบรมและคุณสมบัติ ฝ่ายนโยบาย (รัฐสภา)
ตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายและการจัดสรรงบประมาณประจาปีให้กับ VET
- สานักงานการศึกษาแห่งชาติฟนิ แลนด์ (EDUFI) ยังพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมผ่านโครงการ
เงินทุนเพิ่มผลิตภาพของการศึกษาและการสนับสนุน
- สร้างความเป็นสากลโดยให้ใบอนุญาตรับรองสาหรับผู้เรียนทีม่ ีสมรรถนะและคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขหรือมีคุณภาพสูง
- การกากับติดตาม ตามระบบประกันคุณภาพของ HEIs นั้น FINEEC ได้ต่ออายุรูปแบบการ
ตรวจสอบสาหรับรอบทีส่ ามของการตรวจสอบ HEIs (2018-2024) เริ่มทดลองในช่วงปี 2018 และ
2019 โดยรูปแบบใหม่นามาพร้อมกับแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ
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แคนาดา

เม็กซิโก

สาระสาคัญ
- แนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
- ให้ความสาคัญกับผลกระทบทางสังคมของ HEIs มากขึ้น
- การเปรียบเทียบจากองค์กรอื่น
- แพลตฟอร์มดิจิทัล
- เครื่องหมายคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
- เป็ น หน้ า ที่ ของผู้ บ ริหาร หรือเจ้ า หน้ า ที่ จ ากรัฐ ที่ จ ะไปสั ง เกตการณ์ ส อนชั้น เรีย นเพื่ อประเมิน
คุณภาพของครูและโปรแกรมการสอน
- มีกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด โดยแต่ละรัฐ
รัฐ หรือสถานศึกษาสามารถออกแบบบยุทธศาสตร์การทางาน กรอบแนวคิด สาหรับกากับคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ การเชื่อมโยงความเข้มเข็งทางการศึกษาและตลาดแรงงาน New Brunswick ได้
เสนอยุทธศาสตร์แรงงานและการพัฒนาทักษะ (Labor Force and Skill development) ที่จะช่วย
สร้างความเข้มแข็งในเส้นทางอาชีพของผู้เรียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ที่เริ่มฝึก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 จนสาเร็จการศึกษาและมีการงานทา
- ยุ ท ธศาสตร์การฝั ง ตั ว การศึกษาเพื่ อ อาชี พ (Career Education) ลงในระบบการศึกษา ท าให้
สามารถสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพของประชาชน ทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญจาเป็นในการศึกษา
วิ ช าอาชี พก่อนเข้าสู่อาชีพ สิ่ ง สนั บ สนุน เรื่องนี้ ได้ แก่ การใช้ การศึกษาเพื่ ออาชีพ ฝัง ตัว ในระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับการอุดมศึกษา
- สานักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) กาหนดโรงเรียนปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ 'การศึกษาขั้น
พื้นฐาน' โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- โดย SEP สร้างมาตรฐานเนื้อหาหลักสูตรสาหรับโรงเรียนของรัฐและเอกชน บูรณาการเป็นองค์รวม
- มีสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินการศึกษาตรวจสอบมาตรฐานและให้การควบคุมคุณภาพดูแล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละมลรัฐ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถติดตามการเรียนการสอน
(educación secundaria general) หรือการศึกษาเชิงเทคนิค (educación secundaria técnica)
ด้วยตนเองได้
- มีสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินการศึกษาตรวจสอบมาตรฐานและให้การควบคุมคุณภาพดูแล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละมลรัฐ
- มีสานักเลขาธิการการศึกษาสาธารณะ (SEP) ร่วมรับผิดชอบการประกันคุณภาพของ TVET โดยมี
ส่วนร่วมในการเตรียมและพัฒนาครูและผู้ฝึกสอน
- ศูนย์สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการสอนการศึกษาทางเทคนิค (CIIDET) พัฒนาครู
- จัดการศึกษาในระบบหลักสูตรคู่ โดยการศึกษาระบบคู่ หลักสูตรจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยสาม
ปี ที่ผู้เรียนจะเข้าเรียนระบบคู่ตอ้ งอายุไม่น้อยกว่า 16 ปี
- หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานความสามารถที่ระบุไว้ในมาตรฐานระดับชาติ
- ในหลักสูตรจะแบ่งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีสอนโดยอาจารย์ในสถานศึกษา และความรู้ภาคปฏิบัติ
จะสอนโดยหัวหน้างานจากสถานปฏิบัติการจริง ตามทีต่ กลงกันตามแผนงาน
- การประเมินผู้เรียน ทัง้ สองส่วนจะดาเนินการผ่านชุดแนวทางทีถ่ ูกออกแบบไว้ร่วมกัน
- การศึกษาระบบคู่ของเม็กซิกันได้ รับการพัฒนาและดาเนินการด้วยการสนับสนุนของเยอรมนี
โดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพแห่ งชาติ (BIBB) และเม็ กซิ โกนามาปรับให้ เข้ากับ
ความต้องการและเงื่อนไขของท้องถิ่น

161

ประเทศ

ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

สาระสาคัญ
- สถาบันการศึกษาอยู่ภายใต้การบริหารและการกากับดูแลของกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (SEP)
สานักงานมลรัฐ ทั้ง 32 รัฐ และมีสถาบันการศึกษาระดับการอุดมศึกษา ในแต่ละรัฐ เป็นผู้ร่วมใน
การกากับดูแล ติดตาม และช่วยพัฒนา สถานศึกษาที่เป็นอิสระ ยังไม่เป็นผลบังคับ
- รัฐบาลกลางคู่ภาคีของรัฐและเขตปกครองต่าง ๆ กากับ ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติที่สาคัญ
ระดับชาติที่มีอยู่สาหรับโรงเรียน ของเป้าหมายระดับชาติในปฏิญญาเมลเบิร์น ได้แก่
1. ข้อตกลงการศึกษาแห่งชาติ (NEA)
2. ข้อตกลงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (NERA)
3. พระราชบัญญัติการศึกษาของออสเตรเลียปี 2013
- The Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ในระดับการอุดมศึกษา
- รัฐบาลกลางคู่ภาคีของรัฐบาลและเขตปกครองต่าง ๆ กากับ ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติที่สาคัญ
ระดับชาติตามปฏิญญาเมลเบิร์น
- ระดับการศึกษาปฐมวัยมีแนวทางกว้าง ๆ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งดาเนินการ ศูนย์วิจัยเชิงสารวจ
กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศช่วยกาหนดนโยบายและเป็นกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
- ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีแผนการศึกษากาหนดให้ใช้ระบบ PDCA พัฒนาระบบคุณภาพ โดยใช้
มีความร่วมมือกับทุกฝ่ายทัง้ แนวดิ่งและแนวระนาบ กาหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่
ชัดเจน มีระบบ PTA (Parent and Teachers Association) ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
โรงเรียน
- การอาชีวศึกษาสนับสนุนการทางานทีป่ ระสานกับสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมใน
ท้องถิ่น การรับคณาจารย์ ร้อยละ 30 มีประสบการณ์การทางานในสถานประกอบการมาก่อนและมี
วิจัยร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
- ระดับการอุดมศึกษาระบบการบริหารประกอบด้วย (1) สภาบริหาร (2) สภาการเรียนการสอน
และการวิจัย และมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เชื่อมโยงการทางานตามแผนการศึกษา และ
หน่วยงานกลางดาเนินการที่ให้ชอบแผนการดาเนินการและประเมินความก้าวหน้า
- กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ มีหน้าที่กากับติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพครู
หลักสูตรและด้านการวัดและประเมินผลทุกระดับการศึกษา เพือ่ ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน บรรลุตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กาหนดไว้

จากการศึกษาด้านแนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน ทั้ง 8 ประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน
การกากับติดตามหลายภาคส่วนและมีการดาเนินการหลายแนวทาง สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
2. แนวทางการกากับติดตามในแต่ละระดับ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ในการจั ดการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัยไม่จัดอยู่ในส่ วนของการศึกษาภาคบังคับ มีเพียง
การกาหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนั้นในการกากับติดตามและประเมินผลใน
ระดับการศึกษาปฐมวัยนี้ จึงมีอิสระสูงในการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
หน่วยงานที่มีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน เช่น โปรตุเกส แคนาดา เม็กซิโก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนใหญ่ในระบบการกากับติดตามการจัดการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามี
ระบบความร่วมมือกับ หลายภาคส่วน มีการกาหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา เยอรมนี
การอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่มีระบบการกากับติด ตามโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานเป็นหลัก การจัดการศึกษาจึงเน้นเรื่องของ
การพัฒ นาสู่ อาชีพ เน้ น การพัฒ นาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น และเป็นการดาเนินการร่ว มกันระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษากลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอาชีพ เช่น แคนาดา เม็กซิโก
ระดับการอุดมศึกษา
ในการกากับติดตามและประเมินผลในระดับการอุดมศึกษา มีการกาหนดบทบาทผู้รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยมีรูปแบบของการดาเนินการติดตาม แบบมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นระบบการรับรองคุณภาพ
3. การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการกากับติดตามและการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน พบว่า
ประเทศส่วนใหญ่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและการประเมินไว้
อย่างชัดเจน ทั้งที่กาหนดบทบาทหน้าที่โดยตรง และบทบาทหน้าที่แบบมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ให้ ได้ตามมาตรฐานโดยตรง ซึ่งอาจจะมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ กับหน่ว ยงานที่มีอยู่เดิม หรืออาจเป็น
การจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี
แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยมีการกระจายอานาจในการกากับติดตามและประเมินให้กับส่วนของภูมิภาค หรือ
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการกากับติดตามและประเมินดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามกรอบคุณภาพที่กาหนด เช่น
ออสเตรเลีย แคนาดา โปรตุเกส
แนวทางที่ 3 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามโดยตรง แต่มีวัฒนธรรมในการทางานบน
พื้นฐานของความไว้วางใจ ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่ใน
การสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ได้แก่
ฟินแลนด์
4. ประเด็นที่น่าสนใจ มีดังนี้
- ฟินแลนด์ มีระบบการกากับติดตามที่มุ่งเน้นและให้ ความสาคัญของการพัฒนาครู ให้ มี
คุณภาพ จนสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่มีความไว้วางใจ เชื่อมั่น และความรับผิดชอบร่วมกัน เน้นการ
สร้างกาลังใจ แรงบันดาลใจและการเสริมพลังอานาจทดแทนการควบคุม เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
และมีการจัดระบบสนับสนุน เช่น การจัดงบประมาณในการใช้จ่ายที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพให้บรรลุตามกรอบคุณภาพการศึกษาที่กาหนด
- สิงคโปร์ และเยอรมัน มีการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการใน
การก ากั บ ติ ด ตามการท างาน โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล ร่ ว มกั น แบบ Big Data ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบายจนถึ ง ระดั บ
ปฏิบัติการ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกากับติดตามในการทาวิจัยดังกล่าวเป็น
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การเฉพาะ เช่น ในสิงคโปร์ กากับโดยสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) ส่วนในเยอรมัน กากับโดย
สถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (IQB)
3. ผลการสั ง เคราะห์ จุ ด เด่ น ในการขั บ เคลื่ อ นการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
ต่างประเทศ
จากการศึกษาวิเคราะห์บทเรียนของต่างประเทศ สามารถสรุปจุดเด่นในการขับเคลื่อนการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของทั้ง 8 ประเทศ ได้ดังตาราง
ตาราง 28 เปรียบเทียบจุดเด่นในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
ประเทศ
โปรตุเกส

เยอรมนี

ฟินแลนด์

จุดเด่น
- มีการกาหนดความท้าทายสาคัญ 12 ประการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การทางานที่มีประสิทธิภาพ
- ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบที่เทียบเคียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ PISA TIMSS
และ PIRLS
- ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนของสถานศึกษา ส่วนระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการกากับติดตามและการจัดการศึกษา
- มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมี หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกากับติดตามหลายภาคส่วน
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐ
ด้านการจัดการศึกษา และสภายุโรป
- ไม่มีมาตรฐานการศึกษาชาติ มีการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับนานาชาติโดยก่อตั้งสถาบัน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (The Institute for Educational Quality ImprovementIQB) ขึ้นเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าสู่การบรรลุมาตรฐาน ด้วยการประเมินความสามารถ
ของนักเรียนระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่าเสมอ
- คุณสมบัติที่สาคัญของหลักสูตรในระบบการศึกษาของเยอรมนี คือ มีการกาหนดในลักษณะทั่วไปที่
เอื้อให้ครูผู้สอนมีอิสระในการเลือกเนื้อหา วิธีการสอน และเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม ที่เรียกว่า
ห้องเรียนว่าเป็น “ความรับผิดชอบด้านการสอน” (Pedagogical Responsibility)
- เน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามระดับการศึกษาและหลักสูตร และประเมินผลตามสมรรถนะของ
ผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การนาไปประยุกต์ใช้และชีวิตการทางาน
- มีการกาหนดเส้นทางการศึกษาและคุณวุฒิที่ได้รับอย่างชัดเจน โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษามี
เส้นทางการเรียนที่ชัดเจนให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัดทางวิชาการ และความสามารถ ซึ่งผู้เรียน
สามารถเปลี่ยนสายการเรียนได้
- การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษามีความเข้มแข็งในการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ (Duals System)
- ฟินแลนด์ยึดหลักในการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนมากกว่าวิชาการ สู่การเป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ระบบการพัฒนาครูมีคุณภาพสูง ครูต้องสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการศึกษาขึ้นไป
เน้นเทคนิคและกลวิธีในการสอน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- ครูได้รับความไว้วางใจ และมีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกวิธีการสอนของ
ตนเอง มีอิสระในการเลือกวิธีการ อุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
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แคนาดา

เม็กซิโก

ออสเตรเลีย

จุดเด่น
- ฟินแลนด์ไม่มีการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษาแต่ใช้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
จากหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่ดาเนินการเป็นการตรวจสอบคุณภาพ และกาหนดให้ศูนย์ประเมิน
การศึกษาของประเทศ (FINEEC) ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายนอกในการตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาในภาพรวมของประเทศ
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการกระจายอานาจโดยแต่ละรัฐมีอิสระที่จะออกแบบ
มาตรฐาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
- มีการจัดตั้งสภารัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติ (Council of Ministers of Education) เป็นเวที
สาหรับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารของรัฐต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
- การนาระบบประกันคุณภาพมาเป็นวัฒนธรรมในการทางาน
- การจัดการศึกษามีจุดเด่นด้านการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับอาชีพหรือตลาดแรงงาน โดยแต่
ละรัฐรับผิดชอบการจัดการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือ
- ใช้กลยุทธ์ความสาเร็จของนักเรียน (Student Success Strategy) มาใช้ในการค้นหาจุดอ่อนของ
นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือแบบพิเศษ ให้โอกาสเรียนซ่อมเสริมแบบตัวต่อตัว
- การจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและเตรียมการประกอบอาชีพไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัยจนถึงระดับการอุดมศึกษา
- มีการสร้างสถาบันการศึกษาอาชีพ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิน่ แก้ปญ
ั หา
การอาชีพของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยด้านอาชีพและได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง
- มี ก ารจั ด การหลั กสู ต รที่ มี การก าหนดกรอบสมรรถนะหลั ก ของผู้ เ รีย น 11 สมรรถนะ ซึ่ ง เป็ น
สมรรถนะที่สอดคล้องหรือนาไปสู่การพัฒนาคนให้รักชาติ เคารพสิทธิ รักเอกราช และความยุติธรรม
โดยมีการกาหนดใช้สมรรถนะย่อยในการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระดับ
บุคคลและสังคม
- การกระจายอานาจลงสู่มลรัฐต่าง ๆ และใช้กรอบสมรรถนะในการกาหนดมาตรฐานทั้ง ระดั บ
การศึกษาปฐมวั ย และการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ ง สถานศึกษาสามารถสร้า งมาตรฐานตามบริ บ ท
ของตนเองได้ในระดับสากล
- มีระบบประกันคุณภาพตามแบบยุโรป (CONAEVA) และมีคณะกรรมการพิเศษในการประเมิน
ระบบการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับมาตรฐานด้านความสามารถมากกว่าองค์ความรู้
- สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างมีอิสระในการดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
เอกภาพ
- รัฐบาลกลางจัดตัง้ สถาบันหลักสูตรแห่งชาติ กาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดย 1) กาหนด
กรอบหลักสูตร (Shaping) โดยคณะกรรมการหลักสูตรของออสเตรเลีย (ACARA) 2) กาหนด
ขอบข่ายเนื้อหา (Writing) โดยคณะกรรมการของแต่ละรัฐ (SCARA) 3) การใช้หลักสูตร/สนับสนุน
งบประมาณ (Implementation) โดยรัฐต่าง ๆและเขตปกครองพิเศษ 4) การควบคุมและประเมิน
หลักสูตร (Monitoring and Evaluation) โดยคณะกรรมการหลักสูตรของออสเตรเลีย (ACARA)
ทาการวิจัยเพื่อประเมินและนาผลไปปรับปรุง
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ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

จุดเด่น
- มี การกาหนดกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ เพื่ อใช้ เป็ น เป้ า หมายในการพั ฒ นาหลั กสู ต รและรับ รอง
คุณภาพผู้เรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับการอุดมศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนมีอิสระในการจัดทาหลักสูตร
ภายใต้มาตรฐานที่The Council of Australian Government : COAG กาหนด
- มีระบบการประกันคุณภาพที่ เข้มแข็ง มีการประกาศปฏิญญาเมลเบริน์ที่ระบุคามั่นสัญญาที่จะลง
มือปฏิบัติ 8 ด้าน เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยเน้นด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิศ
ภายใต้การกากับติดตามของรัฐบาลกลาง รัฐคู่ภาคีของรัฐบาลและเขตปกครองต่าง ๆ
- พัฒนาเด็กให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและมี
ความรู้ ตลอดจนเป็นผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จ
- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เด็ ก ที่ เ ป็ น ชนพื้ น เมื อ งและกลุ่ ม เด็ ก พิ เ ศษที่ มี ก ารดู แ ลและประเมิ น ผล
เป็นการเฉพาะเพื่อดูแลช่วยเหลือ
- การศึกษาในญี่ปุ่นมีจุดเด่นด้านการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและการคัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง
มาก ต้องได้รับความศรัทธาจากคนในสังคมและมีความคิดสร้างสรรค์สูง
- การพั ฒ นาการศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาควบคู่ ทั้ ง ด้ า นผู้ เ รี ย น ครู สิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย น
และการบริหารจัดการ
- กระทรวงศึก ษาธิ ก ารมี บ ทบาทในการก าหนดกรอบหลั กสู ต รการศึ ก ษาของชาติ (Course of
Study) โดยใช้แนวคิด “พลังในการดาเนินชีวิต” ที่เป็นการดาเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
- มี ก ารก าหนดบทบาทที่ ชั ด เจน โดย รั ฐ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การน ามาตรฐานสู่ ก ารปฏิ บั ติ
และการติดตามและประมินผลการศึกษา ท้องถิ่นรับผิดชอบการดาเนินการในระดับสถานศึกษา
รัฐบาลกลางมีการหนุนเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมายด้วยการออกมาตรการและแนวทางในด้าน
ต่าง ๆ ทางานร่วมกับอย่างเป็นระบบ
- มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการกาหนดนโยบาย กากับติดตาม คุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน
- ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การศึกษาของสิงคโปร์มีคุณภาพสูง คือการเป็นหุ้นส่วนในการทางาน ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สถาบันการพัฒนาครูแห่งชาติ (NIE) และสถานศึกษา (Schools) ใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและกากับติดตามคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
- สาระสาคัญในมาตรฐานการศึกษาของชาติ (Desired Outcome of Education: DOE) ระบุ
คุณสมบัติผู้เรียนชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน มีนโยบายส่งเสริมการนา DOE ไปปฏิบตั ิด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอนที่ชดั เจน

จากผลการศึกษาจุดเด่นในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ทั้ง 8 ประเทศ พบประเด็น
ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ทุกประเทศมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน โดย
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จาเป็น และกาหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเท่ า เที ย ม มุ่ ง พั ฒ นาคนให้ มี
ความสามารถสู ง เพื่อขับเคลื่ อนประเทศ โดยแต่ละประเทศมีการกาหนดผู้รับผิ ดชอบไว้อย่างชัดเจน และ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ในเม็กซิโก มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ มีการจัดทาประชาพิจารณ์ เพื่อกาหนดมาตรฐาน
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มีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมและรับรู้ในมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. มีนโยบายส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
ที่ชัดเจน ระบุ คุณสมบั ติผู้ เรี ย นชั ดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน บางประเทศใช้ กลยุ ทธ์ เ พื่ อเพิ่ มคุ ณ ภาพ
การศึกษาและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เช่น โปรตุเกสมี
การกาหนดความท้าทายสาคัญ 12 ประการ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการทางานที่มีประสิทธิภาพ แคนาดาใช้กล
ยุทธ์ความสาเร็จของนักเรียนมาใช้ในการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและให้การช่วยเหลือแบบ
พิเศษ เป็นต้น
3. มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ส่งเสริมการทางานเพื่อสนันสนุนการพัฒนา การกากับ
ติดตาม และประเมินหลักสูตร การวิจัยผลการประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ หรือท้องถิ่น
4. มีการกระจายอานาจจากส่วนกลาง และกาหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยรัฐทาหน้าที่ส่งเสริมการนา
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประมินผลการศึกษา ท้องถิ่นรับผิดชอบการดาเนินการในระดับ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามบริบท
ของตนเองได้ในระดับสากล ในญี่ปุ่นมีการหนุนเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมายโดยรัฐบาลกลางออกมาตรการ
และแนวทางในด้านต่าง ๆ ทางานร่วมกับอย่างเป็นระบบ
5. ใช้กรอบสมรรถนะในการกาหนดมาตรฐานในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และประเมินผล
ตามสมรรถนะของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การนาไปประยุกต์ใช้และชีวิตการทางาน
6. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โปรตุเกสจะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมในการกากับติดตามและการจัดการศึกษา ออสเตเลียมีการประกาศปฏิญญาเมลเบริน์ที่ระบุคามั่นสัญญาที่
จะลงมือปฏิบั ติ 8 ด้าน เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยเน้นด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิศ
ภายใต้การกากับติดตามของรัฐบาลกลาง รัฐคู่ภาคีของรัฐบาลและเขตปกครองต่าง ๆ ในขณะที่แคนาดานา
ระบบประกันคุณภาพมาเป็นวัฒนธรรมในการทางาน
7. มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมี หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกากับติดตามหลายภาคส่วน
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐด้านการจัด
การศึกษา และสภายุโรป
8. พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ
การบริหารจัดการ
9. ระบบการพัฒนาครูมีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน
และการคัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง ครูได้รับความไว้วางใจ และมีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอน
สามารถเลื อกวิธีก ารสอนของตนเอง มีอิส ระในการเลื อ กวิธีก าร อุปกรณ์และสื่ อในการจัด การเรี ย นรู้ ใ น
ห้องเรียน รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศนั้น นอกจาก
การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาแล้ว ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้ง
การพัฒนาครู ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญอันจะส่งผลให้การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิผล
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บทที่ 6
ผลการสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
จากการศึกษาข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง/ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาในระดับต่าง ๆ
แนวปฏิบัติในการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ รวมถึงการรวบรวม
ความคิดเห็นจากการประชุมสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา
สามารถสรุปเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายเดียวกัน
2. การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนและประสานงานโดยตรง
3. การใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร โดยวิเคราะห์งานและเชื่อมโยง
งานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
4. การวางระบบกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
และค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
6. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
7. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบการประกันคุณภาพ
8. การใช้การน าร่อง/ วิจั ย และน าผลจากการทางานเป็นฐานประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการ
วางแผนการพัฒนา การกาหนดนโยบายวางแผนการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการกากับติดตาม การ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับ
9. การพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือ ข่าย และ
เรียนรู้จากตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ทั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป การสั ง เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ง เสริม การน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิบัติ
ได้ดังภาพ
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สังเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและสนทนากลุ่ม
1. ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ควรรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างชัดเจน
2. ควรนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ผ่านระบบการประกันคุณภาพ
3. ควรสร้างความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษา
ในแต่ละระดับชั้นให้เห็นเป็นรูปธรรม
4. สถานศึกษาควรสามารถเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ความสาเร็จ จัดระบบ อย่างชัดเจนร่วมกัน
5. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
6. วางระบบกลไกในการดาเนินงานในสถานศึกษา
7. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและครู
รวมถึงผู้ปกครองและชุมชน สร้างรัการบรู้และสร้าง
ความรู้สึกว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
8. ต้องการการสนับสนุนในด้านสร้างความรู้
ความเข้าใจ อย่างชัดเจน
9. ต้องการการสนับสนุนให้มีระบบพี่เลี้ยง เครือข่าย
มีคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่ทาสาเร็จแล้ว
10.ต้องการได้รับ ความร่วมมือจากผู้ปกครองใน
การพัฒนาหลักสูตร

