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คำ�นำ�
นับจากมาตรฐานการศึกษาของชาติผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เร่งดำ�เนินการชี้แจงแนวทางการดำ�เนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้องตรงกัน มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ กำ � หนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพ ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
คนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำ�หรับการสร้างคนไทย 4.0 ที่แตกต่างตามบริบท
ของท้องถิน่ และสถานศึกษา สามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยกำ�หนดผลลัพธ์
ทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมาย
ในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำ�เนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นดังกล่าว จึงร่วมกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะวิจยั ดำ�เนินการวิจยั แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ใิ นระดับนโยบาย
การกำ � กั บ ติ ด ตาม การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และระดั บ ปฏิ บั ติ ทั้ ง จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ของประเทศไทย และการศึกษาแนวการปฏิบัติจากต่างประเทศทั่วโลก 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
แคนาดา ฟิ น แลนด์ เม็ ก ซิ โ ก โปรตุ เ กส ออสเตรเลี ย และเยอรมนี ซึ่ ง ประเทศเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น
ประเทศทีม่ รี ะบบการศึกษาและการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ บางประเทศไม่ได้ใช้ค�ำ ว่า “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” โดยตรงแต่ใช้หลักสูตรหรือแนวทางการจัดการศึกษาของชาติเป็นเครือ่ งมือในการจัดการศึกษา
ขณะที่บางประเทศใช้ระบบมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นเครื่องมือกำ�หนดไว้ในกฎหมายการศึกษา
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะวิจัย
ที่ได้ศึกษาเรื่องระบบการศึกษา การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการกำ�กับ
ติดตาม เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแนวคิดให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของประเทศในการพัฒนาแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม สอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(นายสุภัทร จำ�ปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
ก

บทสรุปผู้บริหาร
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาตรฐานการศึกษาของชาติได้ระบุคณ
ุ ลักษณะของ
ผูเ้ รียน 3 ด้าน ประกอบด้วย ผูเ้ รียนรู้ ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ เป็นคุณลักษณะ
สำ�คัญของคนไทย 4.0 ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศที่มุ่ง
จัดการศึกษาให้คนไทยมีคณ
ุ ภาพ ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาตินนั้ เน้นความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นไป
เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ
สามารถเชีย่ วชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
ด้วยตระหนักว่าการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติมีความสำ�คัญ เป็นหัวใจ
ของการจัดการศึกษา ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ โดย
เฉพาะการบริหารจัดการในลักษณะใหม่ การเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในส่วนของหลักสูตร การจัด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แต่ละเรื่องต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนดขึ้นอย่างชัดเจน รวมทั้งเข้าใจแนวทาง
ในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติด้วย สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้
จัดทำ�โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติขึ้น โดยมีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย การกำ�กับ
ติดตาม การส่งเสริมสนับสนุน และระดับปฏิบัติ โดยศึกษาวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับ
กลไกการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ด้วยการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา และ
การนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติในปัจจุบันของประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ผลการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ของต่า งประเทศ 8 ประเทศ คือ สิง คโปร์ ญี่ปุ่น
ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี โปรตุเกส และเม็กซิโก สรุปได้ดังนี้
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กลไกการนำ�มาตรฐานการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ขิ องต่างประเทศในแต่ละระดับการศึกษา

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ทุกประเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยไม่เป็น
การศึกษาภาคบังคับ ยกเว้นประเทศเม็กซิโกที่เด็กทุกคนต้องเข้าเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยมีความยืดหยุ่นสูง จุดหมายสำ�คัญ
คือ การเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในโรงเรียน และพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ โดยเน้น
การจัดประสบการณ์ที่ดีในสิ่งแวดล้อมและบริบทต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ให้เด็กพัฒนาอย่างเป็น
องค์รวมตามธรรมชาติ ทุกประเทศที่ศึกษา ล้วนกำ�หนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชนและครอบครัว
2) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกประเทศกำ�หนดเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่กำ�หนด
จำ�นวนปีการศึกษาแตกต่างกัน การกำ�หนดกรอบหลักสูตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มุง่ พัฒนา
สมรรถนะของคนให้สามารถเผชิญความท้าทายในอนาคต โดยกำ�หนดกรอบหลักสูตรด้านโครงสร้าง
เนื้อหา กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้งนี้
โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วย กลุ่มภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ความสำ�เร็จในชีวิต
3) ระดับการอาชีวศึกษา ประเทศที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้โดดเด่น ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย
และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้มีการสนับสนุน สร้างความร่วมมือ และการควบคุมที่มีความเหมือน
หรือสอดคล้องกัน คือ
		 ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ เยอรมนีมีรูปแบบทวิภาคี คือ เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ฝึกงานในโรงงานซึ่งกำ�หนดมาตรฐาน
การทำ�งานที่ชัดเจน ขณะที่ออสเตรเลียกำ�หนดให้รัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ส่วนสิงคโปร์มหี ลักสูตร Polytechnic และหลักสูตรสำ�หรับ Institutes of Technological Education (ITE)
ที่สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการฝึกงาน
		 การมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีความเท่าเทียม และ / หรือ
นโยบายที่จะพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง เยอรมนีมีนโยบายพัฒนาคนให้มีความสามารถสูง
มีกฎหมายพื้ นฐานให้สิ ทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในการศึกษา มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ที่จะขับเคลื่อนประเทศ ส่วนออสเตรเลียยึดหลักการความเท่าเทียม และความเป็นเลิศ มีนโยบาย
การจัดระบบการศึกษาเพื่อฝึกทักษะในการทำ�งาน สามารถแข่งขันระดับโลกได้ และสิงคโปร์มีนโยบาย
ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาประชาชนที่มีบุคลิกภาพดี เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า
4) ระดับการอุดมศึกษา ประเทศทีจ่ ดั การศึกษาระดับการอุดมศึกษาได้ดี ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย
แคนาดา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ให้อิสระสูงมากแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
หลักสูตร และให้ความสำ�คัญต่อคุณภาพของบัณฑิต ทุกประเทศมีกรอบมาตรฐานคุณภาพ (Quality
Framework) ซึ่งสามารถบังคับใช้เป็นเกณฑ์กำ�หนดคุณสมบัติผู้สำ�เร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาต่างๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
ค






การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

1) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบว่า ประเทศที่มีการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติไว้ชดั เจน ได้แก่ สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ประเทศทีใ่ ช้แนวคิดจากสภายุโรปกำ�หนด
ความสามารถหลักสำ�หรับผู้เรียน ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี เม็กซิโก และประเทศที่กำ�หนดแนวคิดสำ�คัญ
ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาสำ�หรับอนาคตของผู้เรียน โดยแต่ละรัฐมีอิสระที่จะออกแบบ
มาตรฐาน รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ได้แก่ แคนาดา ซึ่งสรุปแนวทางในการกำ�หนดมาตรฐาน ได้ 3 แนวทาง ดังนี้
			  แนวทางที่ 1 รัฐบาลดำ�เนินการกำ�หนดมาตรฐานแห่งชาติ
			  แนวทางที่ 2 รัฐบาลกำ�หนดเป้าหมายร่วม (Common Value) ระดับชาติให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ใช้เป็นเป้าหมายคุณภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการดำ�เนินการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายไปใน
ทางเดียวกัน เอื้อให้เกิดการระดมทรัพยากรและการทำ�งานร่วมกันที่ยืดหยุ่น
			  แนวทางที่ 3 รัฐบาลไม่ได้กำ�หนดมาตรฐานหรือเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน แต่เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในทุกระดับและประเภทได้ดำ�เนินการกำ�หนดมาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง โดยมีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ 3 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�หนดมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยตรง รูปแบบที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำ�หนด
มาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายไปดำ�เนินการตามบริบทและ
จุดมุ่งหมายของตนเอง และรูปแบบที่ 3 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2) การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสูก่ ารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล
สรุปได้ดังนี้
			  การกำ�หนดนโยบายเพือ่ เชือ่ มโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารพัฒนาหลักสูตร ส่วนใหญ่
มีการกำ�หนดนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการนำ�มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับต่างๆ มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่มีหน้าที่ส่งเสริม กำ�กับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่วนใหญ่
รัฐบาลกลางหรือรัฐกำ�หนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรด้านเนื้อหา ด้านคุณค่า หรือด้านทักษะสำ�คัญ
กรอบโครงสร้างหลักสูตร เน้นมาตรฐานชาติ เน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลาง
กำ�หนดกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำ�หนดขั้นตอนหลัก และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเทศที่มีหลายรัฐนั้น รัฐบาลกลาง
เป็นผู้กำ�หนดนโยบายหลักด้านการศึกษา ส่วนระดับรัฐและเขตปกครองพิเศษ มีนโยบายเพิ่มเติม
และดูแลการพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา รวมทั้งกำ�หนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำ�เนินการ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ตามที่หลักสูตรกำ�หนด