ข้อคิดเห็นของ
คณะที่ปรึกษา
1. สร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ร่วมให้มีภาพ
เป้าหมายเดียวกัน
2. มาตรฐานการศึกษา
ต้องเป็นกรอบในการ
พัฒนาหลักสูตร
3. ต้องมีการวางระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
4. การทางาน ยึดหลักการ
มีส่วนร่วม และพัฒนา
บุคคลากรผู้มีส่วนร่วม
โดยเฉพาะครู
5. ใช้กลยุทธ์การจัด
การศึกษาเชิงพื้นที่
โดยเฉพาะระดับจังหวัด
จะช่วยขับเคลื่อนได้ดี

ศึกษาวิเคราะห์บทเรียนของต่างประเทศ
1. ทุกประเทศมีการกาหนดกรอบหลักสูตรให้ส่งเสริม
สมรรถนะ หรือคุณค่าหลัก ซึ่งในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษามีจุดเน้นของหลักสูตรที่ต่างกัน แต่มีความเชื่อมโยงกัน
2. ทุกประเทศมีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันในการจัด
การศึกษา
3. ประเทศส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยตรง
4. ทุกประเทศเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรนะและ
ค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาของ
5. ในประเทศส่วนใหญ่มีการดาเนินการทั้งระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก โดยมีการกาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจน
6. แต่ละประเทศมีการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการประกันคุณภาพ และการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพัฒนา โดยใช้
การวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ปัจจัยส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
1. การสร้างความเข้าใจ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายเดียวกัน
2. การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนและประสานงานโดยตรง
3. การใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร โดยวิเคราะห์งานและเชื่อมโยงงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา
4. การวางระบบกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
6. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
7. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบการประกันคุณภาพ
8. การใช้การนาร่อง / วิจัย และนาผลจากการทางานเป็นฐานประกอบการตัดสินใจ สาหรับการวางแผน
การพัฒนา การกาหนดนโยบายวางแผนการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการกากับติดตาม การควบคุมคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับ
9. การพัฒนาครูและบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนามาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ช่วยเหลือ สนับสนุน สถานศึกษาในด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย และเรียนรู้จากตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ภาพที่ 11 แสดงการสังเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
คณะผู้ วิจั ย ได้ น าข้อมูล มาใช้ในการสั งเคราะห์ แนวทางการนามาตรฐานของชาติไปสู่ การปฏิ บั ติ
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐาน
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การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล 3) แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการกากับ ติดตาม การประเมินเพื่อส่ งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน โดยแบ่งการทางาน เป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่วงต้นของการดาเนินการหลังจากทุ ก
หน่วยงาน ทุกระดับกาหนดมาตรฐานการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยการทางานในช่วงนี้เน้นการปรับเปลี่ยน
นโยบาย แผนงาน ภารกิจ แนวทางการดาเนินการ และยังคงดาเนินการแบบเดิมในหลายภารกิจ อีกทั้งในการ
ทางานช่ว งนี้ ผู้ ป ฏิบั ติง านส่ ว นหนึ่ งยั งต้ อ งการแนวทางการทางานที่เป็ นรูปธรรม และข้อมูล รายละเอี ย ด
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน เป็นช่วงการทางานต่อเนื่องหลังจากได้มี
การนาข้อมูลการทางานในช่วงที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
จัดระบบงานใหม่ให้เชื่อมโยง ต่อเนื่องกันและส่งผลชัดเจน โดยมีการดาเนินการเกี่ยวกับ การทบทวนมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ผลการสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ใน 4 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
1. แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอข้อมูล แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ ทั้งในส่วน
ของภาพรวมและในส่วนของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหา
แนวทางที่เหมาะสม และช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน ดังรายละเอียด

ตาราง 29 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับในภาพรวม
ระดับหน่วยงาน
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ระดับหน่วยงานที่
กาหนดนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด

ระดับสถานศึกษา
สถาบันการศึกษา

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม

ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประสานการขั บ เคลื่ อ นการน ามาตรฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมกันทบทวน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
ประกาศใช้ตามข้อมูลผลการทางานที่
ผ่านมา
ในช่ ว งนี้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ มี ก ารกาหนด ทบทวนมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
การศึ ก ษาแล้ ว และเตรี ย มการเพื่ อ การน า ของชาติ
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ
โดย ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมจุดเน้นตาม
บริบทการทางาน และลักษณะผู้เรียน
แต่ละช่วงวัย
จั ด ตั้ ง คณะทางานที่รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน สร้า งความเข้าใจ และ
กาหนดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับผู้ เรียนเพิ่ม เติม ที่สอดคล้ องกับ บริบท และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาโดยเน้ นการด าเนิ นการผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทุ กระดั บ ทั้ งผู้ บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ คณะครู และบุคลากรต่าง ๆ และร่วมกันวางระบบ กลไกที่สามารถขับเคลื่ อน
มาตรฐานการศึกษาในระดับนั้น ๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นทิศทางเดียวกันโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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สาหรับแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษานั้น มีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 30 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่
เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

สถานศึกษา :
1) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และนโยบาย
สาคัญของกระทรวงต้นสังกัด
2) จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตามบริบท สิง่ แวดล้อม จุดเน้น ลักษณะผู้เรียน
และพัฒนาการตามช่วงวัย

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 31 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การทบทวนมาตรฐาน
การศึกษา
: การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
เป็นระยะ โดยใช้ข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงานจะทาให้มีมาตรฐาน
การศึกษาที่เหมาะสมในการทางาน

หน่วยงานต้นสังกัด : จัดตั้งคณะทางาน ทบทวนมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตามบริบท จุดเน้น
และลักษณะผู้เรียน และพัฒนาการตามช่วงวัย
สถานศึกษา : จัดทามาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตามบริบท สิ่งแวดล้อม จุดเน้น
ลักษณะผู้เรียน และพัฒนาการตามช่วงวัย

1.2 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้
ตาราง 32 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงเชื่อมต่อและหา
แนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษา :
: กาหนดมาตรฐานการศึกษา
1) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ สาคัญของกระทรวงต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตามบริบท สิง่ แวดล้อม จุดเน้น และลักษณะของผู้เรียน
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ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 33 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา:
: การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ
จัดตั้งคณะทางาน ทบทวนมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสถานศึกษา
โดยใช้ขอ้ มูลจากการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตาม
จะทาให้มีมาตรฐานการศึกษา
บริบท สิง่ แวดล้อม จุดเน้น และลักษณะผู้เรียน และพัฒนาการตามช่วงวัย
ที่เหมาะสมในการทางาน

1.3 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของการอาชีวศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้
ตาราง 34 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของการอาชีวศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่
เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. ทบทวนปรับปรุงหลักสูตร
: ในการนามาตรฐานสู่ปฏิบัตินนั้
ลักษณะหลักสูตรที่เหมาะสมเป็น
สิ่งที่จะช่วยเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน

หน่วยงานต้นสังกัด :
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยชี้แนะ กาหนดทิศทางความต้องการมาตรฐาน และ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพและความต้องการตลาดแรงงาน
2) จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานระดับสากล
เน้นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับผู้ใช้ บัณฑิต
3) จัดทาแนวทางการนามาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบตั ิ และแนวทางการ
เชื่อมโยงมาตรฐานสู่การทางานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
4) จัดหลักสูตรที่หลากหลายกับผู้เรียนทุกกลุ่ม อาทิ Science-Based/
Constructionism/ หลักสูตรระยะสัน้ /หลักสูตรพรีเมี่ยม สาหรับสาขาที่เร่งดาเนินการ
เพื่อรองรับ Growth Engine หรือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
5) จัดทาหลักสูตรมาตรฐานสากลร่วมกับต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร ปวส.
ช่างอากาศยาน ตามมาตรฐานของ IKAO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 35 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของการอาชีวศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การทบทวนมาตรฐานการอาชีวศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา :
: การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ 1) จัดตั้งคณะทางาน ทบทวนมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานระดับ
โดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจะทาให้มี สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยเพิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสม
ลักษณะสาคัญของการจัดการอาชีวศึกษา
2) ประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อ ให้การสนับสนุน กากับ ประเมินผล
3) คณะทางานที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม
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1.4 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้
ตาราง 36 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษา :
: กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
1) ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และนโยบาย
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สาคัญของกระทรวงต้นสังกัด
การศึกษาของชาติ
2) จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และนโยบายสาคัญของกระทรวงต้น
สังกัด โดยเพิ่มเติมลักษณะสาคัญตามบริบท สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 37 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การทบทวนมาตรฐานการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด :
ชาติและมาตรฐานอุดมศึกษา
1) ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูลทีไ่ ด้จากการกากับ ติดตาม และ
ระดับอุดมศึกษา
ประเมินผล และข้อมูลการนาร่องที่ผ่านมา
การทบทวนมาตรฐานการศึกษาให้
2) ทบทวนมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษา :
ระดับชาติ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะ
กาหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทเพิ่มเติมจากมาตรฐานการศึกษาในระดับนั้น ๆ
ทาให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่
เหมาะสม

2. แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและประเมินผล
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอข้อมูล แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและประเมินผล ทั้งในส่วนของภาพรวมและในส่วนของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
โดยแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และจัดระบบงาน รายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 38 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลในภาพรวม
ระดับหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานที่
กาหนดนโยบาย/
หน่วยงานต้นสังกัด

ระดับสถานศึกษา

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม
ระดั บหน่วยงานที่ ก าหนดนโยบายทุ กระดั บ/
ประเภทการศึกษา
1) ทาความเข้าใจในการเชื่ อมโยงรายละเอี ยด
ของหลั กสู ตรกับมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดั บ
การศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้อง
2) วางแผนการกาหนดมาตรการ หรือแนวทาง
ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น การลงมื อ
ปฏิบัติเชิงรุก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
หลังจากปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แล้วนาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ร่วมกับข้อมูลบริบทต่าง ๆ
ตลอดจนปรับกฎ ระเบียบ และเกณฑ์ ต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based
Curriculum)

1) วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาและ
เชื่อมโยงสู่การออกแบบการจัด การเรีย นการ
สอนที่ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด โดยเพิ่มเติมตัว
บ่งชี้ที่สอดคล้องกับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
2) สร้ า งความตระหนั ก และจั ด ระบบให้ มี
การปรับเปลี่ยนการทางานในลักษณะการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้
จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิ ต
และการแก้ ปั ญหาเชื่ อมโยงกั บชี วิ ตประจ าวั น
เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเอง
ในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผู้ เ รี ย นเน้ น การเรี ย นรู้ แ บบรู้ จ ริ ง (Mastery
Learning) ผู้ เรี ยนสามารถแสดงพฤติ กรรมการ
เรียนรู้ได้ ตามเกณฑ์ และผ่ านไปเรียนรู้ ในขั้ นที่
สูงขึ้นต่อไป เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จาก
การทางาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้
ร่ วมกั บผู้ อื่ น ลองผิ ดลองถู ก และเรี ยนรู้ จ าก
เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน
(Blended Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ และ
เรียนรู้แบบพบกันในห้ องเรียน (Face to Face)
เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ปั จจุ บั นตาม
ความถนั ด และความสนใจของผู้ เ รี ย น น า
โปรแกรมทันสมัยที่ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ

1) ปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency Based Curriculum) ที่มีลักษณะ
ดังนี้
(1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric)
โดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม
ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต และภูมิสังคม
(2) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real Life) ของผู้เรียน
โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการนาความรู้ ทักษะ
เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชา
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
(3) ยึดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็นหลักใน
การจัดการศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถ
ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ในแต่ละระดับการศึกษา
(4) กาหนดระดับความสามารถให้มีความ
ต่อเนื่องกัน โดยใช้ความสามารถที่มีในแต่ละระดับ
เป็นฐานสาหรับเพิ่มพูนความสามารถในระดับต่อไป
(5) เป็นหลักสูตรฐานปฏิบตั ิ/ทักษะ (Action/
Skill-Oriented) ไม่ใช่หลักสูตรฐานความรู้
(Knowledge-Oriented)
(6) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสู่ การทาได้ (Able to do)
ไม่ใช่หลักสูตรที่มุ่งสู่การรู้ (Able to Know)
(7) เป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม
การกระทา การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่เพียงการมี
ความรู้เท่านั้น แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
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ระดับหน่วยงาน

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม
เช่น Mooc Skill Lane Google ร่วมกับการที่ครู
ได้ ชี้ แนะ อ านวยความสะดวก และ การจั ด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น
3) ปรับการวัดและประเมินผลเป็นไปในลักษณะ
เพื่ อการเรียนรู้ และช่ วยเหลื อผู้ เรียน เน้ นการ
ส่งเสริมให้
(1) ผู้เรียนประเมินตนเองและนาตัวเองในการ
พัฒนาให้ก้าวหน้าในการเรียนไม่ใช้ผลการวัดใน
การเปรี ย บเที ย บ แต่ เ พื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ พั ฒ นาที่
เหมาะสมกั บระดั บการเรี ยนรู้ โดยถื อว่ าการ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ
(2) ประเมิ นแบบ Formative Assessment
ที่ มี การเก็บข้อมู ลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเพื่ อให้
ความช่ วยเหลื อตามปั ญหาและความต้ องการ
ของผู้เรียนแต่ละคน
(3) ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมิน
จากการปฏิ บั ติ (Performance assessment)
หรื อ การประเมิ น โดยใช้ แ ฟ้ ม สะสมผลงาน
(Portfolio Assessment) รวมถึ ง การประเมิ น
ตนเอง (Student Self-assessment) และการ
ประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
(4) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดง
สมรรถนะหรื อพฤติ กรรมที่ ชี้ ให้ เห็ นถึ ง
ความสามารถในการประยุ กต์ใช้ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์
ใหม่ๆ ก่อนที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไปหากยัง
ไม่ ผ่ านการทดสอบว่ าเกิดสมรรถนะที่ ต้ องการ
ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม
(Remedial Teaching) ให้ ตอบสนองต่ อปั ญหา
และความต้องการของผู้เรียน
(5) การประเมิ นที่ เป็ นการตั ดสิ นผ ล
การเรียนรู้ จะมุ่ งวั ดสมรรถนะอั นเป็ นองค์รวม
ของความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ
โดยใช้วิธีการวัดจากพฤติกรรม การกระทา การ
ปฏิ บั ติ (Performance Test) ที่ แ สดงออกถึ ง
ความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
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ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้
(8) เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ความรู้
ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ก่อให้เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม (Holistic)
(9) เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
สมรรถนะได้ ตามความต้องการของผู้เรียน ครู สังคม
และโลก
(10) ใช้สมรรถนะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่นาสู่
การกาหนดจุดประสงค์ โดยอาศัยความรู้ ทักษะ เจตคติ
เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างสมรรถนะ กาหนด
สมรรถนะที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นเป้าหมาย แล้วจึง
กาหนดเนื้อหา ความรู้ และคุณลักษณะที่จะช่วยให้
สมรรถนะนั้นเกิดขึ้น
2) เน้นจัดหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น ทั้ง
หลักสูตรระยะยาว และระยะสั้นที่ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ทีและสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่
สถาบัน หรือทางออนไลน์
3) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency Based Learning)
โดยเรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงใน
ชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเองในการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน เน้น
การเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) คือผู้เรียน
ต้องสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์
จึงจะผ่านไปเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ด้วยตนเอง
สอนกันเอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่าง
ที่เห็น เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้จากการพบปะ
พูดคุย เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากการลองผิดลอง
ถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะ
การผสมผสาน (Blended Learning) คือเรียนรู้ทาง
ออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to
Face) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นาโปรแกรม
ทันสมัยที่ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น Mooc
Skill Lane Google ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ อานวย
ความสะดวก และการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้
ความรู้มากขึ้น

ระดับหน่วยงาน

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม
คุ ณ ลั ก ษณะต่ า ง ๆ ตามเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
(Performance Criteria) ที่กาหนดเป็นการวัดอิง
เกณฑ์ มิ ใช่ อิงกลุ่ ม และมี หลั กฐานการปฏิ บั ติ
(Evidence) ใช้ตรวจสอบได้
(6) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการ
วัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น สามารถ
ประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน
(7) ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม
และเป็นการประเมินความก้าวหน้าตามอัตรา
ของตนเอง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด ที่ เ ข้ า ถึ ง ความ
เชี่ ย วชาญของผู้ เรี ย น การประเมิ นจะเป็ นไป
ตามลาดับขั้นที่กาหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับ
การซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลาดับ
ขั้นต่อไป
(8) การรายงานผล เป็ น การให้ ข้ อ มู ล
พั ฒ นาการ และความสามารถของผู้ เ รี ย น
ตามลาดับขั้น ที่ผู้เรียนทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
และเชื่ อ มโยงสู่ ก ารเข้ า สู่ ก ารท างาน/การ
ประกอบอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
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ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
4) มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลที่เป็นการวัด
ประเมินผลฐานสมรรถนะ (Competency Based
Assessment) ที่เป็นไปในลักษณะประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียน เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินตนเองและนาตัวเองในการพัฒนาให้ก้าวหน้า
ในการเรียน ไม่ใช้ผลการวัดในการเปรียบเทียบ แต่เพื่อ
ส่งต่อและพัฒนาผู้เรียน โดยมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
(1) ถือว่าการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกิจกรรม
ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
ตามปกติ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ Formative
Assessment ที่มีการเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละคน
(2) ใช้ประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) จากสิ่งทีผ่ ู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจาก
การปฏิบัติ (Performance assessment) หรือการ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment)
รวมถึงการประเมินตนเอง (Student Self-assessment)
และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
(3) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดง
สมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ
ในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ก่อนที่จะก้าวสู่การ
เรียนรู้ขั้นต่อไปหากยังไม่ผ่านการทดสอบว่า เกิด
สมรรถนะที่ต้องการ ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้
และสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ให้
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
(4) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัด
และประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น สามารถประเมินได้
หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน
(5) ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม และ
เป็นการประเมินความก้าวหน้าตามอัตราของตนเอง
ด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน
การประเมินจะเป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนด หากไม่
ผ่านจะต้องได้รบั การซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าว
ไปสูล่ าดับขั้นต่อไป
(6) การรายงานผล เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการ
และความสามารถของผู้เรียนตามลาดับขัน้ ที่ผู้เรียนทา

ระดับหน่วยงาน

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม

ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่การ
ทางาน/การประกอบอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

สาหรับแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของแต่ละระดับและประเภทการศึกษานั้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาปฐมวัย
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียด ดังนี้
ตาราง 39 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ เป็น
กระบวนการสาคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีลักษณะตามมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยเน้นการนาไปใช้ได้
ในชีวิตจริง
2. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรและ
นาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป

สถานศึกษา
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนา เรียนรู้ผ่านการเล่น การคิด ปฏิบัติ และให้
มีโอกาส สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เน้น
การเรียนรู้ตามความสามารถของ ผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านที่สมดุลผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และคาตอบที่สงสัย ด้วยตนเอง สามารถ
ปฏิบัติสงิ่ ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
สถานศึกษา
1) ครู และผู้ปกครองร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการ ประเมินสภาพจริง
2) จัดทารายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะพัฒนาการที่เป็นข้อมูลเชิง
คุณลักษณะระบุว่าสามารถทา อะไรได้ในระดับใด โดยมีการนาข้อมูลเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูป้ กครองและส่งต่อให้ผู้สอนใน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา สร้างความพร้อมต่อไป

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียด ดังนี้
ตาราง 40 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
: เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และเหมาะสม
กับบริบทสังคม
2. การจัดประสบการณ์
: การจัดประสบการณ์เป็น
กระบวนการสาคัญในการ

หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง
นามาตรฐานการศึกษานามาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการ 4 ด้าน และ
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะในช่วงวัยต่าง ๆ และกาหนดจุดเน้นด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของชุมชน สังคม ท้องถิ่น
สถานศึกษา
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนา เรียนรู้ผา่ นการเล่น การคิด ปฏิบัติ และให้
มีโอกาสสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตาม
มาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นการ
นาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
3. การวัดและประเมินผล
: การวัดและประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรและ
นาผลการประเมินไปใช้ใน การ
พัฒนาผู้เรียนต่อไป

เน้นการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านทีส่ มดุลผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และคาตอบที่สงสัยด้วยตนเอง สามารถ
ปฏิบัติสงิ่ ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
สถานศึกษา
1) ครู และผู้ปกครองร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการ ประเมินสภาพจริง
2) จัดทารายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะพัฒนาการที่เป็นข้อมูลเชิง
คุณลักษณะระบุว่าสามารถทา อะไรได้ในระดับใด โดยมีการนาข้อมูลเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูป้ กครองและส่งต่อให้ผู้สอนใน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา สร้างความพร้อมต่อไป

2.2 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียด ดังนี้
ตาราง 41 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก
โดยใช้หลักสูตรเดิม
: การจัดการเรียนรู้เป็น
กระบวนการสาคัญใน
การ พัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นการ จัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก

หน่วยงานต้นสังกัด
1) สร้างความเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
2) ให้การสนับสนุน ข้อแนะนา และช่วยเหลือสถานศึกษาในการดาเนินงาน
สถานศึกษา
กาหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งอาจจะมีสาระ/แนวทาง บางส่วนทีไ่ ม่สอดคล้องกับหลักสูตร
เดิมที่กาหนดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มีการจัดทารายละเอียดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทั้งการระบุว่าผู้เรียนจะทาอะไรได้ในเงื่อนไขใด และกาหนด
เกณฑ์ ระดับคุณภาพและนามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการสอน ที่มีลักษณะ ดังนี้
- มีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนจาเป็นต้องรู้อะไร ในการสร้างสมรรถนะนั้น ๆ ที่มีการบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์และลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จาเป็น ผู้เรียนได้รับและฝึกใช้ความรู้ในการทางาน
รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่ควรจะต้องมีในการทาสิ่งนั้นให้ประสบผลสาเร็จได้ในระดับที่กาหนด
- มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ โดยการให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
- เน้นการนาตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน
- เน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) คือผู้เรียนต้องสามารถแสดง พฤติกรรม
การเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์จึงจะผ่านไปเรียนรู้ในขัน้ ที่สงู ขึ้นต่อไป
- เน้นการจัดประสบการณ์ในสถานการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกนาความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ทีไ่ ด้เรียนรู้ไปใช้จนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
- เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน โดยสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ แตกต่างกัน
สามารถไปได้เร็ว / ช้า (Self Pacing) ตามความถนัดและความสามารถ
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2. การวัดและ
ประเมินผล
: การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมที่เป็นไปเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่าง
แท้จริง โดยไม่เน้น
การจัดลาดับ การแข่งขัน
และการเปรียบเทียบ

หน่วยงานต้นสังกัด
กาหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนแนวคิดแนวทาง ระบบ กลไกการวัดและประเมินผล
สถานศึกษา
ดาเนินการปรับเปลีย่ นแนวคิด ระบบ แนวทางการวัดและประเมินผลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน และโดยไม่เน้นการจัดลาดับ การแข่งขันและการเปรียบเทียบ มีความสาคัญอย่างยิง่
โดยมีจุดเน้น ดังนี้
1) เน้นการวัดและประเมินผลตามความพร้อมของผู้เรียน เน้นการวัดสมรรถนะหรือพฤติกรรม
ที่แสดงถึงความสามารถที่เป็นองค์รวม
2) ปรับระบบการรายงานผลการเรียนที่ระบุสิ่งที่ทาได้ไม่ใช่เพียงการบอกค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
3) ใช้ผลการเรียนเพื่อการส่งต่อสู่การศึกษาในชัน้ เรียนที่สงู ขึ้น ตามความถนัดและความ
ต้องการ โดยอาจจะไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับสูงขึ้น

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 42 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การพัฒนาหลักสูตร
: หลักสูตรที่ดีต้องมี
ความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับ บริบท
สังคม การปรับหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
ใหม่เป็นปัจจัยสาคัญให้
การพัฒนาผู้เรียนมี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง
และผู้เรียนมีลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษา

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ :
หลังจากปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แล้วนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ร่วมกับข้อมูลบริบทต่าง ๆ ตลอดจนปรับกฎ ระเบียบ และ
เกณฑ์ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยเน้น
1) ปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum)
ที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) โดยคานึงถึงความสนใจ
ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความ
เหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภูมสิ ังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม (2) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real
Life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการนาความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ
ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรูห้ รือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา (3) ยึดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็นหลักในการจัด
การศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการให้ผเู้ รียนปฏิบัติได้ในแต่ละระดับ
การศึกษา (4) กาหนดระดับความสามารถให้มีความต่อเนื่องกัน โดยใช้ความสามารถที่มีในแต่ละ
ระดับเป็นฐานสาหรับเพิ่มพูนความสามารถในระดับต่อไป (5) เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ ทักษะ
(Action/Skill-Oriented) ไม่ใช่หลักสูตรฐานความรู้ (Knowledge-Oriented) (6) เป็น
หลักสูตรที่มุ่งสู่ การทาได้ (Able to Do) ไม่ใช่หลักสูตรที่มงุ่ สู่การรู้ (Able to Know) (7) เป็น
หลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม การกระทา การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่เพียงการมีความรู้
เท่านั้น แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิตน
และปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ได้ (8) เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์
(Multidisciplinary) ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic) (9) เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุน่
สามารถปรับเปลี่ยนสมรรถนะได้ ตามความต้องการของผู้เรียน ครู สังคม และโลก (10) ใช้สมรรถนะ
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่นาสู่การกาหนดจุดประสงค์ โดยอาศัยความรู้ ทักษะ เจตคติ เป็นปัจจัย
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ในการเสริมสร้างสมรรถนะ กาหนดสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงปฏิบตั ิได้เป็นเป้าหมาย แล้วจึงกาหนด
เนื้อหา ความรู้ และคุณลักษณะที่จะช่วยให้ สมรรถนะนั้นเกิดขึ้น
2) เน้นจัดหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น ทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสัน้ ที่ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ทีและสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่สถาบัน หรือทางออนไลน์
2. การจัดการเรียน
สถานศึกษา :
การสอน
สร้างความตระหนัก และจัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ครูได้มีความรู้ ความ
: การจัดการเรียนการ
ตระหนัก และ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
สอนเป็น กระบวนการ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency Based Learning) โดยเรียนรู้จากการ
สาคัญในการ พัฒนา
คิด ปฏิบัติ และใช้ความรูไ้ ด้จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เน้นการบูร
ผู้เรียนจึงต้องมุ่งเน้นให้ ณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการคิด
เน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) คือผู้เรียนต้องสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติ และใช้ความรูไ้ ด้ ได้ตามเกณฑ์จึงจะผ่านไปเรียนรูใ้ นขั้นที่สูงขึน้ เรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้จาก
จริงในชีวิต และการ
ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้
แก้ปัญหาเชื่อมโยงกับ
ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ชีวิตประจาวัน
การผสมผสาน (Blended Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน
(Face to Face) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน นาโปรแกรมทันสมัยที่ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น Mooc Skill Lane Google
ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ อานวยความสะดวก และ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น
3. การวัดและ
สถานศึกษา :
ประเมินผล
สร้างความตระหนัก และจัดระบบการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลที่เป็น
: การวัดและประเมินผล การวั ด ประเมิ น ผลฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment)ที่ เ ป็ น ไปในลั กษณะ
เป็นไปในลักษณะเพื่อ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียน เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเองและนา
การเรียนรู้ และ
ตัวเองในการพัฒนาให้ก้าวหน้าในการเรียน ไม่ใช้ผลการวัดในการเปรียบเทียบ แต่เพื่อส่งต่อให้
ช่วยเหลือผู้เรียน เน้น
พัฒนาที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ ลักษณะสาคัญมีดังนี้
การส่งเสริมให้ผู้เรียน
1) ถือว่าการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการ
ประเมินตนเองและนา สอนตามปกติ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ Formative Assessment ที่มีการเก็บข้อมูลการ
ตัวเองใน การพัฒนาให้ เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
ก้าวหน้าในการ เรียนไม่
2) ใช้ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งทีผ่ ู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และ
ใช้ผลการวัดในการ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบตั ิ (Performance Assessment)
เปรียบเทียบ แต่เพื่อส่ง หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง
ต่อให้ พัฒนาที่เหมาะสม (Student Self-Assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
กับระดับการเรียนรู้
3) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์
ใหม่ ๆ ก่อนที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไปหากยังไม่ผ่านการทดสอบว่า เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ให้ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
4) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น สามารถ
ประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน

180

ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ
5) ผู้เรียนจะได้รบั การประเมินเมื่อพร้อม และเป็นการประเมินความก้าวหน้าตามอัตราของ
ตนเอง ด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน การประเมินจะเป็นไปตามลาดับขั้นที่
กาหนด หากไม่ผา่ นจะต้องได้รบั การซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสูล่ าดับขั้นต่อไป
6) การรายงานผล เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนตามลาดับขั้นที่
ผู้เรียนทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่การทางาน/การประกอบอาชีพ และการ
เรียนต่อในระดับสูงขึน้

2.3 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของการอาชีวศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้
ตาราง 43 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของการอาชีวศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. ทบทวนปรับปรุง
หลักสูตร
: ในการนามาตรฐาน
สู่ปฏิบัตนิ ั้น ลักษณะ
หลักสูตร ที่เหมาะสม
เป็นสิ่งทีจ่ ะช่วยเอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน

หน่วยงานต้นสังกัด :
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยชี้แนะ กาหนดทิศทาง ความต้องการ มาตรฐาน และคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ และความต้องการตลาดแรงงาน
2) จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานระดับสากล เน้นการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต
3) จัดทาแนวทางการนามาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบตั ิ และแนวทางการเชื่อมโยง
มาตรฐานสู่การทางานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
4) จัดหลักสูตรที่หลากหลายกับผู้เรียนทุกกลุ่ม อาทิ Science-Based/ Constructionism/
หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรพรีเมี่ยม สาหรับสาขาที่เร่งดาเนินการเพื่อรองรับ Growth Engine
หรือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
5) จัดทาหลักสูตรมาตรฐานสากลร่วมกับต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร ปวส. ช่างอากาศยาน
ตามมาตรฐานของ IKAO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก
2. การพัฒนาผู้เรียนที่ สถานศึกษา:
เน้นสมรรถนะ และการ
1) ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
ฝึกปฏิบัตจิ ริง
การอาชีวศึกษา สมรรถนะวิชาชีพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ทาความเข้าใจหลักสูตรทั้งสาระ
: การพัฒนาผู้เรียนให้
ความหมายของคาผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิด ตัวบ่งชี้พฤติกรรม นวัตกรรม แนวทางในการพัฒนา
เกิดคุณลักษณะสาคัญ ผู้เรียน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐาน
2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ กับสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
คุณลักษณะที่กาหนดไว้
- หากสอดคล้องครบถ้วน ดาเนินการพัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสม
นั้นต้องเป็นการ
- หากไม่ครบถ้วน กาหนดเพิ่มเติม และพัฒนาตามแนวทาง
ดาเนินการในลักษณะ
3) จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ บูรณาการทั้งโลกวิชาการ และโลก
การจัดการเรียนรู้เน้น
อาชีพไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถทางานได้ทันที
สมรรถนะ เชิงรุก และ
4) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Project
การฝึกปฏิบัติจริง
Base Learning
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5) จัดสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี และงบประมาณ ที่มีความเหมาะสม เจาะจง เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่กาหนด โดยส่งเสริมให้มีการนา
เทคโนโลยี (Basic-High Technology) มาใช้ตามสาขาวิชา

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 44 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของการอาชีวศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร
: ดาเนินการที่เน้น
การบูรณาการ เชื่อมโยง
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
การทางานและอาชีพ
โดยให้อิสระและความ
ยืดหยุ่นกับสถานศึกษา
เน้นการปฏิบตั ิ ใช้งาน
ได้จริง ตรงตามต้องการ
ของผู้ประกอบการ

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
1) พัฒนาหลักสูตรและประเมินผลให้สอดรับเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานอาชีพ และบริบทต่าง ๆ โดยเน้น
(1) จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลาย ยืดหยุน่ โดยคานึงถึงความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสัน้ ที่ผู้เรียนสามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ที และสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่สถานศึกษา หรือทางออนไลน์ โดยมีการ
re skill / up skill ได้ ทั้งกลุ่มวัยเรียน วัยแรงงาน และประชาชนทั่วไป ออกแบบหลักสูตร
ให้ชัดเจน และจัดให้มีการนาร่องในบางสถานศึกษา หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นสาขาอาชีพในยุค 4.0
(2) มีการกาหนดสมรรถนะวิชาชีพแต่ละช่วงชั้น และให้มีการประเมินผลตามช่วงชัน้
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
(3) ปรับหลักสูตรใหม่ทั้ง ปวช. ปวส. ให้เป็นหลักสูตรเน้นสมรรถนะทางด้านวิชาชีพที่
บูรณาการเชื่อมโยงทั้งมาตรฐานการศึกษาชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ทั้งเนื้อหาสาระและรายวิชา
(4) หลักสูตรต้องกาหนดให้ผู้เรียนมีความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสารทางบวก
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะชีวิต ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ทางอาชีพ ทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสะท้อนความคิด การวิพากษ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่รู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นาความรู้ไปใช้
ในการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ
2) ให้มีกระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการนาหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาอาชีพ สร้างความเข้าใจในการนาหลักสูตรไปสู่ชนั้ เรียน
สถานประกอบการ และสถานฝึกงานอาชีพ มีการประเมินการใช้หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การจัดการเรียน
สถานศึกษา
การสอน
1) สถานศึกษาทุกแห่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
: การจัดการเรียนการ
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกร นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการ
สอนเป็นกระบวนการ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากพี่ เพื่อน จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
สาคัญที่สดุ ในการพัฒนา ทั้งในสถานประกอบการและเรียนรู้ในรูปแบบทวิภาคี ผู้เรียนได้ทาแผนธุรกิจ และต่อยอดใช้ได้
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ จริง เน้นการเรียนรู้ทักษะจากการปฏิบัติจริง ผ่านจิตอาสา รวมถึงช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่า
ตามที่กาหนด
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน OTOP จัดการเรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning)
คือ ทางออนไลน์ สื่อเทคโนโลยี และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to Face) เพื่อให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ใช้สื่อดิจิตัลเพื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ใช้ โปรแกรม Mooc Skill Lane Google Classroom
2) จัดการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นที่จัดให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดย
สามารถใช้เวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน (Self Pacing) ตามความถนัดและความสามารถของตน
3) ผู้สอนเน้นบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและสามารถทาเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน
ได้ ซึ่งเรียกว่า “การพาทา” ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing, PBL,
WIL ได้อย่างมีคุณภาพ ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละคน
4) จัดให้มีระบบ Fast Track ในการสาเร็จการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีสมรรถนะตามที่กาหนด
อย่างชัดเจน โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ ผู้เรียนอาชีวศึกษาต้องเรียนเพื่อ Learn
to Do/ Know and Do แต่ไม่ใช่ Learn to Know
3. การวัดและ
1) เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิง่ ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
ประเมินผล
และความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance assessment)
: การวัดและประเมินผล หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง
ควรเป็นไปเพื่อการ
(Student Self-assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
พัฒนาผู้เรียนตามระดับ
2) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถ
ความสามารถ และ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ก่อนที่
เชื่อมโยงสู่การทางาน
จะก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไปหากยังไม่ผา่ นการทดสอบว่าเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ผูส้ อนต้องออกแบบ
และการประกอบอาชีพ การเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน
3) ใช้การประเมินการเรียนรูต้ ามสภาพจริง เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน
การสอนตามปกติ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ Formative Assessment ซึ่งมีการเก็บข้อมูล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
ใช้วิธีการวัดจากพฤติกรรม การกระทา การปฏิบตั ิ (Performance Test) ที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ
(Performance Criteria) ที่กาหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่องิ กลุ่มและมีหลักฐานการปฏิบัติ
(Evidence) ใช้ตรวจสอบได้ตลอดจนมีการทา Portfolio บันทึกสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล
4) เน้นกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) เพื่อวัดความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะการปฏิบัติงานรวมทัง้ จัดทาระบบทดสอบเพื่อสะสมหน่วยกิต
และเทียบโอนเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและตามกรอบคุณวุฒิวชิ าชีพโดยเชื่อมโยงกับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ในการประกอบอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต้องทดสอบใหม่เพื่อได้รับ
ใบรับรองเพิ่มเติม สามารถใช้คณ
ุ วุฒิในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อลดภาระของผู้เรียนและเปิด
โอกาสให้เข้าสู่ในโลกอาชีพได้อย่างเท่าเทียม
5) การประเมินที่เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้จะมุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนด ใช้สถานการณ์
เป็นฐานเพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น สามารถประเมินได้หลายประเด็น
ในสถานการณ์เดียวกัน
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6) ผู้เรียนจะได้รบั การประเมินเมื่อพร้อม และเป็นความก้าวหน้าตามอัตภาพของตนเองด้วย
เครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน การประเมินจะเป็นไปตามลาดับขั้นของสมรรถนะ
ที่กาหนด หากไม่ผา่ นจะต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลาดับขั้นต่อไป
7) การรายงานผล เป็นการให้ข้อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนตามลาดับขั้นที่
ผู้เรียนทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่การทางาน การประกอบอาชีพ และ
การเรียนต่อในระดับสูงขึน้
8) นาระบบ Portfolio ที่ระบุสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนมาเชือ่ มโยงกับการวัดมาตรฐานและ
คุณภาพอาชีวศึกษา มากกว่าผลจากการสอบ V-NET ซึ่งวัดเพียงสมรรถนะแกนกลาง ไม่ได้วัดถึง
สมรรถนะวิชาชีพที่เป็นหัวใจของการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
อย่างแท้จริง โดยอาจกาหนดเป็นสัดส่วนของการสอบ V-NET

2.4 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และประเมินผลของระดับการอุดมศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม รายละเอียดดังนี้
ตาราง 45 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการอุดมศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การพัฒนาหลักสูตร
การสอนและการวัดและ
ประเมินผล
: 1. การพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา นอกจาก
เน้นศาสตร์ระดับวิชาชีพ
แล้วต้องมุ่งให้สร้างและนา
ความรู้และนวัตกรรมไป
พัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและการสอน
ระดับอุดมศึกษาควรพัฒนา
ให้หลากหลายมีศาสตร์
หลากหลายมี
ความลุ่มลึกในศาสตร์
มีรูปแบบวิธีจดั การ
หลากหลายและสามารถ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้กว้างขวาง

สถาบันการศึกษา :
1) ควรพิ จ ารณามาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในการปรั บ หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
โดยคุณลักษณะที่เน้น คือ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
2) ควรสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต แหล่งงาน
หรือชุมชนที่เป็นเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนหรือ
การฝึกฝนสมรรถนะสาคัญ เน้นการสร้างหลักสูตรที่เชื่อมโยงจากการศึกษาระดับที่ต่ากว่าและ
ตอบสนองความต้องการจาเป็นของแหล่งงานรวมทั้งเชื่อมโยงกับการพัฒนากาลังคน พัฒนา
ประเทศ
3) จากการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่อง แนวทางการนามาตรฐาน
การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ควรขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) ควรพัฒนาหลักสูตรรูปแบบไม่ให้ปริญญา (Non-Degree) หลากหลายมากขึ้น
โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือภาคอื่น ๆ เพื่อพัฒนากาลังคนในสังคมทั้งวัยทางานและ
ผู้สูงอายุ
(2) เนื่องจากโลกอาชีพ และสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เครื่องมือ วิธีการ
งานบางอย่างจะไม่เหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี ใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์มาแทน ผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์ต้องตระหนักในการพัฒนาหรือปรับหลักสูตรให้ทันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
จึงควรพิจารณายกเลิกหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่ใช้งานไม่ได้
(3) บูรณาการ ลดความซ้าซ้อนของหลักสูตรโดยการพัฒนาหลักสูตรทีบ่ ูรณาการศาสตร์
ที่เชื่อมโยงหลายศาสตร์ทชี่ ่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ใช้ในชีวิตและงานจริงได้ภายใน
กรอบวิสัยทัศน์ด้านผู้เรียนรู้ ผู้รว่ มสร้างนวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
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(4) หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรควรบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาเป็นกรอบทิศทาง โดยทั้งบูรณาการมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม และด้านการบริการวิชาการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องบูรณาการมาตรฐานหลายด้านเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ ยืน
(5) ใช้มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย เป็น
กรอบทิศทางและเป็นฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กรอื่นทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนแบบไม่ให้ปริญญา แต่เน้นคุณค่าความเป็นไทยและค่านิยมร่วมของสังคม
(6) การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบันเน้นการใช้เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่
อย่างฉลาด คุ้มค่า หรือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคม โดยในการผลิตบัณฑิตในยุคดิจิทัลต้องพัฒนา
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลกในอนาคต
4) ควรจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ในสังคม
5) คณะทางานพัฒนาหลักสูตรควรกาหนดจุดเน้นการวัดประเมินผลที่เน้นผลงานที่เป็น
นวัตกรรม เน้นสมรรถนะสาคัญในศาสตร์และคุณสมบัติเป็นผู้รว่ มสร้างสรรค์สังคม ใช้การ
ประเมินที่หลากหลาย เน้นการประเมินเพื่อเรียนรู้ และการประเมินการปฏิบัติ (Performance
Assessment)

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน รายละเอียดดังนี้
ตาราง 46 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ประเมินผลของระดับการอุดมศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรโดย
มีส่วนร่วมจากหลายภาค
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ใช้บัณฑิตหรือแหล่งงาน
จะทาให้หลักสูตร ตอบสนอง
การทางานและอาชีพของ
บัณฑิตและเอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง

หน่วยงานต้นสังกัด
1) ควรเปิดโอกาส/จัดระบบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาควรหลากหลายยืดหยุ่น
มีทั้งหลักสูตรให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญาใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ใช้การเรียนรู้
ยุคดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้ทที่ ันต่อ
การเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคม
หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษา
1) ควรมีนโยบาย และกาหนรดให้หลักสูตรระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อผลิตกาลังคน
ที่ มี คุ ณ ภาพควรเป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มากกว่ า เป็ น หลั ก สู ต รเนื้ อ หาหรื อ หลั ก สู ต ร
เน้นทักษะ)
2) ให้มีการกาหนดสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียนและ
พลเมืองที่เข้มแข็ง และควรกาหนดสมรรถนะเฉพาะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้ร่วมสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรม
2. การจัดการเรียน
หน่วยงานต้นสังกัด
การสอน
สร้า งกลไก ระบบขับ เคลื่อนการท างานเชิง รุกในการพั ฒนาผู้เรีย นสู่ การเป็ นบัณฑิตที่มี
: การจัดการเรียนการสอน สมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 และสามารถนาองค์กรความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมทั้ง
ฐานสมรรถนะมุ่งผลลัพธ์ที่ ระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับโลก
ผู้เรียนทาได้จริงอย่างมี
สถาบันการศึกษา
คุณภาพระดับที่หลักสูตร
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

กาหนดไว้เป็นการทาได้ใน
1) ในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะคณาจารย์ต้องสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ฐาน
งานในชีวิตประจาวันใน
สมรรถนะเชิงรุกได้อย่างหลากหลาย (ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เนื้อหาใช้ทักษะและคุณสมบัติใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
ตัว) เกิดสมรรถนะในตั วผู้เรียนสามารถทาได้ในระดับที่กาหนดเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถ
(ใช้สมรรถนะ) ประยุกต์ใช้ในการทางานและการดารงชีวิตในระหว่างการใช้หลักสูตร คณาจารย์
ควรวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศาสตร์สาขาที่สอน
2) ควรจัดหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการร่วมมือกับองค์กรหรือแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาสมรรถนะในการทางาน (ตามจุดหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ) ผู้จบหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงความสามารถและนาความสามารถไปเปลี่ยนแปลงงานหรือสังคมเป้าหมายได้
3. การวัดและประเมินผล สถาบันการศึกษา
การวัดและประเมินผู้เรียน 1) วางระบบ และให้ความสาคัญในการวัดและประเมินผลระหว่างกระบวนการ (Formative
ระดับอุดมศึกษามุ่งทัง้
Assessment) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ผู้เรียนประเมินตนเองควบคู่กับคณาจารย์ประเมิน
ประเมินเพื่อพัฒนาและ
แนะนาส่งเสริมผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาก้าวหน้าไปตามระดับสมรรถนะที่กาหนดผู้เรียน
ประเมินคุณสมบัติ
ไม่จาเป็นต้องก้าวหน้าในอัตราเดียวกัน ผู้เรียนทุกคนพัฒนาให้ก้าวหน้าไปตามระดับสมรรถนะ
คุณภาพของผู้เรียน
กาหนด และเน้นการประเมินการปฏิบัติการ (Performance Assessment) สาคัญตามที่
ตามกรอบของหลักสูตร
กาหนดในหลักสูตร ประเมินในสถานการณ์หรือบริบทของการทางานจริง ชีวิตจริง (Authentic
Assessment) และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตหรือบุคลากรในแหล่งงาน ร่วมประเมินกับ
คณาจารย์ และตัวผู้เรียนเอง
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์/ผูส้ อนวิจัยพัฒนาวิธีการและเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียนระดับ
อุดมศึกษา ในสาขาหรือวิชาสาคัญของหลักสูตร เพื่อประเมินสมรรถนะสาคัญ ลดการประเมิน
เนื้อหาความรู้ย่อย ๆ
3) ควรจัดให้มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาหรือคัดสรร เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายและเพียงพอสาหรับการวัดและประเมินผลในหลักสูตร
นั้น ๆ มีการนาผลการใช้เครื่องมือมาศึกษา ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเครื่องมือ เพื่อเป็นตัวเลือกได้
อย่างกว้างขวาง เหมาะสม
4) การประเมิ น เพื่ อตั ด สิ น ผู้ เรีย นตามหลั กสู ต รควรเน้ น ที่ ส มรรถนะและลดการประเมิ น
แยกส่ ว นความรู้ ทั ก ษะ ลดการวั ด ผลแบบย่ อ ย ๆ (Bite-Sized Test) ซึ่ ง ท าให้ เ สี ย เวลาใน
การฝึกฝนการใช้ความรู้ให้ใช้งานได้

3. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของภาพรวมและใน
ส่วนของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และ
ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน ดังรายละเอียด

ตาราง 47 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ระดับหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานที่
กาหนดนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
และหาแนวทางที่เหมาะสม
ของชาติและจัดระบบงาน
ร่ ว มสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ 1) จั ด ระบบการประเมิ น ผลการศึ ก ษา ทั้ ง ประเมิ น
ประสานงาน พัฒนาหลักเกณฑ์ และ การศึกษาภายในและประเมิน การศึกษาภายนอกโดยมี
ก าหนดตั วบ่ งชี้ การประเมิ นคุ ณภาพ ลักษณะ ดังนี้
การศึ กษาที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
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ระดับหน่วยงาน

ระดับสถานศึกษา /
สถาบันการศึกษา

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
และหาแนวทางที่เหมาะสม
ของชาติและจัดระบบงาน
การศึกษาทุกระดับตามกฎกระทรวง
2) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด ท าคลั ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. หน่วยงานผู้ประเมิน ระบบการประเมิน และงานส่วนที่
2561 และจัดระบบกลไกการประเมิน เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปฏิบั ติ ต ามกฎกระทรวงการประกัน
1) การประเมิ น การศึ ก ษาภายในโดยสถานศึ ก ษา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ประเมิ น ตนเองปี ล ะ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการพั ฒ นา
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
และประเมินผลการพัฒนาลักษณะผู้เรียนที่สถาบันกาหนด
เพิ่มเติม และรายงานแนวทางในการพัฒนางานในโอกาส
ต่อไป เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาก้าวต่อไป
2) การประเมินการศึกษาภายนอก อย่างน้อย 4-5 ปี
ต่อครั้ง โดยการประเมินคุณภาพภายนอกในส่วนคุณภาพ
ผู้ เรี ยนเน้ นการใช้ การประเมิ นจากร่ องรอยเชิ งประจั กษ์
(Evidence Based Assessment) เน้นการนาผลการประเมิน
คุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) ในระดับการศึกษาปฐมวัยซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่ ว ยงาน มี ม าตรฐานการศึก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่
ก าหนดและน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึก ษาและศู น ย์
พัฒนาเด็กต่าง ๆ หลายหน่วยงานตามช่วงอายุเด็ก จึงควร
มี การร่ ว มวางแผนในกาหนดมาตรฐานการศึ กษาระดับ
ปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เข้าใจง่าย เป็นเป้าหมายเดียวกัน และ
สถานศึกษาสามารถนาไปจัดทาเป็นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตน

สาหรับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษานั้น มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 48 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที
เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
: การวางระบบการ พัฒนา
คุณภาพ และ ประเมินผล
เพื่อ พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : จัดระบบการทางานร่วมกันในระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการ
และตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัยทุกหน่วยงาน สู่การกาหนด
เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยประเมินคุณภาพ ภายนอกกับการประกัน
คุณภาพภายใน และการปฏิบัตงิ านพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
สถานศึกษา : 1) สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก และศูนย์รับเลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัยทุกแห่ง
ดาเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ที่หน่วยงานต้น
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

การศึกษาระดับชาติ และใช้ สังกัดกาหนด ทีส่ อดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
เป็นข้อมูลใน การวางแผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
การ พัฒนาสถานศึกษาใน
2) การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
โอกาสต่อไป
การศึกษาของสถานศึกษา และดาเนินการตามแผนฯ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และการรายงานคุณภาพ การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
3) มีการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 49 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมจะสะท้อนผล
การ ทางานพัฒนาผู้เรียนทีช่ ัดเจน
ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาการทางานของหน่วยงาน

หน่วยงานต้นสังกัด
1) ร่วมวางแผนในกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เข้าใจง่าย เป็นเป้าหมายเดียวกัน
2) เปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานหน่วยงานกลาง/หน่วยงานต้นสังกัดจัดทาระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมิน หน่วยงาน และ ผูป้ ระเมินที่มีคุณภาพ
สถานศึกษา :
1) นาข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาใช้ในการปรับระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา กาหนดตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียน และกาหนดมาตรฐานเชิงกระบวนการ
ที่สาคัญในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดระบบ กลไก เพือ่ ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวบ่งชีท้ ี่กาหนด ทั้งการประเมินการศึกษาภายใน และประเมิน
การศึกษาภายนอกดังนี้
(1) การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาเลือกระบบ หน่วยงาน และผู้
ประเมินได้เอง มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และ ตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากาหนด และ
รายงานแนวทางในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาก้าวต่อไป
(2) กาณประเมินการศึกษาภายนอก อย่างน้อย 4 - 5 ปี ต่อครั้ง โดยสถานศึกษา
เลือกระบบ หน่วยงาน และผูป้ ระเมินได้เอง ผู้ประเมินส่วนหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มาจาก
องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย
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3.2 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 50 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงเชื่อมต่อและหา
แนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
การมีระบบประกันคุณภาพที่
มีความสอดคล้องกันระหว่าง
การประเมินคุณภาพภายนอก
กับการประกันคุณภาพภายใน
จะช่วยพัฒนาการศึกษา และ
ช่วยลดภาระงาน ด้านเอกสาร
ที่ซ้าซ้อนและมีปริมาณมาก

หน่วยงานต้นสังกัด
ประสานงานกับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และสร้าง
ความ สอดคล้องระหว่างหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกกับการประกันคุณภาพภายใน
โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งอาจใช้รูปแบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาในรูปแบบ “STAR Standard” หรือ “STAR Model” ซึ่งมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ที่สะท้อนคุณสมบัติของคนไทยทีพ่ ึงประสงค์เป็นสาคัญ ภายใต้มาตรฐาน 4 ด้าน คือ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน (Student: S) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสาคัญ (Teaching: T) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration: A)
และด้านผลลัพธ์ที่มปี ระสิทธิผล (Result Based: R)
หน่วยกากับติดตามและหน่วยสนับสนุน
1) ประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็นเกณฑ์เดียวกัน
2) เสนอทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องการประเมินคุณภาพที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าถึง
และเลือกใช้ได้ตามบริบทของสถานศึกษา
3) พัฒนาระบบที่เอื้อให้สถานศึกษาสามารถทบทวนตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้ ข้อมูล
สาคัญในการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ
ประสบการณ์การทางานที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดยใช้แนวคิดว่าไม่มี สถานศึกษาแห่ง
ใดที่เชี่ยวชาญได้ทุกเรื่อง แต่มีสถานศึกษาที่เชีย่ วชาญหรือชาญกว่าในบางเรื่องบางประเด็น
สถานศึกษา
1) ศึกษาและทาความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและดาเนินงาน ให้สอดคล้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
2) ปรับแนวคิดการประเมินตัดสินตามมาตรฐาน (Evaluate) เป็นแนวคิด การทบทวน
(Review) การทางาน เกณฑ์ความสาเร็จ และแนวทางการพัฒนาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3) ปรับใช้ในระบบนิเทศภายในของสถานศึกษาทั้งการกาหนดเป้าหมาย แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผล

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 51 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
จัดระบบการประเมินผลการศึกษา ทั้งประเมินการศึกษาภายใน และประเมินการศึกษา
ภายนอกโดยมีลักษณะ ดังนี้
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมจะ
สะท้อนผลการทางานพัฒนา
ผู้เรียนที่ชัดเจน ซึง่ เป็นกลไก
สาคัญในการพัฒนา
การทางานของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน

1) การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และประเมินผลการ
พัฒนาลักษณะผู้เรียนที่สถาบันกาหนดเพิ่มเติม และรายงานแนวทางในการพัฒนางานใน
โอกาสต่อไป เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาก้าวต่อไป
2) การประเมินการศึกษาภายนอก โดยสถานศึกษาที่ดาเนินการได้ดี จัดการตนเอง ได้
สามารถรับการประเมิน 4-5 ปี ต่อครั้ง ส่วนสถานศึกษาที่ยงั ต้องรับการช่วยเหลือ สามารถ
รับการประเมินถี่ขึ้นตามความต้องการจาเป็น โดยสถานศึกษาเลือกระบบ หน่วยงาน และ
ผู้ประเมินได้เอง สาหรับผูป้ ระเมินส่วนหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มาจากองค์กร วิชาชีพ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นนั้ และมีระบบการพัฒนาผูป้ ระเมินอย่างต่อเนื่อง

3.3 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของการอาชีวศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 52 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของการอาชีวศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
การวางระบบการพัฒนา
คุณภาพ และประเมินผลเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผน การพัฒนา
สถานศึกษาในโอกาสต่อไป

สถานศึกษา
1) ดาเนินการตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ให้บรรลุตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
(2) ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
(3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นการประกันว่าการจัดการอาชีวศึกษา
มีมาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน การพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
2) มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน
อาชีวศึกษา

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 53 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของการอาชีวศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
แนวทางการดาเนินการ
1. การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ปรับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา และใช้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง โดยมีระบบ
สนับสนุนเพื่อพัฒนา

หน่วยงานต้นสังกัด :
จัดทาคลัง/ฐานข้อมูลสนับสนุนสถานศึกษา เกี่ยวกับระบบหน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ทั้งการประเมินภายในและการประเมินภายนอก
สถานศึกษา :
1) ประเมินภายในโดยสถานศึกษาประเมินตนเองปีละ 1 ครัง้ เกี่ยวกับผลลัพธ์ (DOE)
ที่กาหนดและลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากาหนดเพิ่ม และนาผลการประเมินมาปรับระบบ
การสนับสนุน

190

ภารกิจ / แนวคิด
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
ด้านต่าง ๆ และตัวบ่งชี้ที่
กาหนด

แนวทางการดาเนินการ
2. ประเมินภายนอก 5 ปี ต่อครั้ง โดยสถานศึกษาเลือกระบบ หน่วยงาน และผู้แทนเข้าร่วม
ประเมินได้เอง และจัดระบบทีช่ ดั เจนในการนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาใน
โอกาสต่อไป
3. ร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และนาผลการประเมินมาร่วมพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานต้นสังกัด

3.4 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 54 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพ
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็น
การสร้างหลักประกันว่า
มหาวิทยาลัย สถาบัน
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่กาหนด

หน่วยงานต้นสังกัด
ให้การสนับสนุนการดาเนินการตามระบบ และกลไกการดาเนินการตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และแนวปฏิบัติที่กาหนด
สถาบันการศึกษา :
ดาเนินการตามระบบ และกลไกการดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกาหนดไว้
สมศ. หรือหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ
ศึกษาวิจัยกาหนดองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้สาคัญในการตรวจสอบ ประเมิน และประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสม สามารถลดภาระในการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษา และ
แนวทางการพัฒนาผูป้ ระเมินให้มีความตระหนัก และความเข้าใจในการประเมินการศึกษา

ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 55 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับการอุดมศึกษา ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ภารกิจ / แนวคิด
1. การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
การประกันคุณภาพ
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็น
การสร้างหลักประกันว่า
มหาวิทยาลัย สถาบันจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามที่กาหนด

แนวทางการดาเนินการ
หน่วยงานต้นสังกัด
1.นาข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรับใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติมาใช้ในการปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการกาหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และกาหนดมาตรฐานเชิงกระบวนการสาคัญ ที่ส่งเสริม
มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานหน่วยงานกลาง/หน่วยงานต้นสังกัดจัดทาระบบข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการประเมิน หน่วยงาน และ ผูป้ ระเมินที่มีคุณภาพที่ครบถ้วนสาหรับ
การตัดสินใจเลือกของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษา
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดระบบ กลไก เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชีท้ กี่ าหนด ทั้งการประเมินการศึกษาภายใน และประเมิน
การศึกษาภายนอกดังนี้
1) การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาเลือกระบบ/หน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ได้เอง มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากาหนด และ
รายงานแนวทางในการพัฒนางาน เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาก้าวต่อไป
2) การประเมินการศึกษาภายนอก ดาเนินการอย่างน้อย 4-5 ปีต่อครั้ง โดย
สถานศึกษาเลือกระบบ/หน่วยงาน และผู้ประเมินได้เอง ผูป้ ระเมินส่วนหนึ่งเป็นผูท้ ี่มาจาก
องค์กรวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น

4. แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ในส่วนนี้เป็นการนาเสนอข้อมูลแนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้งในส่วนของภาพรวมและในส่วนของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยแบ่งเป็น
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม และช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจั ด
ระบบงาน ดังรายละเอียด

ตาราง 56 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานในภาพรวม
ระดับหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานที่
กาหนดนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม
หลังจากหน่วยงานดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ซึ่งมีทั้งภารกิจเดิม ภารกิจที่ปรับใหม่ และภารกิจ
ใหม่แล้วในระยะหนึ่ง ต้องจัดให้มีระบบ และ
การกากับ ติดตาม ประเมินผล ที่มีจุดเน้นใน
การทางานในลักษณะดังนี้
1) ผู้ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม ประเมินผลมี
ความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ การศึกษาในระดับนั้น ๆ และดาเนินการ
กากับ ติดตาม ประเมินผลในลักษณะเน้น
บรรยากาศ การทางานที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันและการหาทางช่วยเหลือและสนับสนุน
อย่างเหมาะสม
2) จัดระบบ รูปแบบการกากับ ติดตาม
ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่วนกลาง
และส่วนพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ
ทั้งกระบวนการทางาน สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่
เหมาะสม และบทเรียนสาคัญ
3) น าข้อมู ลผลการท างานที่ ได้ มาประมวลเป็ น
คลั ง ข้ อ มู ล และน ามาใช้ ใ นการ (1) ช่ ว ยเหลื อ
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ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและจัดระบบงาน
ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามการท างาน
น ามาตรฐานสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ต็ ม รู ป แบบ
มากขึ้น โดยจัดหน่วยปฏิบัติงานกากับ ติดตาม
ประเมิ นผลและการสนั บสนุ นในระดั บพื้ นที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้ น มี ความคล่ องตั ว ในการแก้ ปั ญ หา และ
สนับสนุนการทางานได้ มากขึ้น โดยเน้ นการ
เชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยเครื อข่ า ย
เทคโนโลยี และการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การ
ปฏิบัติงานที่เข้าถึงง่าย ใช้ในการตัดสินใจใน
การปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมทันท่วงที

ระดับหน่วยงาน

ระดับสถานศึกษา

ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อ
ช่วงที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
และหาแนวทางที่เหมาะสม
ของชาติและจัดระบบงาน
แก้ ปั ญ หา และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่
เหมาะสม และ (2) นามาใช้ในการทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ในโอกาส
ต่อไป
จัดระบบให้มีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล ภายในสถานศึกษา อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง และนาผลกากับ ติดตาม ประเมินผล มาใช้ในการแก้ปญ
ั หา และพัฒนางาน

สาหรับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษานั้น มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 57 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การศึกษาปฐมวัย ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจแนวคิด
1. การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลที่ เหมาะสมทาให้ได้
ข้อมูลสาคัญในการ แก้ปัญหา
ส่งเสริม สนับสนุนการ ดาเนินการ
พัฒนา คุณภาพเด็กปฐมวัย ให้
เป็นไปตามที่ มาตรฐานที่กาหนด

แนวทางการดาเนินการ
หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุน การจัดทาระบบการสนับสนุน การกากับติดตาม
ประเมินผล เพื่อการดาเนินการ ดังนี้
1) การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินการนามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบัติของ
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2) พัฒนาผู้ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม ประเมินผลมีความเข้าใจชัดเจน และเป็น
กัลยาณมิตร
สถานศึกษา : จัดระบบให้มีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล ภายใน
สถานศึกษา อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และนาผลกากับ ติดตาม ประเมินผล
มาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนางาน

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 58 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การศึกษาปฐมวัย ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การกากับ ติดตาม
ประเมินผล: การกากับ ติดตาม
ประเมินผลเป็นไปเพื่อการ ได้รบั
ข้อมูลจากการ ปฏิบัติงาน และใช้
ข้อมูลใน การวางแผนช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม ตรง
ประเด็น สู่เป้าหมายที่กาหนด

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน
1) ดาเนินการกากับติดตามการทางานนามาตรฐานสู่การปฏิบัติที่เต็มรูปแบบมาก
ขึ้น มีความเป็นกัลยาณมิตร และ มีจุดเน้นทีผ่ ลการพัฒนาผู้เรียน
2) จัดหน่วยปฏิบตั ิงานกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนในระดับพื้นที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงปฏิบัติการ
ด้วย เครือข่ายเทคโนโลยี และการจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง
นโยบาย ให้เหมาะสมทันท่วงทีให้มีระบบการทางานอย่างชัดเจน
3) นาข้อมูลมาจัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพือ่ ใช้พิจารณาปรับปรุง พัฒนา
งาน หรือตัดสินใจอย่างเหมาะสม และมีหลักฐาน (Evidence) ตรวจสอบได้
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4.2 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 59 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การกากับ ติดตาม
ประเมินผล และสนับสนุน
: การกากับ ติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้การ
ดาเนินการตามแผน เป็นไปได้
ตามที่กาหนด และได้ข้อมูล
สาคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการ ปรับเปลี่ยน
การงานได้อย่างอย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีระบบการสนับสนุน และการกากับ ติดตาม ประเมินผล ที่มีลักษณะดังนี้
1) กาหนดหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล ให้ชัดเจน
2) จัดระบบรูปแบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงาน ส่วนกลาง
และส่วนพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ
ทั้งกระบวนการทางาน สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่เหมาะสม และบทเรียนสาคัญ
3) นาเสนอผลการดาเนินการที่ส่วนกลางสามารถกากับและติดตามข้อมูลได้ และส่วนที่
เป็นสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถรายงานผลการดาเนินการของตนเองได้ โดยใช้แนวคิโ
แบบ C-site Report การสื่อสารเรื่องการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบตั ิ
ด้วยวิธีการและการตีความแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนที่เป็นตัวช่วยให้สามารถเลือกการ เข้าถึง
ได้ง่ายในลักษณะ Application
4) พัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงกับการทางานปกติ เช่น ระบบการเลื่อนวิทยฐานะ
หน่วยสนับสนุน :
1) จัดระบบให้มีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล สถานศึกษา อย่าง สม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
2) พัฒนาผู้ทาหน้าที่กากับ ติดตาม ประเมินผลให้มีความเข้าใจแนวคิด แนวทาง และ
การนาผลไปใช้ในการทางานทีช่ ดั เจน โดยดาเนินการในลักษณะการเน้นบรรยากาศ
การทางานที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและการหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม
3) สร้างกลไกเพื่อหนุนให้เกิดการนามาตรฐานไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อหนุน
เสริมการทางานของสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด “สาธารณะศึกษา” ที่เป็นการศึกษาเรียนรู้
รูปแบบหลากหลาย
4) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้เกิดวัฒนธรรมการทางานร่วมกันในหลากหลายมิติ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้
(1) ระดับองค์กรหรือสถานศึกษา พัฒนาให้เกิดการสร้างทีมทางาน (Work team) และ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practices) ให้นาประสบการณ์และความรูม้ า แลกเปลี่ยนกัน
(2) ระดับระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่และข้ามเขตพื้นทีใ่ นโลกออนไลน์ สนับสนุนให้
ตั้งกลุ่มเครือข่าย (Social Network) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการ
สถานศึกษา :
1) จัดระบบให้มีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล ภายในสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2) ทางานเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนจากภายนอกจากระดับนโยบาย เพื่อช่วยให้การ
พัฒนางานภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3) กาหนดบทบาทและภารกิจให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะพัฒนาบริหารงาน
วิชาการและหลักสูตรระดับสถานศึกษาในการกากับติดตามและสนับสนุนการดาเนินการ
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ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ
4) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการทางานระหว่างครูและผูป้ กครอง (Parent and
Teachers association: PTA) เพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน
5) ประยุกต์ใช้แนวคิดโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ให้ภาครัฐ เอกชน
มาร่วมเรียนรู้ และหนุนเสริมการทางาน โดยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร (Social Cooperate Responsible: CSR) ที่เชื่อมโยง
กับมาตรการทางภาษีและภาพลักษณ์ขององค์กร

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 60 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การกากับ ติดตาม
ประเมินผล
การกากับ ติดตาม ประเมินผล
เป็นไปเพื่อการได้รับข้อมูล
จากการปฏิบัตงิ าน และใช้
ข้อมูลในการวางแผน
ช่วยเหลือ สนับสนุน
อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น
สู่เป้าหมายที่กาหนด

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน
1) ดาเนินการกากับติดตามการทางานนามาตรฐานสู่การปฏิบัติที่เต็มรูปแบบมากขึ้น
มีความเป็นกัลณาณมิตร และมีจุดเน้นที่ผลการพัฒนาผู้เรียน
2) จัดหน่วยปฏิบตั ิงานกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนในระดับพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านมากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงปฏิบัติการด้วย เครือข่าย
เทคโนโลยี และการจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงนโยบาย ให้เหมาะสม
ทันท่วงทีให้มีระบบการทางานอย่างชัดเจน
3) นาข้อมูลมาจัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อใช้พิจารณาปรับปรุง พัฒนางาน หรือ
ตัดสินใจอย่างเหมาะสม และมีหลักฐาน (Evidence) ตรวจสอบได้

4.3 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของ
การอาชีวศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 61 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของ
การอาชีวศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด
1. การกากับติดตาม
การกากับติดตามให้คาแนะนา
ส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็นไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญใน
การช่วยเหลือ สนับสนุน
การดาเนินงานอย่างเหมาะสม

แนวทางการดาเนินการ
หน่วยงานต้นสังกัด
1) ติดตามผลและให้คาแนะนา ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
ในการกากับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการทางานของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
2) กากับ ติดตาม ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใช้กระบวนการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ สถานศึกษารายงานประเมินตนเองโดยเน้น
การกากับติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน และเชื่อมโยงสู่กระบวนการทางานและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานที่เหมาะสม

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 62 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของ
การอาชีวศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
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ภารกิจ / แนวคิด
1. การกากับติดตาม
ประเมินผล และสนับสนุน
กลไกการกากับติดตาม
ประเมินผลที่เหมาะสมจะทา
ให้ได้ข้อมูลการทางานที่จะ
ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนางาน

แนวทางการดาเนินการ
หน่วยงานต้นสังกัด
1) จัดระบบการกากับติดตาม ประเมินผล โดยเน้นการทางานอย่างกัลยาณมิตร และ
มุ่งเน้นการกากับติดตาม ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน
2) จัดทาฐานข้อมูลทีไ่ ด้จากการกากับติดตาม ประเมินผล เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
สถานศึกษา
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ นิเทศ ติดตามด้วยตนเอง เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยี
ในการกากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา โดยสื่อสารแบบสองทางหรือหลายช่องทางเพื่อเอื้อการทางานและ
2. นิเทศ ติดตาม พบปะ ให้ข้อมูลย้อนกลับ เสริมจุดพร่อง เติมเต็ม ชื่นชม Show and Share
3. ถอดบทเรียนทุกระยะ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้
4. ติดตาม รายงาน สะท้อนเติมเต็ม และสร้างระบบสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติและ
สถานศึกษาที่ดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด

4.4 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ของระดับการอุดมศึกษา
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 63 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การอุดมศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การกากับติดตามประเมิน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
: การกากับติดตามและประเมินผล
เป็นไปเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาซึง่ ต้อง
ดาเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ
ที่สามารถนามาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงหรือตัดสินใจอย่างเหมาะสม

หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา
1) จัดให้มีผู้ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม ประเมินผลมีความเข้าใจชัดเจน และ
ดาเนินการในลักษณะการเน้นบรรยากาศการทางานที่เป็นไปเพือ่ การเรียนรู้ร่วมกัน
และการหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม
2) จัดระบบ รูปแบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลหลายลักษณะ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ ทั้งกระบวนการ
ทางาน สิง่ ที่เป็นปัญหา สิ่งที่เหมาะสม และบทเรียนสาคัญ โดยจัดระบบฐานข้อมูล
(Big Data) เพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงหรือตัดสินใจอย่างเหมาะสม และมีหลักฐาน
(Evidence) ตรวจสอบได้

ช่วง 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 64 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของระดับ
การอุดมศึกษา ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ภารกิจ / แนวคิด

แนวทางการดาเนินการ

1. การกากับติดตาม
การกากับติดตามให้คาแนะนา
ส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็นไปเพื่อให้
ได้ข้อมูลสาคัญในการช่วยเหลือ/

ดาเนินการกากับติดตามการทางานนามาตรฐานสู่การปฏิบัตทิ ี่เต็มรูปแบบมากขึ้น
โดยจัดหน่วยปฏิบัติงานกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนในระดับพื้นที่
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีความคล่องตัวในการแก้ปัญหา
และสนับสนุนการทางานได้มากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงการปฏิบัติการด้วย
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สนับสนุน การดาเนินงานอย่าง
เหมาะสม

เครือข่ายเทคโนโลยี และการจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบตั ิงานที่เข้าถึงง่าย ใช้ในการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมทันท่วงที

จากแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติที่นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปแนวทาง
ใน 4 ประเด็น คือ 1) แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 4) แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้
3) ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ในช่วงนี้มีการดาเนินการ ดังนี้ (1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและเตรียมการ
นาไปใช้ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่วนหนึ่งกาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษา (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวัด
ประเมินผลนั้ น หน่ วยงานส่ วนใหญ่ใช้หลั กสู ตรเดิ ม ยกเว้นการอาชีวศึ กษาที่ มีการพัฒนาหลั กสู ตรขึ้นมาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ในระยะนี้ แนวทางการนามาตรฐานของชาติ
สู่การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถนาความรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์จริง และใช้แนวทางการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงและ
การประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้ เรี ยน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุ ณภาพ
ภายนอกนั้ น เน้ นการดาเนิ นการตามกฎกระทรวงการประกันคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ.2561 และแนวทางที่
หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้อย่างชัดเจน และ (4) การกากับติดตามและประเมินผล ควรจัดระบบ แนวทางการ
กากับติดตามที่มีประสิ ทธิภาพและด าเนิ นการตามระบบที่ กาหนดอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเน้นการกากั บติ ดตาม
ประเมินผลการทางานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน และการทางานในลักษณะกัลยาณมิตร และนาข้อมูลมาใช้ใน
การช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และนาข้อมูลมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป
4) ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน
มีการดาเนิ นการแต่ ละส่ วน ดังนี้ (1) การกาหนดมาตรฐานการศึ กษาแต่ละระดั บ ในช่วงนี้
หน่วยงานต้นสังกัดควรนาข้อมูลการดาเนินการในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ใ นการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลจุดเน้นตามบริ บท
การทางานและระดับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย (2) การนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล นั้นเป็นการนามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะทีม่ ีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) โดยคานึงถึง
ความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับ
บริบท วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real Life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนา
ความสามารถในการนาความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง
มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลายึดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็น
หลักในการจัดการศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ในแต่ละระดับการศึกษา
เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้
จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเองในการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่ างที่เห็น เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้จากการพบปะ
พูดคุย เรี ยนรู้ ร่ วมกับผู้ อื่น ลองผิ ดลองถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลั กษณะการผสมผสาน
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(Blended Learning) คือ เรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to Face)เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นาโปรแกรมทันสมัยที่ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระ
ต่าง ๆ เช่น Mooc Skill Lane Google ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ อานวยความสะดวก และ การจัดประสบการณ์
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น และการวัดและประเมินผล เพื่อการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนจาก
ร่องรอยเชิงประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบ หน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้นการเปิด
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ
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บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติมีจุดประสงค์สาคัญ คือ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการน ามาตรฐานสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ นโยบายระดั บ การก ากั บ ติ ด ตาม
การสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับกลไก
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ และ 3) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติ มีการงานวิจัยมีการดาเนินการ 4 ขั้นตอนสาคัญ คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการวางแผน
การวิจั ย ศึกษาข้อมูล การจั ด การศึ ก ษา และการนามาตรฐานสู่ การปฏิบั ติ ในปัจจุบั น ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาและการนามาตรฐานสู่การปฏิบั ติในปัจจุบัน
และ ยกร่าง / สังเคราะห์แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาร่าง
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในภาพรวม และยกร่างแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่ การปฏิบั ติ ในแต่ล ะระดับ และ ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งร่างแนวทางการนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติและจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน
คือ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน
จากการศึ กษาผลการด าเนิ น การน ามาตรฐานการศึ กษาของชาติ สู่ การปฏิ บั ติ ของประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น พบประเด็ น ส าคั ญ ดั ง นี้ 1) ทุ ก หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ทุ ก ระดั บ /ประเภทการศึ ก ษา ได้ ก าหนด
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาไปก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาในลักษณะคู่ขนานกับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดนั้น
หน่วยงานได้กาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 3) หลังจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแล้วทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในลักษณะการชี้แจงเพื่อรับทราบข้อมูลผ่านสื่อ เอกสาร และการประชุมต่าง ๆ
แต่ เนื่ องจากการประชาสั มพั นธ์ ยั งไม่ ทั่ วถึ ง และยั งไม่ ถึ งผู้ ปฏิ บั ติ งานและบุ คลากร โดยเฉพาะครู ผู้ สอนใน
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติหลักส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรยังขาดความชัดเจนในการรับรู้และเข้า ใจ
ในรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งแนวทางในการนา
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ 4) ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร
ทั้งระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน เนื่องจากยัง คงใช้ ห ลั กสู ต รเดิ ม อยู่ ดังนั้นในการน า
มาตรฐานการศึกษาสู่ การพัฒนาผู้เรียนจึง สามารถดาเนินการในลักษณะการกาหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และเชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีตัวชี้ วัดส่วนหนึ่ง
ในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 5) การจัดการอาชีวศึกษาได้มีการเชื่อมโยงมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6) การประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกระดับการศึกษาดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พศ. 2561 ที่ประกาศใช้ แต่
พบว่าสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังขาดแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ดาเนินการในลักษณะเตรียมความ
พร้ อมในการทางานเพื่ อ การด าเนิ น อย่ า งเต็ มรูปแบบในปี 2562 และ 7) จากการปฏิบัติงานในปั จ จุ บั น
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ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่สาคัญในการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในการพัฒนา
ผู้เรียนหลายประการ คือ (1) สถานศึกษาต้องสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา
รวมทัง้ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ความต้องการของท้องถิ่น และลักษณะเฉพาะของผู้เรียน (3) การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง (4) ปรับการเรียนการสอนให้เน้นการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากขึ้น โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
ใน
การปฏิบัติจริง ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นว่าครูที่ได้รับ
การพัฒนาจะสามารถ พั ฒนาผู้เรียนได้มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้องการของสังคมตลาดแรงงานและ
ประเทศ ลดงานครู(5) หน่วยงานต้นสังกัดต้องทาหน้าที่ในการกากับ ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ และให้
การสนับสนุน (6)ควรปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย และต้องสร้ างความรู้ ความเข้าใจให้ คณะครูมีความรู้ด้านการวั ดและประเมินผล (7) ในการ
ดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในควรให้อิสระในการประกันคุ ณภาพและการ
ประเมินคุณภาพตามบริบท ภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด โดยสถานศึกษาสามารถเป็นผู้
กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ความต้องการ ความสาเร็จ วางระบบขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน นา
ผลที่ได้จากการทางานไปปรับและพัฒนางานได้จริงบนฐานความรับผิดชอบร่วมกัน และถือเป็นส่ วนหนึ่งของ
การทางานปกติต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินตามข้อเท็จจริงที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
2. การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
จากการศึกษาการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศใน 8 ประเทศ ประกอบด้วย
ประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เม็กซิโก แคนาดา โปรตุเกส เยอรมนี ฟินแลนด์ และออสเตรเลีย สามารถสรุปข้อมูล
ภาพรวมแยกรายละเอียดตามระดับการศึกษาได้ดังนี้
2.1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
2.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ทุ ก ประเทศสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย หรื อ ระดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษา โดยไม่จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรระดับนี้มีความยืดหยุ่ นสูง จุดหมายสาคัญเพื่อ
เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรียน และพัฒนาความเป็นตัวเองของเด็ก วิธีการหรือกระบวน
การเน้นการจัดประสบการณ์ที่ดีในสิ่งแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ให้เด็กพัฒนาโดยองค์รวมตามธรรมชาติ ทุก
ประเทศมีนโยบายให้หลายฝ่ายร่วมมือกัน ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้งครอบครัว อาจจัดได้หลาย
รูปแบบ เช่น เนอร์สเซอรี่ กลุ่มเล่น ศูนย์เด็กเล็ก สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น
2.1.2 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกประเทศกาหนดเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่กาหนดจานวนปีแตกต่างกัน การกาหนดกรอบ
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มุ่งพัฒนาสมรรถนะของคนให้สามารถเผชิญความท้าทายใน
อนาคต จานวนชั้นปีในระดับประถมศึกษาประมาณ 5-6 ปี ช่วงอายุประมาณ 6-12 ปี จานวนชั้นปีระดับ
มัธยมศึกษา ประมาณ 3-4 ปี ส่วนใหญ่บังคับให้เรียนจนถึงอายุ 15 ปี
ทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรด้านโครงสร้างเนื้อหา กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
หรือคุณค่าหลัก (Core Value) ทุกประเทศกาหนดกรอบหลักสูตรให้ส่งเสริมสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่
21 โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วยกลุ่มภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒ นา
ความสาเร็จในชีวิต เป็นการพัฒนาสมรรถนะ ที่มิใช่เพียงทักษะย ทุกประเทศร่วมโปรแกรมการประเมิน PISA
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ประเมิ น นั ก เรี ย นอายุ 15 ปี ที่ ส ะท้ อ นถึ ง สมรรถนะของผู้ เ รี ย นด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประเทศจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ดี โดยอ้างอิงจากผลการสอบ PISA (ปี 2015)
ถ้าเรียงลาดับเฉพาะประเทศ 8 ประเทศที่ศึกษา และรวมประเทศไทยด้วย กลุ่มประเทศที่อยู่ในอันดับไม่เกิน
20 ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี สาหรับโปรตุเกสอยู่ในกลุ่มไม่
เกินอันดับ 30 ประเทศไทยและเม็กซิโกอยู่ในกลุ่มเกินอันดับ 50 รายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสิงคโปร์กาหนดกลุ่มเนื้อหา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษา กลุ่ม
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และศิลปะ จุดเด่นของหลักสูตรของสิงคโปร์ คือ กรอบ
หลักสูตรกาหนด Knowledge Skills และ Life Skills รวมทั้งกาหนดการทาโครงการสาคัญที่พัฒนาผู้เรียนใน
การกระทาหรือปฏิบัติที่มีคุณค่า
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของญี่ ปุ่ น มี ก ารเพิ่ ม คาบเวลาเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น สั ง คมศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และพลานามัย รวมทั้งได้กาหนดวิ สัยทัศน์ทางการศึกษาของ
ญี่ปุ่นเพื่อสร้างพลังแห่งการดารงชีวิต
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ มีจุดเด่นที่กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการเรียนรู้
บูรณาการสาระผ่านการเล่น เพื่อคุณภาพชีวิต ส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คือ การคัดเลือก
ครูดีที่ทางานหนัก มีแรงบันดาลใจ ครูสามารถเลือกหนังสือ วิธีสอน สื่อ และการวัดประเมินผลได้เอง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา แต่ละรัฐส่วนใหญ่กาหนดกลุ่มวิชาสาคัญ
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และวิชาเลือก ใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับการหาจุดอ่อนของผู้เรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยเหลือเป็นพิเศษ
2.1.3 การอาชีวศึกษา
ประเทศที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาได้โดดเด่น ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย
และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ มีการสนับสนุน ความร่วมมือ และการควบคุมที่มีความเหมือนหรือสอดคล้องกัน
คือ
1) ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ เยอรมนีมีรูปแบบทวิภาคี คือ เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ฝึกงานในโรงงานที่กาหนดมาตรฐานการ
ทางานชัดเจน ออสเตรเลียกาหนดให้รัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สิงคโปร์มีหลักสูตร
Polytechnic และหลั กสู ตรส าหรั บ Institutes of Technological Education (ITE) ที่ส ถานประกอบการ
หรือภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการฝึกงาน 2) การมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การพัฒนาการศึกษาให้ มีคุณภาพ และมีความเท่าเทียม หรือนโยบายที่จะพัฒนาคนให้มีความสามารถสู ง
เยอรมนีมีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง มีกฎหมายพื้นฐานให้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคใน
การศึกษา มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่จะขับเคลื่อนประเทศ ออสเตรเลียยึ ดหลักการความเท่าเทียม และความ
เป็นเลิศ มีนโยบายการจัดระบบการศึกษาเพื่อฝึกทักษะในการทางาน สามารถแข่งขันระดับโลกได้ สิงคโปร์มี
นโยบายขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาประชาชนที่มีบุคลิกภาพดี และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า
2.1.4 ระดับการอุดมศึกษา
ประเทศที่ จั ดการศึก ษาระดับ การอุด มศึ กษาและร่ว มการจั ดอั นดับ ของ Times Higher
Education World University Ranking (2020) ประเทศที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มไม่เกินอันดับ 20 ได้แก่
เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ให้อิสระสูงมากแก่มหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาหลักสูตร และให้ความสาคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต ทุกประเทศมีกรอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality
Framework) สามารถบั ง คั บ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต่ า ง ๆ
ทุกประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
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จากการศึกษาการบริหารการศึกษาในระดับและประเภทต่าง ๆ ทั้ง 8 ประเทศ สามารถสรุป
ประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
1. ทุกประเทศมีการกาหนดกรอบหลั กสู ตรให้ ส่งเสริมสมรรถนะ หรือคุณค่าหลั ก (Core
Value) หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสาเร็ จในชีวิตในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับและประเภทการศึกษามีจุดเน้นของหลักสูตรที่ต่างกัน แต่มีความต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันเป็นลาดับ ระดับการศึกษาปฐมวัยมีจุดหมายสาคัญเพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเข้าเรียน
ในโรงเรี ย นและพั ฒ นาความเป็ น ตั ว เองของเด็ ก อย่ า งองค์ ร วม หลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง เน้ น การจั ด
ประสบการณ์ที่ดีในสิ่งแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการกาหนดกรอบ
หลักสูตร ด้านโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วยกลุ่มภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และทุกประเทศร่วม
โปรแกรมการประเมิน PISA เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะของผู้เรียนด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การอาชี ว ศึ ก ษามี จุ ด เด่ น คื อ การสร้ า งความร่ ว มมื อ อย่ า งเข้ ม แข็ ง ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ระดับการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีอิสระในการพัฒ นา
หลักสูตร แต่ให้ความสาคัญต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Framework) เป็น
เกณฑ์กาหนดคุณสมบัติผู้สาเร็จการศึกษา ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มุ่งเน้น
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
2. ทุกประเทศมีน โยบายที่ชัดเจนในการพัฒ นาการศึ กษาให้ มีคุณภาพ มีความเท่าเทีย ม
มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
3. ทุกประเทศสนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาระดั บการศึ ก ษาปฐมวั ยแม้ จ ะไม่ ใช่ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับ
4. ทุกประเทศมีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กร
เอกชน รวมทั้งครอบครัว
5. ประเทศฟินแลนด์ มีจุดเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้บูรณาการสาระผ่าน
การเล่นเพื่อคุณภาพชีวิต
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของแต่ละประเทศใน 4 แนวทางคือ 1) แนวทาง
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 2) แนวทางการนามาตรฐานการศึ กษาของชาติแต่ละระดับ
สู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและประเมินผล 3) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 4) แนวทางการ
กากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ทั้ ง นี้ ไ ด้ ส รุ ป ประเด็ น ต่ า ง ๆ
ที่น่าสนใจได้ดังนี้
1. แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของชาติ พบว่าประเทศที่มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไว้ชัดเจน ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ประเทศที่ใช้แนวคิดจากสภายุโรป
กาหนดความสามารถหลักสาหรับผู้เรียน ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี และประเทศที่มีแนวคิดสาคัญที่ใช้เป็น
พื้นฐานใน การพัฒนาการศึกษาสาหรับอนาคตของผู้เรียน โดยแต่ละรัฐมิสระที่จะออกแบบมาตรฐาน รวมทั้ง
มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่แคนาดา ซึ่งสรุป
แนวทางในการกาหนดมาตรฐาน ได้ 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 รัฐ บาลดาเนินการกาหนดมาตรฐาน
แห่งชาติ โดยอาจดาเนินการในรูปของนโยบาย กฎหมาย หรือเป้าหมายการศึกษาระดับชาติ รูปแบบนี้เป็น
แนวทางการบังคับใช้ของกฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามระบบของกฎหมายด้านการศึกษาที่ชัดเจน
การกาหนดเป็นมาตรฐานที่มีนัยเชิงสั่งการที่ต้องดาเนินการตามอย่างเคร่งครัด มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การดาเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน และความต้องการปัจจัยต่าง ๆ สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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แนวทางที่ 2 รัฐบาลกาหนดเป็นเป้าหมายร่วม (Common Value) ระดับชาติที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็น
เป้าหมายคุณภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายไปในทางเดียวกัน
เอื้อให้เกิดการระดมทรัพยากรและการทางานร่วมกันที่ยืดหยุ่น แนวทางที่ 3 รัฐบางรัฐไม่ได้กาหนดมาตรฐาน
หรือเป้าหมายร่วมที่ขัดเจนร่วมกัน แต่เปิดโอกาสหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ประเภทได้ดาเนินการกาหนดมาตรฐานตามบริบทของตนเอง
2. การกาหนดหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบในการขับเคลื่ อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
โดยตรง และมีบางประเทศที่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่ใช้วิธี การในการทางานร่วมกันจากฝ่ายต่าง ๆ
ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยตรง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์
ออสเตรเลีย แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายไปดาเนินการตามบริบทและจุดมุ่งหมายของตนเองได้แก่ ฟินแลนด์ และ แนวทางที่ 3
ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก โดยแคนาดามีสภารัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติ
ออกนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันรัฐบาลกลางไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศึกษา ส่วนเม็กซิโก
มีกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สานักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ และแต่ละรัฐรับผิดชอบด้านการศึกษา
ร่วมกัน
นอกจากนี้พบประเด็นที่น่าสนใจ จากการศึกษาด้านการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของชาติ
ทั้ง 8 ประเทศ มีดังนี้ ประเทศญี่ปุ่นใช้กลไกเชิงกฎหมายในการขับเคลื่อนงาน มีแผนการศึกษาชาติเป็นการ
กากับและควบคุมการทางาน โดยเป็นแผนระยะยาว ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาชาติ (Course Study) ทาหน้าที่
เอกสารเชิงวิสัยทัศน์ของชาติ( Visionary Document) ที่ชัดเจนและใช้คาที่ทรงพลัง มีเอกสารและงานวิจัย
รองรับใน การนาเสนอ ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งมีการกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตร
ทุก 10 ปี ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมการและขับเคลื่อนคุณภาพไปด้วยกัน ประเทศโปรตุเกสกาหนด
ความท้าทาย 12 ประการ ที่ต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา ควบคู่กับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ประเทศเยอรมนี กาหนดระดับการให้คะแนนของการวัดผลการศึกษา จะต้องผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของแต่ละรัฐดูแล
ในขอบข่ายของการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและวัฒนธรรม ประเทศเม็กซิโก สร้างโมเดลการศึกษาใหม่
เป็นการศึกษาเพื่ออิสรภาพและความคิดสร้างสรรค์ (ModeloEducativo para la EducaciónObligatoria:
Educar para la Libertad ylaCreatividad) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การปฏิรูปด้านครุศาสตร์
(Pedagogical Reform) 2) โรงเรียนที่เป็นหัวใจของระบบ (Schools at the Heart of The System) 3) การ
อบรมพื้ น ฐานของ ครู ผู้ สอนและการพั ฒ นาทางอาชี พ ( Teachers’ Initial Training & Professional
Development) 4) ความเท่ า เที ย มและการรวมไว้ ด้ ว ยกั น (Equality & Inclusion) และ 5) ธรรมาภิ บ าล
(Governance) ประเทศเม็กซิโก มีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ มีการจัดทา
ประชาพิจารณ์ และมีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมถึงครู ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการจานวนมาก
2.2 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล
จากการศึกษาด้านแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล ทั้ง 8 ประเทศ สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
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2.2.1 การกาหนดนโยบายในการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร
ประเทศส่วนใหญ่มีการกาหนดนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการนามาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับต่าง ๆ มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่มีหน้าที่ส่งเสริม กากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.2.2 การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึก ษาของชาติสู่ การพัฒ นาหลั กสู ตรในประเทศส่ ว นใหญ่
รัฐบาลกลาง หรือรัฐกาหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรด้านเนื้อหา ด้านคุณค่าหรือสมรรถนะด้านทักษะสาคัญ
กรอบโครงสร้างหลักสูตร เน้นมาตรฐานชาติ เน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลางกาหนดกรอบ
ในการพัฒนาหลักสูตร กาหนดขั้นตอนหลักและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเอง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศประเทศที่มีหลายรัฐนั้น รัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดนโยบายหลักด้าน
การศึกษา ส่ ว นระดับ รั ฐ และเขตปกครองพิเศษ มีนโยบายเพิ่มเติมและดูแลการพัฒ นาหลั กสู ตรในระดั บ
สถานศึกษา รวมทั้งกาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ตามที่หลักสูตร
กาหนด ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร สามารถสรุป
ได้ 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 มีการกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ จากรัฐบาลกลางหรือรัฐแต่ละรัฐ โดยทุกประเทศที่มีการกาหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตร จะมีการ
ก าหนด 2 ส่ ว นหลั ก ที่ เ หมื อ นกั น ในหลั ก สู ต ร คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น คุ ณ ค่ า หลั ก (Core Value) หรื อ สมรรถนะ
(Capabilities) และส่ ว นที่ เ ป็ น โครงสร้ า งเนื้ อ หา (Learning Areas) นอกจากนี้ ยั ง มี ส่ ว นอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น
ออสเตรเลียมีส่วนของการบูรณาการข้ามหลักสูตร (Cross-Curriculum Priorities) เม็กซิโกมีส่วนที่ให้อิสระใน
การจัดหลักสูตร สาหรับประเทศที่ใช้แนวทางนี้ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ญี่ ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เม็กซิโก
แนวทางที่ 2 มีห ลั กสู ตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่นได้แก่ ฟินแลนด์ แคนาดา โดยฟินแลนด์ห ลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างยืดหยุ่น และมีโรงเรียนเป็นแบบผสม (Comprehensive School) ที่มีหลักสูตรที่
ผสมผสานสายสามัญกับสายอาชีพเนื่องจากความหลากหลายของประชากร และแคนาดา มีหลักสูตรค่อนข้าง
หลากหลาย ยืดหยุ่น เพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาเอง สาหรับการอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา
มีหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะและการประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกับสถานประกอบการ ฝึกอบรมที่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน และมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม
ก่อนทางาน หลักสูตรฝึกทักษะระดับกลาง เยอรมันและออสเตรเลียมีการกาหนดคุณสมบัติสมรรถนะ และ
ระดับทักษะของผู้ได้รับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
2.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเทศมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ ผู้ เรี ย นเกิดสมรรนะและค่านิ ย มตามมาตรฐานการศึก ษาของชาติโ ดยส่ ว นใหญ่จะมุ่ง เน้นด้านทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน สามารถเรียนรู้วิธีเรียน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สั่งสม ทาให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมุ่งสู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิด อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การสื่อสาร และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ และมุ่งสู่คุณสมบัติในการทาได้ด้วยตัวเอง และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดั งนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ การเล่น และการ
สืบเสาะ ระดับประถมศึกษา เน้นให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทาโครงงาน ส่งเสริมให้เกิด
สมรรถนะพัฒนาความเข้มแข็งในการอ่านการเขียน คณิตศาสตร์ และการค้นคว้า ระดับมัธยมศึกษาเน้นการใช้
วิธีการใหม่ ๆ ใช้สื่ อดิจิ ทัล ช่องทางสื่ อสาร เพื่อจัดการเรียนการสอน พัฒ นารายบุคคล พัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ และทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นการคิดระดับสูง และการอาชีวศึกษา เรียนวิชาในโรงเรียน
ควบคู่กับภาษา ปฏิบัติในสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
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2.2.4 การวัดและประเมินผลในทุกประเทศ ครูผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลผู้เรียน
โรงเรียนรับผิดชอบกาหนดและดาเนินการวัดและประเมินผู้เรียนเอง บางโรงเรียนอาจจัดสอบเฉพาะวิชาหลัก
ในฟินแลนด์โรงเรียนต้องแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน หากผู้เรียนได้คะแนนไม่ดีในหลายๆ วิชา
ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ ป กครองต้ อ งร่ ว มมื อ กัน ช่ว ยเหลื อ ผู้ เ รีย น ทั้งนี้ในแต่ล ะระดับ และประเภทการศึ ก ษา
มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้ ระดับประถมศึกษา เน้นการวัดและประเมินผล
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency–Oriented Feedback) ไม่เน้นการสอบ
ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งใช้วิธีวัดจากการแสดงออกโดยการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ ระดับ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA และมีการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
สาหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย การอาชีวศึกษา เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมินทักษะ
ผู้ เรี ย น ในประเทศส่ ว นใหญ่ มีการทดสอบตามมาตรฐานและมีการประเมินระดับชาติที่ด าเนิน การโดย
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐ ออสเตรเลียและเยอรมนี มีกรอบการประเมินผู้ เรียนในระดับการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานทั้งระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ ขณะที่เม็กซิโ กยกเลิ กการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น
ระดับชาติ เนื่องจากมีผลกระทบทาให้ครูติวผู้เรียนเพื่อสอบ
จากการศึ ก ษาด้ า นการเชื่ อ มโยงมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทั้ ง
8 ประเทศ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ประเทศโปรตุเกส มีหน่วยพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร
โดยตรง ประเทศเม็กซิโก มีการกาหนดกรอบสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงขั้น
พื้นฐาน 11สมรรถนะ และใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ปฐมวัยถึงขั้นพื้นฐาน คือ ภาษา&การ
สื่ อสาร การคิดทางคณิตศาสตร์ การเข้าใจโลกธรรมชาติ &โลกสั ง คม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ & การ
แก้ปัญหา ความสามารถทางอารมณ์และสังคม & โครงงาน ชีวิต การทางานเป็นทีม & การร่วมงาน การเป็น
พลเมื อ ง & ชี วิ ต ทางสั ง คม การสื่ อสาร & การชื่ นชอบทางศิ ล ปะ การดู แลสุ ขภาพ การดู แลสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความสามารถด้านดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการกาหนดกรอบหลักสูตร แต่ให้ครูมีโอกาสออกแบบ
การเรียนการสอนอย่ างอิสระเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ เรียน การสอนในวิช าต่าง ๆ กาหนดให้ปลู กฝั งจิต ใจที่
สมบูรณ์ในร่างกายที่แข็งแรงด้วยโรงเรียนจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาการพึ่งตัวเองได้ การร่วมมือกับผู้อื่น
การตระหนักในกฎเกณฑ์ของสังคม และการมีจิตสาธารณะกระบวนการเรียนหลักมี 3 ระยะ คือ ฟังบรรยาย
ทดลองใช้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้ชานาญ ประเทศฟินแลนด์ มีแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์
เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) ควบคู่กับการสอนเน้นเนื้อหา (Subject-Based Instruction) ใน
ชั้นเรียนใช้ 2 ภาษา คือ ฟินนิช และภาษาอื่น และเน้นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน (Reading for Pleasure)
มีการปฏิรูปด้านการสอน กาหนดให้ลดการเรียนแบบท่องจา เพิ่มกระบวนคิดและกระบวนการเรียนรู้กาหนด
ห้องเรียนมีนกั เรียนไม่เกิน 20 คน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และประสิทธิภาพการเรียนครูมีอิสระในการเลือกวิธีสอน
การคัดเลือกครูใช้เกณฑ์มาตรฐานสูงมากทั้งความสามารถและคุณสมบัติ หลักปฏิบัติสาหรับครู คือ ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง พิจารณาการเรียนและช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนโดยรู้จักสนใจ จูงใจผู้เรียน มุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้ธรรมชาติสังคม เห็นคุณค่าในการเรียน และชื่นชอบวัฒนธรรม
2.3 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 8 ประเทศ พบว่า ทุกประเทศมี
ระบบการประกันคุณภาพที่มีการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ แบ่งออกเป็น
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีรายละเอียดการดาเนินการทั้งที่ มีความ
สอดคล้องและแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
205