ง

			  การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตรมี 2 แนวทาง คือ
				 แนวทางที่ 1 มีการกำ�หนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติจากรัฐบาลกลางหรือรัฐแต่ละรัฐ โดยทุกประเทศที่มีการกำ�หนดกรอบมาตรฐานหลักสูตร
จะมีการกำ�หนด 2 ส่วนหลักที่เหมือนกันในหลักสูตร คือ ส่วนที่เป็นคุณค่าหลัก (Core Value) หรือ
สมรรถนะ (Capabilities) และส่วนที่เป็นโครงสร้างเนื้อหา (Learning Areas)
				 แนวทางที่ 2 มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่น อาทิ ฟินแลนด์หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานค่อนข้างยืดหยุ่น หลักสูตรของโรงเรียนเป็นแบบประสมที่มีหลักสูตรผสมผสานสายสามัญ
กับสายอาชีพเนือ่ งจากความหลากหลายของประชากร ขณะทีแ่ คนาดามีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย ยืดหยุน่
เพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาของตน สำ�หรับการอาชีวศึกษา และระดับการอุดมศึกษา มีหลักสูตร
ที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะและการประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกับสถานประกอบการ มีการฝึกอบรม
ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน และมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตร
ฝึกอบรมก่อนการทำ�งาน หลักสูตรฝึกทักษะระดับกลาง ส่วนเยอรมนีและออสเตรเลียมีการกำ�หนด
คุณสมบัติสมรรถนะ และระดับทักษะของผู้ได้รับการศึกษาอาชีวศึกษา
3) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ทุ ก ประเทศมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะและค่ า นิ ย มตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น
ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน สามารถเรียนรู้วิธีเรียนซึ่งเป็นทักษะชีวิต
ที่สั่งสม ส่งผลให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมุ่งสู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ มุง่ สูค่ ณ
ุ สมบัตใิ นการทำ�ได้
ด้วยตัวเอง และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีจุดเน้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนี้
		 ระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ ให้ความสำ�คัญกับการปฏิสมั พันธ์
การเล่น และการสืบเสาะความรู้
		 ระดับประถมศึกษา เน้นให้สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง และเรียนรูจ้ ากการทำ�โครงงาน ส่งเสริมให้เกิด
สมรรถนะ พัฒนาความเข้มแข็งในการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ และการค้นคว้า
		 ระดับมัธยมศึกษา เน้นการใช้วธิ กี ารใหม่ๆ ใช้สอื่ ดิจทิ ลั เป็นช่องทางในการสือ่ สาร เพือ่ จัดการเรียน
การสอน พัฒนารายบุคคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเน้นการคิดระดับสูง
ระดับอาชีวศึกษา เรียนวิชาในโรงเรียนควบคู่กับภาษา ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โรงงาน
บริษัท ห้างร้าน
4) การวั ด และประเมิ น ผล โรงเรี ย นรั บ ผิ ด ชอบการวั ด และประเมิ น ผู้ เ รี ย นโดยครู รั บ ผิ ด ชอบ
ในการประเมินผู้เรียนรายบุคคล บางโรงเรียนอาจจัดสอบเฉพาะวิชาหลัก เช่น การประเมินในฟินแลนด์
โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการเรียนของผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนได้คะแนนไม่ดใี นหลายๆ วิชา
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองต้องร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เรียน
จ

		 ทัง้ นีม้ ปี ระเด็นทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับการวัดและประเมินผล ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ดังนี้
		 ระดับประถมศึกษา เน้นการวัดและประเมินผล เพื่อให้ข้อมูลในส่วนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
(Competency -Oriented Feedback) ไม่เน้นการสอบทีม่ กี ารแข่งขันสูง รวมทัง้ ใช้วธิ วี ดั จากการแสดงออก
โดยการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ
		 ระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนอายุ 15 ปี เข้าสู่โปรแกรมการสอบ PISA และมีการกำ�หนดกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ
		 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การอาชีวศึกษา เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมิน
ทั ก ษะผู้ เ รี ย น ส่ ว นใหญ่ มี ก ารทดสอบตามมาตรฐานและมี ก ารประเมิ น ระดั บ ชาติ ที่ ดำ � เนิ น การ
โดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐ


แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า ทุกประเทศมีระบบการประกันคุณภาพทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มีการกำ�หนดกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำ�หนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประกันคุณภาพ และมีการระบุให้มีการนำ�ผลจากการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ปรับปรุงพัฒนา ทั้งระดับนโยบาย การจัดการศึกษา รวมทั้งการวัดและ
ประเมิน มีการนำ�ผลจากการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานสำ�หรับนำ�ไปพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุง
จุดอ่อน ซึง่ การวิจยั ช่วยให้มขี อ้ มูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการศึกษา และใช้เป็น
แนวทางในการกำ � กั บ ควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของแต่ ล ะระดั บ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหน่ ว ยงาน
ที่ ทำ � หน้ า ที่ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพจะให้ คำ � แนะนำ � เพื่ อ พั ฒ นา สนั บ สนุ น มากกว่ า การตรวจสอบ
หรือควบคุมการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การประกันคุณภาพภายในดำ�เนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง ส่วนการประกัน
คุณภาพภายนอกมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ประเทศที่ใช้แนวทางนี้ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี
แนวทางที่ 2 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
จากภาครัฐ หรือหน่วยงานทีร่ ฐั บาลให้การรับรองร่วมดำ�เนินการประกันคุณภาพ ซึง่ ประเทศทีด่ �ำ เนินการ
โดยหน่วยงานทีข่ นึ้ ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ได้แก่ สิงคโปร์ และประเทศทีอ่ าศัยความร่วมมือ
ในการดำ�เนินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก ออสเตรเลีย
แนวทางที่ 3 ไม่มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่มรี ะบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครูผสู้ อน ให้ความไว้วางใจและเสรีภาพในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กำ�หนดไว้
และมีนโยบายในการสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ประเทศที่มีการดำ�เนินการตามแนวทางนี้
ได้แก่ ฟินแลนด์
ฉ



แนวทางการกำ�กับติดตามการประเมินเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ ได้ตามมาตรฐาน

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระบบการกำ�กับติดตามที่เข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ในการกำ�กับติดตามหลายภาคส่วนและมีการดำ�เนินการหลายแนวทาง ดังนี้
1) แนวทางการกำ�กับติดตามในแต่ละระดับ จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปฐมวัย การกำ�กับ
ติดตามและประเมินผลมีอิสระสูง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มีส่วน
ในการรับผิดชอบร่วมกัน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษามีระบบความร่วมมือกับหลายภาคส่วน
และมีการกำ�หนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน มีการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มในโรงเรี ย น การอาชี ว ศึ ก ษา มี ร ะบบการกำ � กั บ ติ ด ตามโดยใช้ ห ลั ก การการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคำ�นึงถึงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เป็นหลัก การจัดการศึกษาจึงเน้นเรือ่ งของการพัฒนาสูอ่ าชีพ เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็น
และเป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการอาชีพ ระดับการอุดมศึกษา มีการกำ�หนดบทบาทผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนโดยมีรูปแบบ
ของการกำ�กับติดตาม แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) มีการกำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบในการกำ�กับติดตามและการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่กำ�หนดบทบาทหน้าที่โดยตรง และบทบาทหน้าที่
แบบมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี 3 แนวทาง ดังนี้
		 แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำ�กับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยตรง ซึ่งอาจจะมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม
หรืออาจเป็นการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นใหม่
		 แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำ�กับติดตามและประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานโดยการกระจายอำ �นาจในการกำ � กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ให้ กั บ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการกำ�กับติดตามและประเมินดังกล่าวเพื่อให้บรรลุ
ตามกรอบคุณภาพที่กำ�หนด
		 แนวทางที่ 3 ไม่มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�กับติดตามโดยตรง แต่มกี ารทำ�งานบนพืน้ ฐาน
ของความไว้วางใจ ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ�หน้าที่
ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพือ่ ให้เกิดการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ


ภาพรวมของการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติทั้ง 8 ประเทศ

จากการศึกษา พบว่า
1) ทุกประเทศมีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำ�เป็น และกำ�หนดคุณค่าหลัก (Core Value) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเท่าเทียม มุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยแต่ละประเทศมีการกำ�หนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ช

และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา เช่น ประเทศเม็กซิโกมีการกำ�หนด
มาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ จัดทำ�ประชาพิจารณ์
เพือ่ กำ�หนดมาตรฐาน มีนโยบายให้ทกุ ฝ่ายร่วมมือกันในการจัดการศึกษา ทัง้ ชุมชน มูลนิธิ องค์กรเอกชน
รวมทั้งผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ในมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนดไว้
2) มีนโยบายส่งเสริมการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้านหลักสูตร การเรียน
การสอน และระบุคุณสมบัติผู้เรียนที่ชัดเจน บางประเทศใช้กลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3) มีการจัดตัง้ หน่วยงานหรือคณะกรรมการทีส่ ง่ เสริมการทำ�งานเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา การกำ�กับ
ติดตาม และประเมินหลักสูตร การวิจยั ผลการประเมินเพือ่ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ตลอดจนการนำ�มาตรฐาน
สู่การปฏิบัติทั้งระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐ / ท้องถิ่น
4) มีการกระจายอำ�นาจจากส่วนกลางและกำ�หนดบทบาทที่ชัดเจน โดยรัฐทำ�หน้าที่ส่งเสริม
การนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการศึกษา ท้องถิ่นรับผิดชอบการดำ�เนินการ
ในระดับสถานศึกษา ซึง่ สถานศึกษาสามารถสร้างมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ตามบริบทของตนเองได้ เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีการส่งเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมาย โดยรัฐบาลกลาง
ออกมาตรการและแนวทางในด้านต่างๆ ทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
5) ใช้กรอบสมรรถนะกำ�หนดมาตรฐานในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และประเมินผล
ตามสมรรถนะของผู้เรียน เน้นเชื่อมโยงการเรียนสู่การนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำ�งาน
6) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยในโปรตุ เ กสจะมี ห น่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการกำ�กับติดตามและการจัดการศึกษา
7) มีระบบการกำ�กับติดตามโดยมีหน่วยงานทีม่ สี ว่ นร่วมในการกำ�กับติดตามหลายภาคส่วน ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐ
ด้านการจัดการศึกษา และสภายุโรป
8) พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาควบคู่ทั้งด้านผู้เรียน ครู สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และการบริหารจัดการ
9) มีระบบการพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง เน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในด้านเทคนิคและกลวิธี
ในการสอน การคัดเลือกครูด้วยเกณฑ์คุณภาพสูง ครูได้รับความไว้วางใจและมีเสรีภาพในการจัด
การเรียนการสอน สามารถเลือกวิธีการสอนของตนเอง มีอิสระในการเลือกวิธีการ อุปกรณ์และสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
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สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