2.3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่
ละระดับ พบว่า ประเทศส่วนใหญ่ดาเนินการทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยกาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 มีระบบการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในดาเนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง แต่ การ
ประกันคุณภาพภายนอกมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยในการประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินการโดย
สถาบันการศึกษาเอง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี แนวทางที่ 2 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลให้การรับรอง ร่วมดาเนินในการ
ประกันคุณภาพ ได้แก่ ประเทศที่ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงได้แก่
สิ งคโปร์ และหน่ ว ยงานที่อาศัย ความร่ว มมือในการดาเนินการจากหน่ว ยงานหลายภาคส่ วน ได้แก่ ญี่ปุ่น
เม็กซิโก และ แนวทางที่ 3 ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูผู้สอน ให้ความไว้วางใจและเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กาหนดไว้ พร้อมมี
นโยบายในการสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ ฟินแลนด์
2.3.2 การขั บ เคลื่ อ นระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในการขั บ เคลื่ อ นระบบ
การประกันคุณภาพของแต่ละระดับ พบว่า แต่ละประเทศมีการกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยกาหนดรายละเอียดได้ ดังนี้
1) การกาหนดระยะเวลาที่เ หมาะสมในการประกั น คุ ณภาพ โดยแต่ล ะประเทศจะ
กาหนดช่วงระยะเวลาสาหรับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น สิงคโปร์กาหนดกรอบการประกันคุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปีแรกเป็น
การประเมิน ตนเอง ปี ที่ 4 เป็ น การประเมินภายนอก ญี่ปุ่นกาหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมิน
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 7 ปี แต่ถ้าเป็นหลักสูตรจะได้รับการประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
2) การใช้ประโยชน์จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจะมีการระบุให้มีการนา
ผลจากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อนาผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ทั้งระดับนโยบาย การจัดการศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินโดยมีการนาผลจากการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน
สาหรับนาไปพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนต่อไป ซึ่งการวิจัยช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายและวางแผนการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการในการกากับ ควบคุมคุณภาพการศึกษาของแต่ละ
ระดับโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการประกันคุณ ภาพจะให้คาแนะนาเพื่อพัฒนา สนับสนุน
มากกว่าการตรวจสอบหรือควบคุมเช่น เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์
ประเด็นที่น่าสนใจในการทางานแต่ละประเทศดังนี้ ประเทศแคนาดา มีการสร้างวัฒนธรรม
ในการทางานโดยกาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นหนึ่งในกระบวนการทางาน ประเทศ
ฟิน แลนด์ ไม่มีการดาเนิ น การประกัน คุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่ฟินแลนด์ให้ ความส าคัญกับ
คุณภาพของผู้สอนทุกระดับการศึกษา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ โดยเป็น
การทางานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสานักงานการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์และสภาประเมินผลการศึกษา
ออสเตรเลีย มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายและ
นโยบายระดับชาติ โดยกาหนดความสาเร็จในการประเมินแห่งชาติ มุ่งเน้นที่ 1) ความรู้ 2) การคานวณ
3) พลเมืองและความเป็นพลเมือง 4) ความรู้ด้านไอที และ 5) ความรู้วิทยาศาสตร์ รวมถึงการเชื่อมโยงผลลัพธ์
ของผู้เรียนเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ เพื่อนามากาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับนานา
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ประเทศ และ ประเทศโปรตุเกส มีระบบการให้ความเป็นธรรมกับสถานศึกษา และการประเมินที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่เห็นด้วยกับผลการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลปกครองได้
2.4 แนวทางการก ากั บ ติ ด ตาม และการประเมิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐาน จากการศึกษาด้านแนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริ มคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานทั้ง 8 ประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
กากับติดตามหลายภาคส่วนและมีการดาเนินการหลายแนวทาง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
2.4.1 แนวทางการกากับติดตามในแต่ละระดับ
ระดับการศึกษาปฐมวัย ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยไม่จัดอยู่ในส่วน
ของการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ มี เ พี ย งการก าหนดกรอบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว้อ ย่ า งกว้า ง ๆ ดั ง นั้ น
ในการกากับติดตามและประเมินผลในระดับการศึกษาปฐมวัยนี้ จึงมีอิสระสูงในการจัดการศึกษา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกัน เช่น โปรตุเกส แคนาดา เม็กซิโก
ระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ส่วนใหญ่ในระบบการกากับติดตามการจัดการศึกษาของระดับการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษามีระบบความร่วมมือกับหลายภาคส่วน และมีการกาหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและ
ท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา เยอรมนี การ
อาชีวศึกษา ส่วนใหญ่มีระบบการกากับติดตามโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคานึงถึงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานเป็นหลัก การจัดการศึกษาจึงเน้นเรื่องของ
การพัฒ นาสู่ อาชีพ เน้ น การพัฒ นาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น และเป็นการดาเนินการร่ว มกันระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษากลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอาชีพ เช่น แคนาดา เม็กซิโก ระดับการ
อุดมศึกษา ในการกากับติดตามและประเมินผลในระดับการอุดมศึกษา มีการกาหนดบทบาทผู้รับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยมีรูปแบบของการดาเนินการติดตาม แบบมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นระบบการรับรองคุณภาพ
2.4.2 การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ในการกากับติดตามและการประเมินเพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการกากับติดตามและการประเมินไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่กาหนดบทบาทหน้าที่โดยตรง และบทบาท
หน้าที่แบบมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานโดยตรง ซึ่งอาจจะมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม หรืออาจเป็นการจัดตั้งสถาบัน
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น การเฉพาะเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ใหม่ เช่ น สิ ง คโปร์ เยอรมนี แนวทางที่ 2
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดย
มีการกระจายอานาจในการกากับติดตามและประเมินให้ กับส่วนของภูมิภาค หรือท้องถิ่ นให้มีส่วนร่ว มใน
การกากับติดตามและประเมินดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามกรอบคุณภาพที่กาหนด เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา
โปรตุ เ กส และ แนวทางที่ 3 ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ติ ด ตามโดยตรง แต่ มี วั ฒ นธรรม
ในการทางานบนพื้น ฐานของความไว้ว างใจ ทาให้ เกิดความเชื่ อมั่นในการจัดการศึก ษา โดยหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องทาหน้ าที่ในการสนั บสนุน ส่งเสริ ม เพื่อให้ เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ได้แก่ ฟินแลนด์
ประเด็นที่น่าสนใจ มีดังนี้ ประเทศฟินแลนด์ มีระบบการกากับติดตามที่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ
ของการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จนสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่มีความไว้วางใจ เชื่อมั่น และความรับผิดชอบ
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ร่วมกัน เน้นการสร้างกาลังใจ แรงบันดาลใจและการเสริมพลั งอานาจทดแทนการควบคุม เน้นการมีส่ ว น
ร่วมกับชุมชนท้ องถิ่น และมีการจัดระบบสนับสนุน เช่น การจัดงบประมาณในการใช้จ่า ยที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้บรรลุตามกรอบคุณภาพการศึกษาที่กาหนด ประเทศสิงคโปร์
และเยอรมัน มีการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการในการกากับติดตามการทางาน
โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันแบบ Big Data ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึ งระดับปฏิบัติการ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกากับติดตามในการทาวิจัยดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เช่น ในสิงคโปร์ กากับ
โดยสถาบั น พัฒ นาครู แห่ งชาติสิ ง คโปร์ (NIE) ส่ ว นในเยอรมัน กากับโดย สถาบันเพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา (IQB)
จากผลการศึกษาจุดเด่นในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ทั้ง 8 ประเทศ พบประเด็น
ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ทุกประเทศมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็น และกาหนดคุณค่าหลั ก (Core Value) ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทั ก ษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถ
สูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยแต่ละประเทศมีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในการกาหนดมาตรฐานการศึกษา ในเม็กซิโก มี การกาหนดมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดย
ร่วมมือกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ มีการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อกาหนดมาตรฐานมีนโยบายให้ฝ่ายต่าง ๆ
ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน รวมทั้งผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ใน
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. มีนโยบายส่งเสริมการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียนการ
สอนที่ชัดเจนระบุคุณสมบัติผู้เรียนชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ตรงกัน บางประเทศใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาและเป็ น การส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดผลลั พธ์ที่ พึ งประสงค์ต ามมาตรฐานการศึก ษาของชาติ เช่น
โปรตุเกสมีการกาหนดความท้าทายสาคัญ 12 ประการ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการทางานที่มีประสิทธิภาพ
แคนาดาใช้กลยุทธ์ความสาเร็จของนักเรียนมาใช้ในการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและให้การ
ช่วยเหลือแบบพิเศษ เป็นต้น
3. มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ส่งเสริมการทางานเพื่อสนั บสนุนการพัฒนา การกากับ
ติดตาม และประเมินหลักสูตร การวิจัยผลการประเมินเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติทั้งระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐ/ท้องถิ่น
4. มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางและกาหนดบทบาทที่ชัดเจน โดยรัฐทาหน้าที่ส่งเสริมการนา
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประมินผลการศึกษา ท้องถิ่นรับผิดชอบการดาเนินการในระดับ
สถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติตามบริบทของ
ตนเองได้ในระดับสากล ในญี่ปุ่นมีการหนุนเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมายโดยรัฐบาลกลางออกมาตรการและ
แนวทางในด้านต่าง ๆ ทางานร่วมกับอย่างเป็นระบบ
5. ใช้กรอบสมรรถนะในการกาหนดมาตรฐานในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และประเมินผล
ตามสมรรถนะของผู้เรียน เน้นการเชื่อมโยงการเรียนสู่การนาไปประยุกต์ใช้และชีวิตการทางาน
6. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โปรตุเกสจะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมในการกากับติดตามและการจัดการศึกษา ออสเตรเลียมีการประกาศปฏิญญาเมลเบริน์ที่ระบุคามั่นสัญญา
ที่จะลงมือปฏิบัติ 8 ด้าน เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยเน้นด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิศ
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ภายใต้การกากับติดตามของรัฐบาลกลาง รัฐคู่ภาคีของรัฐบาลและเขตปกครองต่าง ๆ ในขณะที่แคนาดานา
ระบบประกันคุณภาพมาเป็นวัฒนธรรมในการทางาน
7. มีระบบการกากับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกากับติดตามหลายภาคส่วน
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐด้านการจัด
การศึกษา และสภายุโรป
8. พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ
การบริหารจัดการ
9. ระบบการพัฒนาครูมีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธีในการสอน
และการคัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูงครูได้รับความไว้วางใจ และมีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอน
สามารถเลือกวิธีการสอนของตนเองมีอิสระในการเลือกวิธีการ อุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในการนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศนั้น นอกจาก
การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาแล้ว ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้ง
การพัฒนาครู ล้วนเป็นปัจจัยที่สาคัญอันจะส่งผลให้การนามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิผล
3. แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน 4 ประเด็นในแต่ละช่วง มีดังนี้
3.1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
ในช่วงนี้มีการดาเนินการ ดังนี้ (1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและเตรียมการ
นาไปใช้ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่วนหนึ่งกาหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษา (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวัด
ประเมินผลนั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเดิม เดิม ยกเว้นการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระยะนี้ แนวทางการนามาตรฐาน
ของชาติสู่การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และใช้แนวทางการวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง และการประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น (3) การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกนั้น เน้นการดาเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 และแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้อย่างชัดเจน และ (4) การกากับติดตามและประเมินผล
ควรจัดระบบแนวทางการกากับติดตามที่มีประสิ ทธิภาพและดาเนินการตามระบบที่กาหนดอย่างต่อเนื่ อง
โดยเน้ น การกากับ ติดตาม ประเมิน ผลการทางานที่มุ่งเน้นคุณลั กษณะผู้ เรียน และการทางานในลั กษณะ
กัลยาณมิตร และนาข้อมูลมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และนาข้อมูลมาใช้ในการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาในช่วงต่อไป
a. ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน
มี การด าเนิ น การแต่ ล ะส่ ว น ดั งนี้ (1) การก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ ในช่ ว งนี้
หน่วยงานต้นสังกัดควรนาข้อมูลการดาเนินการในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการทบทวน
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลจุดเน้นตามบริบท
การทางานและระดับผู้ เรี ยนแต่ละช่วงวัย (2) การนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล นั้นเป็นการนามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลสาคัญใน
การพัฒนาปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรที่ เป็ น หลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่มี ลั กษณะยึดผู้ เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (Learner
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Centric) โดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท วิถีชีวิต ภู มิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real Life)
ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการนาความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ยึด
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ในแต่ ละระดับการศึกษา เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่
มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนาตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนเน้น
การเรียนรู้แบบรู้จริง(Mastery Learning) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้
จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการทางาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ลองผิดลองถูก และ
เรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning) คือ เรียนรู้ทางออนไลน์
และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to Face)เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน นาโปรแกรมทันสมัยที่ ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น Mooc, SkillLane,
Google ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ อานวยความสะดวก และ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น
และการวัดและประเมินผล เพื่อการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน (3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา
และพัฒ นาผู้ เรี ย น การประเมิน คุณภาพภายนอกที่เ น้น การประเมิน คุณ ลั ก ษณะผู้ เรี ยนจากร่อ งรอยเชิ ง
ประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบ หน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้นการเปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ

อภิปรายผล
ในส่วนนี้จะอภิปรายผลการดาเนินการใน 2 ประเด็น คือ 1) แนวทางในการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติ ใน 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ล ะระดับ แนว
ทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล และ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) กลไกในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติและปัจจัยสู่ความสาเร็จ
1. แนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
1.1 แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ของประเทศไทย โดย ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2561) ได้จั ดทามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาซึง่ เป็นเป้าหมายร่วม (Common Value) ระดับชาติ เพื่อเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ
ที่พึงประสงค์ของคนไทย ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งมีจุดหมายร่วมคือ
“ธ ารงความเป็ น ไทยและแข่งขัน ได้ในเวทีโ ลก” ทั้งนี้ ส ถานศึกษามี อิส ระในการใช้เป็นแนวทางในการจั ด
การศึกษาและจัดทามาตรฐานการศึกษาขั้นต่าที่จาเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาให้สอดคล้ องกับ
บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและตามความถนั ด ของผู้ เ รี ย น และสอดรั บ กั บ กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2561) ซึ่งกาหนดว่าสถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาการดาเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษา การตรวจสอบ การกากับติดตามและการประเมินผล รวมถึงการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
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เพื่ อ น าไปสู่ ก รอบผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามบริ บ ทระดั บ และประเภทการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และให้
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่ประเมินภายนอกตาม
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็น
การประเมินเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กาลั งศึกษา และเพื่อวางรากฐาน
ให้ผู้เรียนในระหว่างที่กาลังศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสาเร็จการศึกษา
จากผลการศึกษาบทบาทของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ซึ่งเป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันจากเอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของชาติและผลลั พธ์ที่ พึ งประสงค์ 3 ด้าน พ.ศ. 2561 พบว่า การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติแต่ละระดับมีความเหมาะสมตามช่วงวัยและมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงที่สอดคล้องกันตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา การนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติจึงไม่มีปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานทุกระดับจะนามาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไปกาหนดเป็นนโยบาย โดยหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งสามารถบูรณาการผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยและระดับการศึกษาของผู้เรียนแต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังที่
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้ว่า เพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่ งยึ ดเป็น แนวทางส าหรั บ พัฒ นาผู้ เรียนไปสู่ผ ลลั พธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา โดยการ
กาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษาและเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติ ระดับสถานศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า ระดับผู้ปฎิบัติในสถานศึกษาส่วนใหญ่
ยังขาดการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และยังไม่ทราบแนวทางในการนามาตรฐาน
ของชาติมาปฏิบัติในบทบาทของสถานศึกษาทั้งในด้านแนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการกากับ ติดตาม
และการประเมินผล ตามที่ สานักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา (2561) ได้กาหนดไว้ว่า มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
อิสระที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางจัดทามาตรฐานการศึกษาขั้น ต่าที่จาเป็นแต่ละระดับการศึกษา เพื่อให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และวางรากฐานให้ผู้เรียนมี “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่สามารถสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศ
ด้านแนวทางการนามาตรฐานของชาติมากาหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นว่า รับทราบแต่คิดว่ายังต้องทาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติและขอรอความชัดเจนการดาเนินการจากหน่วย
เหนือ โดยมีความคิดเห็นว่า 1) ควรดาเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ คณะครูและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของท้องถิ่นตามมาตรฐาน 2) พัฒนาครู
พัฒนาหลักสูตร ปรับหลักสูตรให้เป็นฐานสมรรถนะ ปรับการสอนให้บูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากขึ้น
3) ศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และทาความเข้าใจหลักสูตรและการสอดที่
นามาตรฐานการศึกษาของชาติมาใช้เพิ่มเติม ตามลาดับ ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบอิง
ผลลัพธ์การเรียนรู้มีปรัชญาในการจัดการการศึกษาว่า “ความสาเร็จ สาหรับทุกคน” เป็นหลัก (Spady,1988;
Spady and Marshall, 1991; Charlotte Danelson, M. A.,1985) แนวคิดในการจัด การศึ ก ษาอิ ง ผลลั พ ธ์
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การเรี ย นรู้ ก่อตัวมาจากปรั ชญาการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ (Zui Neofa, 2010 ) ซึ่ งแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งพัฒนาคนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ
ความสนใจ และให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติได้จริง การมีส่วนร่วม
อย่างตื่นตัว ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้วางแผนจัดการ ชี้แนะ และอานวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน (กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ, 2545, อัมพร ม้าคะนอง, 2546, สังเวียน ปีนะกาลัง , 2552,
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2553) แนวคิดการจัดการศึกษาอิงผลลัพธ์การเรียน แนวคิดดังกล่าว ส่งเสริมในการจัด
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคน สามารถบรรลุผลสาเร็จของการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านความรู้ที่เรียน
ด้านความสามารถในการปฏิบัติและด้านทักษะในวิชาที่เรียน และให้มีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนควรมี
ด้ า นแนวทางการน ามาตรฐานของชาติ ม าสู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการวั ด และประเมิ น ผล
กลุ่มผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า 1) ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ2) อบรมครู ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดาเนินการ และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่
เน้ น ความรั บ ผิ ดชอบ ค้น คว้าด้ว ยตนเอง ลดงานครู 3) ควรให้ อิส ระหน่ว ยงานระดับ สถานศึก ษาพั ฒ นา
หลักสูตรเอง ภาครัฐเพียงติดตาม ดูแลผลผลิต ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวคิดแบบผสมผสาน (Recognizing
Policy complexity) ในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติของ Viennet และ Pont (2017) ทีเ่ ป็นการผสมผสาน
ทั้งแบบจากบนลงล่างและแบบฐานราก โดยพัฒนาจากแนวคิด Policy cycle approach เป้าหมายเพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการดาเนินงาน โดยหลักการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้นโยบายประสบความสาเร็จ
เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการธรรมชาติ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคปฏิบัติ แนวคิด
เครือข่ายที่จะมาช่วยวิเคราะห์การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ส่วนการดาเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดประเมินผล กลุ่มผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แสดงความ
คิ ด เห็ น ว่ า 1) ควรวั ด ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลพั ฒ นาการ
ประเมินผลให้ตรงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและนาไปปฏิบัติจริง 2) วัดประเมินผลให้หลากหลายและเน้น
สภาพจริง สร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะครูมีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
กล้า ทองขาว (2551) ที่กล่าวว่า ปัจจัยกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ
ปัจจัยด้านการกากับตรวจสอบประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติการนานโยบายไปปฏิบัติ จาเป็นต้อง
มีระบบ การกากับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กรที่รับผิดชอบการกากับ ตรวจสอบมุ่งที่
จะให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนโยบาย และป้องกันการบิดเบือนเป้าหมายและการหันเหทรัพยากรไปใช้
ผิดทาง สาหรับการประเมินผลอย่างเป็นระบบ จะสามารถสะท้อนปัญหาในการกระบวนการนานโยบายไป
ปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน สามารถที่จะนาผลการประเมินไปแก้ไขการนานโยบายไปปฏิบัติ และปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้นโยบายบรรลุผล ส่วนการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หากเป็นแรงเสริม ทางบวกจะทาให้ผู้ปฏิบัติ
มีกาลังใจ มีขวัญในการทางาน แรงเสริมทางบวกจะเป็นพลังจูงใจให้ผู้ปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจ ทางานในหน้าที่ของตน
ให้ดียิ่งขึ้นหากเป็นการให้แรงเสริมทางลบจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมหรื อการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์ จะเห็นว่า
ปัจจัยด้านการกากับ ตรวจสอบ ประเมินผล และการให้แรงเสริมแก่ผู้ปฏิบัติ มีความสาคัญต่อความสาเร็จ หรือ
ความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ เพราะนโยบายใดหากมิได้จัดระบบการกากับ ตรวจสอบ ระบบ
การประเมินผลและการเสริมแรงผู้ปฏิบัติไว้ดีพอ โอกาสที่นโยบายจะบรรลุผลในขั้นการนาไปปฏิบัติ จะมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก สอดคล้องกับที่ อุทัย บุญประเสริฐ (2536) กล่าววว่า การกากับ ควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การดาเนินการทราบว่าได้ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
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ไว้เพียงใด ผลของการดาเนินการจะได้ข้อมูลที่แสดงถึงความสาเร็จ ข้อดี จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหา ช่วยให้การบริหารงานแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ด้านการดาเนิน การของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ส่ ว นใหญ่มีความเห็นว่า
การประกัน คุณภาพและการประเมิน คุณภาพตามบริบท ภารกิจของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่
กาหนด โดยสถานศึกษาสามารถเป็ น ผู้ กาหนดเป้ าหมาย ตัว ชี้วัด ความต้องการ ความส าเร็จ วางระบบ
จัดระบบ ขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจนร่วมกัน ตรวจสอบได้จริง นาผลไปปรับและพัฒนางานได้จริง
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่กาหนด เน้นการพัฒนาผลที่เกิดจากผู้เรียนตามจริงจากผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ศึกษา ปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายที่กาหนดเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และ
รายงานผล ควรผลักดันระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ
ต่อเนื่อง และประเมินตามข้อเท็จจริง เน้นคุณภาพมากกว่าการรายงานทางเอกสารและสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มมีความสนใจใช้ระบบ การสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลั ก
(Objective and Key Results) หรือ OKRs มาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2561) กล่าวคือ มีหลายองค์กรสนใจที่จะนาเอา OKRs ไปใช้ประโยชน์ ที่แตกต่างจาก Key
Performance Indicators (KPIs) ที่ใช้มาแต่เดิม ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมแล้ว ทั้งสองระบบนี้เป็นระบบ
การวัดผล เหมือนกัน เพียงแต่ระบบ KPIs จะมุ่งเน้นการรวมศูนย์การตัดสินใจ (Centralization) เป็นหลัก ซึ่ง
แตกต่าง จากระบบ OKRs ที่จะเน้นการกระจายศูนย์ การตัดสินใจไปสู่พนักงาน (Decentralization) อย่างไร
ก็ตาม สามารถสรุปความแตกต่างของทั้งสองระบบได้ใน 5 ประเด็น กล่าวคือ 1) ในการสร้างตัววัดผลนั้น
ระบบ KPIs ตัววัด มักจะมาจากองค์กร คือใช้ระบบบนลงล่างเป็นหลัก ในขณะที่ OKRs จะให้แต่ละคนสร้างตัว
วัดผลการทางานของตนเองขึ้นมา ดังนั้นการใช้ OKRs จึงน่าจะทาให้สามารถมีตัววัดผลที่สอดคล้องกับงานที่
ทาได้มากกว่า 2) ขั้นตอนการออกแบบตัววัดของ KPIs หาก ทาได้ไม่ดี ในบางกรณีอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร แต่ในระบบ OKRS นั้นในขั้นตอนการออกแบบ มีการกาหนดให้หัวหน้างานพิจารณาความ
สอดคล้องของ ผลลัพธ์หลักของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่แล้ว จึงทาให้โอกาสได้การวัดผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงสูง
กว่า 3) ในการออกแบบระบบ KPIs มักจะมีการต่อรองในเรื่องค่าเป้าหมายมากกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว ค่า
เป้าหมายของตัววัดผลเหล่านี้จะถูกนาไปคิดคานวณ และใช้ในการกาหนดผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่งต่าง
จากระบบ OKRs ที่ให้พนักงานตั้งค่าเป้าหมายเอง และไม่นาไปเชื่อมโยงโดยตรงกับการกาหนดผลตอบแทน
ของพนักงาน จึงทาให้การตั้งเป้าหมายทาได้ท้าทายกว่า 4) ในระบบ KPIs นั้น พนักงานมักจะมุ่งเน้น เฉพาะสิ่ง
ที่ถูกวัดและมักจะละเลยที่จะทาอะไรนอกเหนือ ไปจากที่กาหนดให้ทาต่างจาก OKRs ซึ่งกระตุ้นให้ พนักงานได้
คิดเองมากกว่า จึงมีโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมได้สูงกว่า และ ในระบบ KPIs ในหลาย ๆ ครั้ง อาจจะเกิดการ
ทางานในลักษณะของใครของมันสูง เนื่องจากแต่ละคน มี KPIs ของตัวเองที่ต้องทาให้บรรลุผล จึงอาจจะไม่ได้
สนใจว่าสิ่งที่ทานั้นส่งผลเสียให้กับหน่วยงานอื่นอย่างไร ต่างจากระบบ OKRs ที่มีการตรวจสอบความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับ OKRs ในระดับบน (Vertical Alignment) และระหว่างหน่วยงาน (Horizontal Alignment) จึง
ท าให้ ความร่ ว มมื อ กั น ในการท างานมี สู ง กว่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลเหล่ านี้ เ อง จึ ง ท าให้ อ งค์ ก รทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมีความสนใจเป็นอย่างมากในการนาเอา ระบบ OKRs มาใช้
ส่วนด้านการดาเนินการของสถานศึกษา ควรให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างความเข้าใจ อบรม
ชี้แนะแนวทางหรือคู่มือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ทาสาเร็จแล้ว การชี้แนะ(Coaching) การนาไปใช้ให้สอดคล้อง
กับสาระวิชาต่าง ๆ ความชัดเจนในการใช้ DOE กับตัวชี้วัด การให้คาแนะนาจุดที่ควรพัฒนาด้านปัจจัยต่าง ๆ
ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 เพิ่มงบประมาณโรงเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ
อุปกรณ์ ทุนทรัพย์ เงินอุดหนุนอย่างพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาเด็ก ไม่เพิ่มภาระงานที่ไม่จาเป็น ให้ความรู้
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ให้ มีเครื่ องมือในการพัฒ นาผู้ เรี ย นครบทุกด้าน คืนครูให้ กับ ห้ องเรียน และการยกเลิ กประเมินผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดาเนินการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ การใช้ประสบการณ์ความรู้ของผู้ปฏิบัติมาช่วยให้การดาเนินการเป็นรูปธรรม
ชัดเจนมากขึ้น การปรับกระบวนการทางานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อเป้าหมายการพัฒนาที่มีความชัดเจน (Viennet, R. and Pont, B., 2017)
ด้านการนามาตรฐานการศึกษามาใช้ในการพั ฒนาผู้เรียน ส่วนใหญ่เห็นว่า ทาได้เพราะทาให้ เป็น
รูปธรรม พัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้องการของสั งคม ตลาดแรงงานและ
ประเทศ ช่วยให้มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เพราะเป็นกรอบ แนวทางให้โรงเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ตามบริบทของตนเอง รองลงมา เห็นว่า น่าจะได้ หรืออาจจะได้ ถ้า มีแนวทางชัดเจน นามาใช้จริงสู่การ
ปฏิบัติ ไม่ยุ่งยาก ทุกหน่วยเข้าใจตรงกัน มีเครื่องมือดี ควรอบรมครูและพัฒนาต่อเนื่อง และอาจได้เพียงแค่ใน
ระดับหนึ่งเพราะบริบทสถานศึกษาแตกต่างกัน นโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความแตกต่างของ
ผู้เรียน ความคิดเห็นบางส่วนเห็นว่าไม่ แน่ใจ ขึ้นอยู่กับผู้นาไปปฏิบัติ มีหลายปัจจัย ไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้ควรสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับทุกภาคส่วนที่ชัดเจน เพื่อเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันก่อนดาเนินการ รวมทั้งการจัดการศึกษาในประเทศไทยยึดหลายทฤษฎี หลายแนวทาง แต่มัก
นาบางส่วนมาใช้ ไม่มีแนวทางที่ดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งระบบการศึกษาทุกระดับ
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและการสนทนากลุ่ม พบว่า ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลายสังกัด โดยเฉพาะในระดับการศึกษาปฐมวัยที่มี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน/องค์กรในลักษณะต่างคนต่างทา เนื่องจากภารกิจในการจัด
การศึกษามีเป้าหมายในการดาเนินการตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ/หน่วยงาน/องค์กร มูลนิธิ ที่แตกต่าง
กัน การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติกับมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนและมาตรฐานหลักสูตรของแต่
ละระดับการศึกษา จึงเป็นมีลักษณะแทรกที่กระจายอยู่ในมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร รวมทั้งมีการจัดกลุ่มและการใช้คาที่ต่างกันอยู่ในบางส่วน
จากข้อมูลสารสนเทศของผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสาคัญใน
การร่วมกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ กาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ การจัดกลุ่มเป้าหมาย
การสื่อสารวิธีการปฏิบั ติในการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ การกาหนดมาตรฐานของแต่ ล ะระดับ
การศึกษาให้เข้าใจตรงกัน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและรอยเชื่อมต่อ กาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของผู้ท รงคุณวุฒิจากการประชุม
สนทนากลุ่ม พบว่า ระยะที่ 1 การเชื่อมต่อการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ระดับปฏิบัติ ได้นาเสนอ
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ควรมีการปฏิบัติร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน และระดับอาชีว ศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลายสั งกั ด ทุ ก
หน่วยงานควรร่วมกันพิจารณาแนวทางการดาเนินการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่มาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนของแต่ละระดับการศึกษาที่สอดคล้องกัน และนามาพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามบริบท
ในทิศทางเดียวกัน และควรจัดตั้งคณะทางานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักร่วม
วิเคราะห์ น โยบาย มาตรการ ภารกิจ ในการนามาตรฐานการศึ กษาของทุ กระดั บการศึ ก ษาที่ห น่ว ยงาน
ดาเนินการและเชื่อมโยงการทางานหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ
บรรลุผล โดยจัดทาแผนที่นาทาง(Roadmap) ในการทางาน และนาหลักการบริหารแบบ OKRs (Objectives
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and Key Results) มาประยุกต์ใช้ 4 ขั้นตอน คือ (1) ตั้งเป้าหมายผ่านการกาหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวชี้วั ด
ในเชิงคุณภาพในทุกระยะขององค์กร (2) กาหนดผลลัพธ์เป้าหมายในลักษณะของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม (3) การลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนการด าเนิ น งานที่ ว างเอาไว้
(4) ประเมินผล โดยให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังระดับผู้บริหารเพื่อสะท้อนการบรรลุของผลลัพธ์
แนวทางการดาเนินการในระดับ หน่วยงานระดับนโยบายนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่ง
เป็นหน่วยประสานงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกหน่วยงานนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติไปจั ดทามาตรฐานการศึกษา จึ งควรติดตาม ตรวจสอบว่า การดาเนินการด้านการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละหน่วยงาน มีการดาเนินการหรือไม่ เพียงใด มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินการจาก
หน่ ว ยงานต้น สั งกัดไปยั งสถานศึกษาครอบคลุ ม ทั่ว ถึง และมีประสิ ทธิภ าพเพียงใด เพื่อการกากับ ดูแล
ประสานงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผล ซึ่งยุทธศาสตร์สาคัญในการนานโยบายสู่การปฏิบัติคือ การสร้างบริบทที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติ (Conducive Context) ตามแนวคิด Viennet และ Pont (2017) กล่าวคือ การกาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยเลือกจากหน่วยงานที่มีอยู่ ก่อนที่จะสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมา
ระดับสถานศึกษา ควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการนา
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาให้แก่ ผู้บริหารของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะทางานที่รับผิดชอบโดยตรง
เพื่อประสานงาน กับหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาอื่น ๆ มีการนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การวางแผนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจนและง่ายต่อการนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ผู้สร้าง
นวั ต กรรม และพลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามโดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานต้ น สั งกัด
เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นทิศทางเดียวกันโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ บทบาทของสถานศึกษาในการดาเนินการกาหนดมาตรฐานการศึกษามีความสาคัญมากที่จะ
ทาให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561: ภาคผนวก) ได้กาหนดแนว
ทางการนามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
สามารถจั ด การศึ ก ษาได้ เ หมาะสมตามอั ต ลั ก ษณ์ โดยยึ ด การมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม วางระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการกากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และตรวจสอบได้
ช่วงระยะที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและพัฒนาระบบการนามาตรฐานของชาติ
สู่ ก ารปฏิ บั ติ พบว่ า ข้ อ เสนอโดยสรุ ป แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาก าหนดมาตรฐาน
ระดับหน่วยงานระดับนโยบาย คือ ควรมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ที่มีอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อน Click
off สร้างแนวร่วมแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
ทุกภาคส่วนภาคีเครือข่าย วิเคราะห์ ทบทวน มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อหาความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่ประกาศใช้และนามา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม จุ ด เน้ น ตามผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ในลั ก ษณะ
การเพิ่มเติมประเด็นสาคัญ ปรับคาให้สื่อความหมายมากขึ้ น ตัดข้อมูลส่วนที่ไม่จาเป็น ซ้าซ้อน สื่อความหมาย
ไม่ตรงกัน โดยนาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา และนามา
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เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ได้การดาเนินการด้านผลลัพธ์มีการ
ควบคุมคุณภาพและนาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ควรมีการปรับระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน มีการประสานงานให้เกิดการปฏิบัติที่จริงจัง ต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมี
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ จัดทาสื่อที่หลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่ม เป้าหมาย เป็นวงกว้างกระจายทุกแนว
ระนาบ สร้างเวทีสาหรั บน าเสนอผลงาน/นวัตกรรม ของนักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาต่อสาธารณะ
สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะว่าอาชีวศึกษา คือ แหล่งผลิตและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีหน่วยงานที่จัดการศึกษา
หลายหน่วยงานที่จัดการศึกษาตามเป้าหมาย/ภารกิจกับนักเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน ตลอดจนในระดับ
อาชีวศึกษาหรือสถาบันการศึกษาประเภทอื่น ๆที่จัดการศึกษาเพื่อการส่งเสริมด้านอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการอาชีพหลากหลาย ที่มีความจาเป็นต้องมีการวางแผนการดาเนินการด้านมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกัน
การดาเนิ น การดังกล่ าว ควรมีการตรวจสอบกากับคุณภาพและประเมินคุณภาพ สนับสนุน และ
ประเมินผลในภาพรวมตามผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ ควบคู่กับไปอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
การใช้ข้อมูล (Big Data) ทั้งด้านสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูล ของตลาดแรงงาน
และผู้ประกอบการให้นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนให้มีการวิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกฎหมายและมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลลัพธ์ด้านผู้เรียนที่เกิดจากการ
นาแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิ บัติ (ในรอบระยะทุก ๆ 2 - 3 ปี) นามาใช้พัฒนากรอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติทั้งภาพรวมและกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับ เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติร อบต่อไป โดยจั ดตั้งคณะทางานกากับ ดูแล ช่ว ยเหลื อ สนับสนุน และประเมินผลใน
ภาพรวม
1.2 แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ แนวทางการดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล ระยะที่ 1 การเชื่อมต่อการนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ระดับ
ปฏิบัติตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละระดับการศึกษา พบว่า ระดับหน่วยงานระดับนโยบาย ควรทา
ความเข้าใจในการเชื่อมโยงหลักสูตรกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติทุกระดับ การศึกษาให้ กับสถานศึก ษา
ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการกาหนดมาตรการ/แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติเชิงรุก
เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาได้นาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ มากาหนดจุดเน้นเฉพาะในหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ
เพื่อวางพื้นฐานด้านคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของพลเมืองไทย 4.0 ตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ประเภทอาชีวศึกษา ควรจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติ
มาตรฐานของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ มาตรฐานฝี มื อแรงงาน และมาตรฐานระดั บสากล ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ควรพิจารณามาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นคุณลักษณะ คือ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
พลเมืองที่เข้มแข็ง การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และกาหนดให้มีหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติของผู้ สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึ ก ษา
การวางแผนการดาเนินการด้านนามาตรฐานการศึกษาของชาติมาสู่ การพัฒนาหลั กสูตร การจัดการเรียน
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การสอนและการประเมินผลนี้ ควรมีการขับเคลื่อนและผลักดันในการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากแนวทางการด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการประเมิ น ผลนี้ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุ กระดับการศึกษาว่า หน่วยงานระดับนโยบาย ควรมีการพัฒนาครู
คณาจารย์ และจัดกิจกรรมให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ว มกัน สร้างความเข้าใจให้ ครูและบุคลากรด้ าน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ วัดผลประเมินผล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น
ช่องทางการเรียนรู้ และการสื่อสารสาหรับครู คณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ในการพัฒนาส่งเสริมด้านผลลั พธ์
ที่พึงประสงค์ตาม DOE และมีการติดตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ DOE พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ใช้ในชีวิต
และงานจริงตามกรอบวิสัยทัศน์ด้านผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา
แต่ระดับ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ระดั บสถานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกาหนดจุดเน้นด้านผลลั พธ์
ที่พึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ นาไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนเป็นการ
จั ดการเรี ย นรู้ เชิงรุ กฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับวัยและความสามารถผู้ เรียนทุกระดับการศึกษา จัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และมาตรฐานระดับสากล พัฒนาเป็นหลักสูตรบูรณาการที่เชื่อมโยงหลายศาสตร์ พัฒนาให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะที่ใช้ในชีวิต เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง ดาเนินการวัดและประเมินผลด้าน
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การประเมินสภาพจริง โดยลด หลีกเลี่ยงวิธีการ
การสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับสูงขึ้น และการจัดลาดับเปรียบเทียบ การประเมินผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม DOE
และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อจบการศึกษา
ในช่วงเวลาระยะที่ 2 การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัด ระบบงานผลการวิเคราะห์
แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล
ควรตรวจสอบทบทวนและการออกแบบหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประเภทอาชีวศึกษา
เน้นสร้างนักนวัตกร นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการ ให้ชัดเจนและมีการนาร่องในสถานศึกษา
ต้นแบบในการนามาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติ มุ่งเน้นการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต และ
การแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน การบูรณาการข้ามศาสตร์ การเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning)
ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ เรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face
to Face) การนาโปรแกรมทันสมัยที่ ทาให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ และจัดงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียน การวางระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนา บริบทพื้นที่
และปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนระดับอุดมศึกษาควรปรับการเรียนการสอนและการฝึ กอบรมการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ คณาจารย์ ส ามารถออกแบบและจัด การเรียนรู้ฐ านสมรรถนะเชิงรุก ได้อย่ างหลากหลาย วิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศาสตร์สาขาที่สอน
การกาหนดแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และการประเมิ น ผลตามผลสรุ ป นี้ สอดคล้ องกับ กรณีศึ ก ษาของประเทศแมกซิโ กซึ่ง ใช้ กรอบสมรรถนะ
ในการกาหนดมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานตาม
บริบทของตนเองได้ในระดับสากล และประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการกาหนดกรอบ
หลักสูตรการศึกษาของชาติ (Course of Study) โดยใช้แนวคิด “พลังในการดาเนินชีวิต” ที่เป็นการดาเนินการ
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ตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รัฐทาหน้ าที่ส่งเสริมการนามาตรฐานสู่
การปฏิบั ติ และการติดตามและประเมิน ผลการศึ ก ษา ดังนั้น แนวคิดข้อเสนอแนวทางการน ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เน้นเชิงสมรรถนะ จึง
มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากถอดบทเรียนที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับ
1.3 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็ นจากการประชุมสนทนากลุ่ม
พบว่า ช่วงที่ 1 ช่วงการเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ควรการดาเนินการ ตรวจสอบ ทบทวนความ
สอดคล้องของผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถาบันการศึกษาทุกระดับ ที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดและประกาศใช้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดมาตรการใน
การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาและสถาบันการศึกษานาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
หน่วยงานระดับนโยบายควรร่วมกาหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษานามาบูรณาการมาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกกับหน่ วยงานต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้าที่ใน
การส่งเสริม กากับดูแลสถานศึกษา ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสานงาน พัฒนาหลักเกณฑ์ และกาหนด
ผลลั พธ์ การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาที่สอดคล้ องกั น ระหว่ า งมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ กั บ มาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาทุกระดับตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีกลไก
การประเมิ น และตรวจสอบผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง DOE โดยการบู ร ณาการกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาได้ในภาพรวม ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2561) กาหนดไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดให้ มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือกับสานักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
ให้คาแนะนาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาต่อเนื่อง
ส่วนการดาเนินการตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และจั ดระบบงาน พบว่า ระดับ การศึกษาปฐมวัยซึ่ง มีห น่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งหลายหน่ว ยงาน มีมาตรฐาน
การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่ ก าหนดและน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษาและศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ต่ า ง ๆ
หลายหน่วยงานตามช่วงอายุเด็ก จึงควรมีการร่วมวางแผนในกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
หน่ ว ยงานต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติที่ เข้ า ใจง่ าย เป็นเป้าหมายเดียวกัน และ
สถานศึกษาสามารถนาไปจัดทาเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของตน
นอกจากนี้ ผลการวิ จัย พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. เป็นการประเมินจากร่องรอยเชิงประจักษ์ (Evidence Based Assessment ) จึงควรนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้เกิดการกากับติดตามอย่าง
เป็นระบบในการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. มาเป็น
ฐานข้อมูลของผลการพัฒนาผู้เรียนด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กาหนดผลลัพธ์ของผู้เรียนในกลุ่มการจัดการศึกษาทุกระดับในรอบต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับประเทศฟินแลนด์
ทีใ่ ช้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนโดยให้ศูนย์ประเมินการศึกษาของประเทศ (FINEEC) ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกตรวจสอบผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ ส่วนประเทศออสเตรเลีย แต่งตั้ง
คณะกรรมการและองค์กรต่าง ๆ ในการกากับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับรัฐ
เป็ น หน่ ว ยงานกลาง และประกาศปฏิญญาเมลเบริน์ 8 ด้าน เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
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การศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิ ศภายใต้การกากับติดตามของรัฐบาลกลาง รัฐคู่ภาคีของรัฐบาล และเขต
ปกครองต่าง ๆ ดังนั้น การมีหน่วยงานกลางของรัฐเป็นผู้ทาหน้าที่ในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเป็นแนวคิดที่มีส่วนผลักดันให้การนามาตรฐานของ
ชาติไปสู่การปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในภาพรวมของ
ประเทศ
1.4 แนวทางการกากับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ ด้านการสนับสนุนให้มีการกากับ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาได้ เ สนอแนวทาง การก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล พบว่า ควรสร้างความตระหนักและให้ความสาคัญของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรทั้ง
งบประมาณ บุคลากรสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุน กากับติดตาม การนา
มาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ให้มีกลไกการทางานที่เข้มแข็ง และควรส่งเสริมกระบวนการทางานที่สอดคล้ องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยการกากับ
ติดตาม และประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดกาหนด
กาหนดนโยบายในการบูรณาการด้านความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และการประเมินผลเพื่อกระจายความรับ ผิดชอบไปยังหน่วยงานภาครัฐ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ไม่กระจุกตัวเพียงหน่วยหลักด้านการศึกษาเท่านั้น มีการสร้างผู้นาเพื่อการบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และควรใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) เพื่อการกากับ ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรมีการนาผล
การประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เป็นฐานข้อมูลหลักส่วนหนึ่งในการกาหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนและ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. กลไกในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและปัจจัยสู่ความสาเร็จ
2.1 กลไกในการขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติมีหลัก ในการกาหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และ
ความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้
คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเป็นกรอบผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของคนไทยทุกคน
อย่ า งไรก็ ต าม การขั บ เคลื่ อ นการน ามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ นี้ เป็ น ความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้ปฏิบัติในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงภารกิจนี้
จึ งควรมีการวางแผนการทางานในการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันของหน่วยงานแต่ล ะระดับ
การศึกษาว่า หน่วยงานใดเป็ นหน่วยงานหลักที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้จากการศึกษา
219

เอกสารการดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ พบว่า ทุกภาคส่วนร่วม
รับรู้มาตรฐานการศึกษาของชาติและมีส่วนร่วมในการนาไปปฏิบัติ
สาหรับในประเทศไทย แม้จะยังไม่มีห น่วยหลักที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ
นามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติโดยตรง แต่มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติในประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและในประเด็นการพัฒ นา
การเรียนรู้ ซึง่ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีกฎหมายที่บัญญัติให้
การนาแผนไปปฏิบัติในทุกระดับต้องตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้นการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก
ความเข้ า ใจ และมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาค รั ฐ
รวมทั้งภาคเอกชน สร้างความเชื่อมโยงและเชื่อมประสานกันระหว่างนโยบายระดับชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติตั้งแต่นโยบาย
ของสถานศึกษา แผนงาน โครงการ กิจกรรม การเรียนการสอน จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ ช่วยขับเคลื่อนการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในวงกว้าง ไม่จากัดอยู่เพียงแค่ในสถานศึกษา โดยใช้หลักการ ความ
สอดคล้องและเชื่อมโยง การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดพลังในการมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล
ผลการศึ ก ษาข้ อ เสนอแนวทางการน ามาตรฐานของชาติ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ากผลการวิ จั ย พบว่ า
การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เกิดสัมฤทธิผลตามหลักการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ยึ ด เป็ น กรอบส าหรั บ สร้ า งคนไทย 4.0 มี ก ลไกในการ
ดาเนินการตามภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 12 กลไกการขับเคลื่อนการนามาตรฐานของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เกิดสัมฤทธิผล มีกลไกในการขับเคลื่อนโดยสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา พิจารณาเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อคณะรัฐ มนตรีพิจารณา ให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งมีอิสระในการนาไปใช้เป็นกรอบในการสร้างคนไทย 4.0
และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยมีกลไกการนาไป
กาหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา การพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล การกาหนดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา การกากับ ติดตามตรวจสอบผลลั พธ์
ด้านคุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการตรวจสอบติดตามการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ. และน าผลการก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบรายงานต่ อ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา เพื่อนาผลการการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาวางแผนการพัฒนาต่อไป
จากกลไกการขับ เคลื่ อนดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่า การนามาตรฐานการศึกษาของชาติ เข้าสู่ ร ะบบ
การประกันคุณภาพภายใน ทาให้สานักงานเลขาธิการสภาพการศึกษาในฐานะหน่วยงานรั บผิดชอบหลั ก
มีข้อมูลด้านผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบจากสถานศึกษาทุกแห่งโดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกระดับการศึกษา
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2.2 ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
การสร้างการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือ มาตรฐานการศึกษาของชาติจะ นาสู่การปฏิบัติที่
เกิดผลโดยผู้เรีย นเกิดการพัฒนาตามลั กษณะที่กาหนดได้นั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนต้องมีส่ว นร่ว มมิใช่เ พี ยง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และครู ผู้ ส อน แต่ เ ครื อ ข่ า ยส าคั ญ ที่ ต้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น คือ ผู้ ป กครอง ชุมชน สถานประกอบการที่มีภ ารกิ จส าคัญ ร่ว มกับโรงเรี ยนในการจั ด
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริง หรือเปิดโอกาสให้นาความรู้ที่เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทีเ่ น้นการพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ การมีงานทา
เน้นทักษะที่เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ต้องมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการและได้รับ ค่าตอบแทน ผู้สอนต้องเชื่อมโยงการทางานกับ
สถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่ทางานในสาขานั้น ๆ เข้ามาร่วมสอน
การสร้ า งวั ฒ นธรรมในเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น หลั ก การส าคั ญที่ จ ะท าให้ ก ารนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบั ติเกิ ดผล ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ส าระส าคัญ ของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และแนวทางในการพัฒ นาผู้ เรียนให้ มีลั กษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติสามารถนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ร่วมกันข้างต้นจาเป็นต้องมีสื่อ ช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย อีกทั้งมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ที่สาคัญคือต้องมีหน่วยงานในการประสานงาน
กากับ ติดตามปฏิบัติ เพื่อดาเนินการที่มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง
เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วย
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสาคัญ 3 ด้านตามที่กาหนดไว้
นั้น หลักสูตรและการนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งสาคัญยิ่งแต่ผู้ปฏิบัติการ
เพื่อให้ ผู้ เรี ย นพัฒ นาคุณลั กษณะดังกล่ าวก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน ทิศนา แขมมณี (2547 อ้างอิงจาก
ทิศนาแขมมณี, 2544) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูในโรงเรียนพบว่า แนวทางที่ทาให้เกิดความสาเร็จได้ คือ
การดาเนินการร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องเห็นความสาคัญของงาน
วิชาการและเน้นการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบที่หลากหลายเพียงพอ
และต่อเนื่อง การจัดให้มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาแบบเสริมปัญญา
เน้นการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการ (on the job training) มีการนานักวิชาการภายนอกและชุมชนเข้ามาช่วย
เสริมความรู้ทางวิชาการ
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2557) ได้เสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาและช่วยเหลือครูโดย
รั ฐ สถาบั น หน่ ว ยงาน องค์กร และบุ คลากรทางการศึกษาดังนี้ 1) เอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
การศึกษาเพิ่มเติม รวบรวมตารา หนังสือ บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาสื่อ วัสดุ และเครื่องมือต่าง
ๆ พัฒนาครู ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่าง ๆ การสอนทักษะกระบวนการ และการ
พัฒนาทักษะการสอนของครู ผู้สอน 3) พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งหลักการ
สอนแนวการสอน รูปแบบการสอน วิธีการและเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการ โดยใช้ วิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมกับบริบท 4) พัฒนาทักษะการสอนกระบวนการ หลักการสาคัญในการพัฒนากระบวนการ คือ
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการได้ดี เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนของ
ทักษะ ได้เห็นการกระทาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ลองทาตามกระบวนการ ได้รับข้อมูลป้อนกลับ และความรู้
เสริม รวมทั้งการได้รับแรงเสริมและกาลังใจ เนื่องจากการสอนมีลักษณะเป็นทักษะกระบวนการ
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ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสอนของครู จึงควรใช้หลักการสอนทักษะกระบวนการ ดังกล่าวด้วย เช่น
การพัฒนาครูในสถานที่ทางาน จัดระบบนิเทศภายใน มีการวางแผนการ สอน สังเกตการสอนและวิเคราะห์
การสอนร่ ว มกั น หรื อ การจั ด ระบบ “peer coaching” การจั ด กลุ่ ม “lesson study” การจั ดการความรู้
การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning community หรือ PLC) โดยการให้ครูทางาน
และเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจากการลงมือปฏิบัติ และวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบท การดาเนินการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์สาคัญที่จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนในการสนับสนุนส่งเสริมครูในการปฏิบัติงาน และ 6)จัดระบบการให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ครู ตลอดจนปรับปรุงระบบ การนิเทศติดตามผล และการเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระบวนการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้ของครู ให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนตามความเป็นจริงและ
เป็น ปัจจุบัน
ในการขับเคลื่อนงานการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติจึงมีความ จาเป็นต้องพัฒนา
ครูผู้สอน ให้มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ โดยการดูแลสนับสนุนทางวิชาการอย่างเต็มกาลังของผู้บริ หาร
การศึกษา
การจั ด หาทรั พยากรสื่อแหล่งเรี ยนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้และงบประมาณสนับสนุนการเรี ย นรู้
มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ เรีย นได้เรีย นรู้ อย่ างแท้จริง และง่ายดายทุกที่ทุกเวลาการจัดสื่ อ แหล่งเรียนรู้ และ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ ป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ยนรู้ใ นโลกยุ ค ใหม่ โดยต้ อ งจั ด สิ่ ง ต่า ง ๆ สนั บ สนุ นดังนี้
1) สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู 2) แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้ง สถานที่จริงในการเรียนรู้
สาระต่าง ๆ อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนนาความรู้ ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง 3) เครือข่าย การ
เรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้งภายใน และต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์/สาขานั้น ๆ
สาหรับการสนับสนุนการทางานของโรงเรียนในด้านต่างๆ 4) งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
การศึกษาซึง่ อาจจะต้องวางระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ การพัฒนาและ
บริบทพื้นที่ และรองรับความจาเป็นในการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การนามาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการผลลัพธ์
ที่ พึ ง ประสงค์ สู่ ก ารก าหนดมาตรฐานและเป้ า หมายในระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
มีการกากับ ติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
ซึ่งหลายประเทศที่ประสบความสาเร็จได้นาแนวคิดนี้มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมื องประเทศ ทั้งนี้
เพราะระบบประกัน คุ ณภาพการศึก ษาของไทย เป็นการดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นกฎหมาย
การศึกษาที่มีผลต่อการนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษา และมี
ความสั มพัน ธ์กับ การพัฒ นาหลั กสู ตร การควบคุมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
และการบริหารจัดการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
1.2 การกาหนดหน่วยงานที่รั บผิดชอบ ที่มีบทบาทในการกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนการนา
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมจัดทาแนวปฏิบัติ มาตรการสาหรับผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาให้กับทุกหน่วยงาน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กากับดูแล
2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน ควรดาเนินการใน 2 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
1) การจัดทีมงาน หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน
จุดประสงค์ เพื่อให้การดาเนินการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นระบบมี
ผู้ดาเนินการหลักอย่างชัดเจน โดยควรจัดให้มีทีมงาน / หน่วยงานทาหน้าที่ทางานในลักษณะการประสานงาน
สนับสนุนการทางานในภาพรวม รวมทั้งติดตามผล ถอดบทเรียน เพื่อการนาองค์ความรู้มาใช้ในการทางาน
ในช่วงต่อไป โดยจัดองค์ประกอบของทีมงานครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ จาก
ทุกภาคส่วน
2) การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิงลึก
จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความและความ
พร้อมในการปฏิบัติงานควรดาเนินการ ดังนี้
ในช่วงต้นต้องสร้างความตระหนักในความสาคัญของการมีมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นผลลัพ ธ์
ของผู้เรียนร่วมกัน โดย ควรจัดทาสื่อนาเสนอข้อมูลรายละเอียดที่มีการอธิบายความหมาย และ ลักษณะ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลลัพธ์รายด้าน ในแต่ละระดับที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
ผ่านสื่อหลายรูปแบบโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลทุกกลุ่มเป้าหมาย และควรจัดทาแหล่งรวบรวม
แนวทางที่สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละด้านย่อย ๆ ในแต่ละระดับที่ชัดเจนเข้าถึงง่าย
หลากหลายซึ่งอาจจะดาเนินการทั้งในลักษณะการจัดทาแนวทางที่สามารถพัฒนาผู้เรียนขึ้นใหม่ หรือรวบรวม
ประมวลข้อมูลแนวทางที่ดีซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนและดาเนินการได้เกิดผลแล้วในบริบทต่าง ๆ
3) การวิ เ คราะห์ ง าน ปรั บ เปลี่ ย นกลไกสนั บ สนุ น จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการท างาน
ที่ต่อเนื่ องจากงานเดิมสู่ งานที่มี เป้ า หมายที่ กาหนดขึ้น ใหม่ อย่ างราบรื่ น เกิดผลเต็มที่ การนามาตรฐาน
สู่การปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนกลไกสนับสนุนการนามาตรฐานสู่การปฏิบัติในช่วงต้นการทางานนั้น หน่วยงาน
ต่าง ๆ อาจจะต้องมีการวางแผนการทางานเชิงระบบต่อเนื่อง เนื่องจากงานบางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยน
อย่างเต็มรูปได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการทางานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ในลักษณะการบูรณาการ ดังนั้นในช่วงนี้การทางานจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนอย่าง
เต็มรูปในโอกาสต่อไป โดยการดาเนินการควรมีลักษณะดังนี้
3.1) จั ด คณะท างานศึ ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ อ ย่ า งละเอี ย ด ชั ด เจน โดยเฉพาะ
ความหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ครบถ้วน และนาสู่การวิเคราะห์นโยบาย ภารกิจที่หน่วยงาน
ดาเนินการ
3.2) นาข้อมูลมาจัดทาแผนการทางาน โดยมีการดาเนินการ 3 ลักษณะ คือ 1) ภารกิจที่มีความ
สอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับที่ดาเนินการ
โดยตรง ควรดาเนินการต่อเนื่องและอาจจะเพิ่มความชัดเจน เข้ มข้นของกิจกรรม การดาเนินงาน และจัด
งบประมาณสนั บสนุน เพิ่มขึ้นให้ มากขึ้น 2) ภารกิจที่มีความสอดคล้ องในการพัฒ นาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับค่อนข้างน้อย ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการให้
เหมาะสมมากขึ้น หรืองดดาเนินการ และ 3) กาหนดนโยบาย จัดภารกิจใหม่ พัฒนาแนวทางในการพัฒ นา
ผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับ
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3.3) จัดทาแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นาสู่การติดตามผลการทางาน และใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ
การวางแผนการทางานและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
4) เตรียมพร้อมบุคลากร ให้มีความตระหนัก ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่สาคัญพร้อมทางานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และสามารถเชื่อมโยงสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยอาจจะดาเนินการ ดังนี้
4.1) วิเคราะห์ภาระงานที่จะดาเนินการ และจัดทารายละเอียดสมรรถนะของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาคัญ คือ 1) บุคลากรสนับสนุนทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ 2) ผู้บริหาร
การศึกษา 3) ผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) ผู้สอน
4.2) ประเมิ น ตรวจสอบระดั บ สมรรถนะของบุ ค ลากร และจั ด ท าแผนการพั ฒ นา
ดาเนินการพัฒนา 2 ลักษณะ คือ 1) การพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรมต่าง ๆ ตามความต้องการ และ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับบุคลากรกลุ่มอื่น และนาข้อมูลสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
บุคลากรอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงต้อง
เน้น 1) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2) การจัดให้มีพี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน ให้การดูแล ช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทางานพัฒนาผู้ เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง และพัฒนาศักยภาพใน
การสอนให้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอนโดยให้มีประสบการณ์จริงในการทางาน ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษานั้น
ต้องมีลักษณะเป็นผู้บริหารเชิงวิชาการ ที่มีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนางานวิชาการ ตระหนัก
ในการพัฒนาผู้เรียนให้ มีลั กษณะมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับนั้น ๆ ทั้ง
1) คุณลักษณะ 3 ด้าน 2) ค่านิยมร่วม และ 3) คุณธรรม และตระหนักในการร่วมเรียนรู้และ สร้างระบบ กลไก
แรงจูงใจ อีกทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ และระบบการยกย่อง เสริมกาลังใจที่สนับสนุน
ผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
5) การกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุน
จุดประสงค์เพื่อให้การดาเนินการตามแผนเป็นไปที่กาหนด และหาวิธีการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การปรับเปลี่ยนการทางานได้อย่างเหมาะสมหลังจากหน่วยงานดาเนินการตามแผนที่กาหนด ซึ่งมีทั้งภารกิจเดิม
ภารกิจ ที่ป รั บ ใหม่ และภารกิจ ใหม่แล้ ว ในระยะหนึ่ ง ต้องจัดให้ มีระบบ และการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่มีลักษณะดังนี้ 1) ผู้ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม ประเมินผลมีความเข้าใจชัดเจน และดาเนินการในลักษณะการเน้น
บรรยากาศการทางานที่เป็นไปเพื่อ การเรียนรู้ร่วมกันและ การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม
2) จั ดระบบ รู ป แบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลหลายลั กษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่ ว นกลาง และส่ ว นพื้นที่ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อ สาร เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ ทั้งกระบวนการทางาน สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่
เหมาะสม และ บทเรียนสาคัญ นอกจากนี้การกากับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุน ควรให้ช่วยให้เกิดการ
เชื่อมโยงการทางานและการแก้ปัญหาระหว่างการจัดการศึกษาแต่ละระดับด้วย
6) นาร่องการทางานเต็มรูปแบบทุกระบบ
จุดประสงค์เพื่อสร้างรูปธรรมในการนามาตรฐานสู่ การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สาคัญ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายการจัดให้มีการดาเนินการนาร่องนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ อย่ าง
เชื่อมโยงเต็มรูปแบบในทุกระดับเป็นสิ่งสาคัญ เพราะจะทาให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สาคัญของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งกระบวนการทางานที่เกิด ผล ความล้ มเหลวที่เกิดขึ้น และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) เลือกหน่วยนาร่องที่ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ศึกษาการทางานอย่างเต็มรูปแบบ การทางานเพื่อความ
เชื่อมโยงกับกฎระเบียบ งานที่เป็นอยู่ ที่สาคัญคือ การดาเนินการนาร่องการทางานเชิ งบริหารจัดการที่มีการ
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ทางานในลั กษณะการเชื่อมโยงกัน ในการจัดการศึ กษาในแต่ล ะระดับ การดาเนินการนาร่องมีลั กษณะ /
แนวทาง ดังนี้
6.1) ดาเนินการนาร่องเต็มรูปแบบ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติโดยตรง และเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของตนเองที่สอดคล้องกับบริบท และลักษณะ
ตามวัย และให้อิสระในการดาเนินการทั้ง 1) การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบกลไกต่าง ๆ สู่การพัฒนา
ผู้ เรี ย น 2) การพัฒ นาหลั กสู ตร การสอนที่นาสู่ การพัฒ นามาตรฐาน และการวัดและประเมินผล 3) การ
จัดระบบประเมินคุณภาพโดยรวมของหน่วยงาน
6.2) ดาเนินการ นาร่องในลักษณะการปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
และ ระบบบริ ห ารวิช าการที่ส่ งผลต่ อการพั ฒ นาผู้ เรี ยนตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับ ที่ปรั บใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ส อดคล้ องกับหลั กสูตรเดิมที่ กาหนดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ฐ าน
สมรรถนะเชิงรุก
6.3) นาร่องในส่วนระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ช่วงที่ 2 ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติใหม่และจัดระบบงาน
การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน ควรดาเนินการดังนี้
1) จัดตั้งคณะทางาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม
จุดประสงค์ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานของหน่วยต่าง ๆทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน จัดตั้งคณะทางาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม ที่เน้นการ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และการส่งต่อผลการดาเนินงานภารกิจสาคัญคือการสร้างเครือข่ายการ
ทางาน และเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน
2) การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยในการสร้าง ความเข้าใจ และรูปธรรมใน
การทางาน
จุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายทุกบริบท
ที่จัดการศึกษา การดาเนินการมีจุดเน้นเช่นเดียวกับช่วงแรก เพียงแต่ในช่วงนี้ มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
และจุดเน้นเป็นการนาเสนอข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมจากพื้นที่นาร่องในด้านต่าง ๆ
3) การพัฒนาบุคลากรทุกระดับการศึกษาในทุกสถาบันการศึกษาแต่ละสังกัด
มีจุดประสงค์เพื่อมีความเข้าใจและเห็นแนวทางการทางานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน
จากแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายตรงกับความสนใจ การพัฒนาบุคลากรต้องดาเนิ นการอย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง โดยมีแนวทางดังนี้
3.1 ทบทวนสมรรถนะของบุคลากร และนาสู่การประเมินตนเอง สู่การวางแผนการพัฒนา
3.2 การพั ฒ นาครู ผู้ ส อนเน้ น การพั ฒ นาในหลายลั ก ษณะ 1) การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
2) การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดพี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทางาน
พัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้น ต้องมีลักษณะเป็นผู้บริหารเชิงวิชาการที่
มีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน และตระหนักในการ
ร่วมเรียนรู้ สร้างระบบ กลไก และสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้ส อนให้
ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
4) การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ มีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง และง่ายดายทุกที่ทุกเวลาการจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้เป็น
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สิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ สนับสนุนดัง นี้ 1) สื่อเทคโนโลยี แทนการบอก
ความรู้ของครู 2) แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้ง สถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งเรียนรู้ที่จะ
ให้ผู้เรียนนาความรู้ ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง 3) เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายทั้งภายใน และ
ต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์ สาขานั้น ๆ สาหรับการสนับสนุนการทางานของ
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ 4) งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้หมายรวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งอาจจะต้องวางระบบ
การจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนาและบริบทพื้นที่ และรองรับความจาเป็น
ในการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จากข้ อเสนอแนะดั งกล่ าว ในบางประเด็ นสามารถน ามาก าหนดแนวทางของการด าเนิ นการ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ใน
4 ลักษณะ ดังนี้ ระดับ 1 การดาเนินการตามแนวทางเดิม คือการดาเนินการตามแบบเดิมที่เคยดาเนินการอยู่
ระดับ 2 การดาเนินการเพิ่มเติม คือ การดาเนินการตามแบบเดิมแต่มีการเติมในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
ระดับ 3 การเร่งรัดการดาเนินงาน คือ การดาเนินการที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม และเน้นย้าให้มีการ
ดาเนินการ และ ระดับ 4 การปฏิบัติเข้มข้น คือ การดาเนินการเชิงลึกอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และเป็นการ
ปฏิบัติที่จาเป็นต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทางานโดยแบ่งออกเป็น 2
ประเด็นใหญ่ ได้แก่ การทางานด้านหลักสูตรการสอนและการวัดประเมินผล และการบริหารจัดการ โดยแบ่ง
ออกเป็นประเด็นย่อยคือ 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การดาเนินการนาร่อง 4) การกากับ
ติดตาม และ 5) การประกันคุณภาพ รายละเอียดแสดงดังภาพ
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คาอธิบายสีในภาพ

ทาแบบเดิม

ทาเพิ่มเติม

เร่งรัดการทางาน

ปฏิบัติเข้มข้น

ภาพที่ 13 แสดงภารกิจสาคัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม
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ภาพที่ 14 แสดงภารกิจสาคัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในการทดลองใช้แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติลงสู่
สถานศึกษาทุกระดับ ที่มีความแตกต่างกัน ตามบริบทและสังกัด
2. การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา โดยการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติลงสู่
การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาของทุกสังกัด
3. การศึกษาวิจัยกระบวนการใช้แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติ
ในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อค้นหาโรงเรียนแกนนาหรือต้นแบบในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค
4. การศึกษาปัจจัยความต้องการจาเป็นในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ การปฏิบัติ
ที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริบทและสังกัดในแต่ละพื้นที่
5. การศึกษาวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ข. รายชื่อคณะวิจัยและผู้ให้ข้อมูล.
ภาคผนวก ค. เอกสารประกอบการวิจัยจานวน 4 เล่ม
5) ประมวลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
6) การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ
7) แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทย
8) สรุปสาระสาคัญของการวิจัยแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก ก. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
(Desired Outcomes of Education: DOE)
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of
Education: DOE) สู่การปฏิบัติ
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
การประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการ
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ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ระดับการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 1

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 และได้มีการประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตลอดจนประกาศมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (6 มีนาคม 2562)
2) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
3) ประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
4) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 (22 พฤษภาคม 2562)
5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (18 กันยายน 2561)
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่ทาให้มาตรฐานการศึกษาของชาติเกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย
ประเด็นที่ 3 การวางระบบกลไกของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทางการศึกษา
ประเด็นที่ 4 การวางระบบกลไกของหน่วยงานระดับกระทรวง/สอศ.ในการกากับติดตามช่วยเหลือ
สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
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ประเด็นในการสนทนากลุ่มเพื่อยกร่างแนวทางในการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ระดับอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 1 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ประกาศแนวทางการนามาตรฐานสู่การปฏิบัตินั้น ท่านมีความคิดอย่างไร
กับ
ประกาศดังกล่าว
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยใดบ้างสาคัญที่สุดที่จะทาให้มาตรฐานการอุดมศึกษาเกิดผล ปัจจัยใดสาคัญที่สุด
ประเด็นที่ 3 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติควรวางระบบกลไกในการดาเนินการอย่างไรในระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 4 หน่วยงานระดับกระทรวงควรวางระบบกลไกอย่างไรในการกากับติดตามช่วยเหลือ สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นอื่น ๆ
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แบบสอบถามข้อมูลเพื่อยกร่างแนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ (ออนไลน์)
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ภาคผนวก ข. รายชื่อคณะวิจัยและผู้ให้ข้อมูล
รายชื่อคณะผู้ดาเนินการวิจัย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
3. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
4. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
5. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล
8. นายวณิชย์ อ่วมศรี
คณะกรรมการดาเนินการวิจัย
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. รองศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
3. ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เรขา อรัญวงศ์
5. ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
6. ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ
7. ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
9. นางสาวดารากร ปัญญาทิพย์
10. ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์

หัวหน้าคณะวิจัย
รองหัวหน้าคณะวิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัย
ผู้วิจัยและเลขานุการ
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รายชื่อผูใ้ ห้ข้อมูล
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1
2. ดร.ลาใย สายโงน
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
3. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1
4. นางสาวอรสุธี คงมา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 1
5. ผศ.ดร.ดนุชา ปนคา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ดร.มุทิตา หวังคิด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 3
8. นางสาวอาไพพร นาคแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2
9. ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง
อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
11. นางวลีรัตน์ อาทิเวช
ครูโรงเรียนบ้านคาไฮใหญ่ จ.อุบลราชธานี
12. นางสาวอารีย์ คาสังฆะ
ครูโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร
13. นายปริวัฒน์เมธี ศรีจานงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารา จ.อุบลราชธานี
14. นางวนิดา ศิลปะกิจโกศล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี
15. ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
16. ดร.นิตยา มั่นชานาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
17. ดร.เกรียง ฐิติจาเริญพร
รองผู้อานวยการโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
18. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพมหานคร
19. นายสาธิต สร้างสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี
20. นางสาวณพัฐอร เฮ็งสมบูรณ์
ครูโรงเรียนสนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทรา
21. นางสาวสกุณี บุญญะบัญชา
ผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
22. นางสาวปานใจ จารุวณิช
อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร
การอาชีวศึกษา
1. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
2. นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
3. นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
4. นางสาวประทิน เลี่ยนจารูญ
ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา
5. นางปวีณกร แป้นกลัด
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
6. ดร.ยุพิน ทองส่งโสม
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
7. ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี
8. ดร.เรืองแสง ห้าสกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
9. นางณัฐนันท์ ชุมแก้ว
ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
10. นายบุญมา หลิมเจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
11. นายวิทยา ใจวิถี
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
12. ว่าที่ร้อยโท อภิเดช สารคา
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
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13. นางยุพิน พิมศร
14. นางประยูร มีต้องปัน
ระดับการอุดมศึกษา
1. ผศ.ดร.อรุณี สาเภาทอง
2. ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาวงศ์
3. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
4. ดร.รังรอง สมมิตร
5. นางสาวอภิษฎา ทองสะอาด
6. ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
7. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
8. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
9. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
10. รศ.ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ
11. นายณัชติพงศ์ อูทอง
12. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
13. ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้อานวยการสานักสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคผนวก ค. เอกสารประกอบการวิจัยจานวน 4 เล่ม

1. ประมวลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ

2. การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การ
ปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ
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3. แนวทางการนามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติสู่การปฏิบัติของประเทศไทย

4. สรุปสาระสาคัญของการวิจัยแนว
ทางการนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่
การปฏิบัติ
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คณะผู้ทาเอกสาร
ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร จาปาทอง
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายสาเนา เนื้อทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

ผู้ประสานการทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา
นางสาวกรกมล จึงสาราญ
ผู้ประสานการจัดพิมพ์และพิสูจน์อักษร
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา
คณะรับผิดชอบโครงการ
ดร.ประวีณา อัสโย
นางสาวกรกมล จึงสาราญ
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร
ดร.วิภาดา วานิช
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา
นายพรพรหม เทพเรืองชัย
นางสาวนูรียา วาจิ

ผู้อานวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
e-mail: ed.standard2561@gmail.com
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