ประเทศแคนาดา

ข้อมูลทั่วไป
ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีประชากร
ประมาณ 36 ล้านคน ซึ่งอพยพมาจากหลากหลายประเทศ และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรั ฐ สภา (Parliamentary Democracy) โดยมี รู ป แบบการปกครองเป็ น แบบสมาพั น ธรั ฐ
(Confederation) ประกอบด้ ว ยรั ฐ (Province) 10 รั ฐ และเขตการปกครองพิ เ ศษ (Territories)
3 เขต ซึ่ ง ในแต่ ล ะรั ฐ มี รั ฐ บาลของตนเองและมี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น ผู้ ดู แ ลจั ด การศึ ก ษา
ส่ ว นรั ฐ บาลกลาง (The Federal Government) รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะ The Royal
Military College of Canada และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ ค นพื้ น เมื อ ง (Indigenous)
ประเทศแคนาดา ใช้ ภ าษาทางการ 2 ภาษา คื อ ภาษาอั ง กฤษ (ร้ อ ยละ 67) และภาษาฝรั่ ง เศส
(ร้อยละ 13 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในรัฐ Quebec) ที่เหลือร้อยละ 20 ใช้ภาษาที่เป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ภ าษาอั ง กฤษและฝรั่ ง เศส สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ สู ง บางแห่ ง สอนเป็ น 2 ภาษา เช่ น
มหาวิทยาลัย Ottawa และมหาวิทยาลัย Laurentian ในศตวรรษที่ 18 และ 19 การศึกษาของแคนาดา
ได้รับอิทธิพลภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 20 ได้รับอิทธิพล
มากขึ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ระบบการจัดการศึกษาของประเทศแคนาดาโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษา จึงคล้ายกับระบบของอเมริกา
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละรัฐ และเขตการปกครองพิเศษ เป็นผู้กำ�หนดนโยบายและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของตนเอง สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐและเอกชนตั้ง แต่ระดับการศึก ษาปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาของตนเอง
และมีกรรมการโรงเรียน / สถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่น (District School Boards) ดูแลการบริหาร
โปรแกรมการศึกษา ทั้งนี้ การบริหารการศึกษาของแต่ละรัฐล้วนมีมาตรฐานสูงอยู่ในระดับเดียวกัน
และมี การจัด ระบบการศึ กษาที่ คล้ายคลึงกัน เนื่อ งจากมีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ของคณาจารย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา
ในปี ค.ศ.   2016 ประเทศแคนาดามี ผู้ จ บการศึก ษาในระดับมหาวิท ยาลัย สูง ถึง ร้อยละ 55
ซึ่งสูงที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ OECD จึงเป็นผู้นำ�
ด้านการอุดมศึกษา และมีขีดความสามารถในการผลิตแรงงานที่มีทักษะสูง ยิ่งไปกว่านั้น แคนาดา
มีผลการสอบ PISA อยู่ในระดับ Top 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยถ้านับเฉพาะ
รัฐอัลเบอร์ตา บริทิชโคลัมเบีย และควิเบค คะแนน PISA จะอยู่ในระดับ Top 5
การบริหารการศึกษาของแคนาดา แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) รัฐบาลกลาง รับผิดชอบเฉพาะการจัดการศึกษาของ The Royal Military College of Canada (RMC)
2) รัฐบาลของรัฐ (Provincial Government) โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบกำ�หนดนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของรัฐ
3) รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government) โดยคณะกรรมการโรงเรียนประจำ�ท้องถิ่นรับผิดชอบ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่รัฐกำ�หนด
โดยปกติ โรงเรียนที่รัฐสนับสนุนงบประมาณ (public funded school) จะได้รับการดูแลจากรัฐ
โดยแต่ละท้องถิน่ มีคณะกรรมการโรงเรียนประจำ�ท้องถิน่   ซงึ่ ดำ�เนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทีร่ ฐั กำ�หนด
ยกเว้นรัฐอัลเบอร์ตาซึ่งให้กรรมการสิทธิพิเศษของโรงเรียน (public charter school) สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างอิสระไม่ตอ้ งขึน้ กับกรรมการโรงเรียนประจำ�ท้องถิน่ สามารถรายงานผลการศึกษาโดยตรงไปยังรัฐได้เลย
ระบบหรือโครงสร้างการศึกษาของประเทศแคนาดา แต่ละรัฐดำ�เนินการแตกต่างกันไป แต่โดยรวม
สามารถแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย ใช้เวลาเรียน 1 - 2 ปี
2) ระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 ปี
3) ระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 ปี
4) ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 - 4 ปี และมีให้เลือกเรียนระดับประกาศนียบัตร (Certificate) 1 ปี
และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) 2 ปี
5) ระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1 - 2 ปี
6) ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 3 - 5 ปี
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ภาพที่ 1 ระบบการจัดการศึกษาของประเทศแคนาดา
ที่มา : https://www.studylinks.ca/page/educations

แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
การศึกษาระดับปฐมวัยเน้นการใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับชีวิตเด็ก หลักสูตรดังกล่าวให้ความสำ�คัญ
กั บ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของเด็ ก และมุ่ ง ช่ ว ยเด็ ก
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่จำ�เป็นเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคมของตน
และสังคมโลก
สภารั ฐมนตรี ศึ ก ษาธิ ก ารของแคนาดา (The Council of
Ministers of Education, CANADA-CMEC) ได้กำ�หนดกรอบวิสัยทัศน์สำ�หรับการเรียนรู้ระยะแรก
(Early Learning) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินการการจัดการศึกษา เรียกว่า
CMEC Early Learning and Development Framework สำ�หรับเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี ซึง่ สาระสำ�คัญ
ของกรอบแนวทางดังกล่าว มีดังนี้
1) การจัดโปรแกรมการศึกษาและการกำ�หนดนโยบายที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
2) ครอบครัวมีส่วนสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
3) ให้ความสำ�คัญกับความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ
4) ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ของเด็ก
5) การเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยการพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น และการเล่นที่หลากหลาย
การจัดโปรแกรมการศึกษาเน้นเรื่องการเล่นเป็นฐาน (Play-based Learning)
6) การพัฒนาครอบครัวเพื่อให้มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ทั้งนี้ แต่ละรัฐสามารถออกแบบกรอบมาตรฐานการเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัยได้เอง อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีแกนความรู้ของการจัดการศึกษาที่เป็นสากลที่ครูได้รับการพัฒนามา และใช้ร่วมกัน ปรากฏเป็น
คำ � สำ � คั ญ ในโปรแกรมการจั ด การศึ ก ษา เช่ น การจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และพั ฒ นาการ
(Developmentally Appropriate) การเรียนรู้ระยะเริ่มแรก (Early Learning) เป็นต้น
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◆

ระดับประถมศึกษา

		
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยทั่วไป
มีระยะเวลาระดับละ 6 ปี ในแต่ละรัฐมีการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน
เช่น ระบบ 6 + 3 + 3 (ประถม + มัธยมต้น + มัธยมปลาย) ระบบ 8 + 4 (ประถม + มัธยม) หรือระบบ
6 + 6 (ประถม + มัธยม) โดยกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาเน้นที่การพัฒนาความเข้มแข็ง
ในการอ่านออกเขียนได้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทั้งหมด
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในแต่ละรัฐจะมีอิสระ และมีแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น รัฐออนตาริโอ
ใช้กลยุทธ์ความสำ�เร็จของนักเรียน (Student Success Strategy) ในการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แบบพิ เ ศษ รั ฐ บริ ทิ ช โคลั ม เบี ย จั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าลถึ ง
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้เรียน 4 หมวดวิชา คือ (1) การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (2) สังคมศึกษา
(3) วิทยาศาสตร์ และ (4) การค้นคว้า / สำ�รวจ โดยให้เรียนกับครูประจำ�วิชาและครูประจำ�ศูนย์การเรียน
◆

ระดับมัธยมศึกษา

		
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่มีมาตรฐานกลาง
ระดั บ ชาติ แ ต่ มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานทั ก ษะจำ � เป็ น
ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในแต่ละปี วิชาที่อยู่ใน
หลั ก สู ต รพื้ น ฐาน เช่ น ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ทัศนศิลป์ (Visual Arts) และ
พลศึกษา จะถูกเสริมด้วยวิชาเฉพาะที่เชื่อมโยง และสัมพันธ์กันในระดับที่สูงขึ้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ
จัดให้เรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณคดีแคนาดา และสือ่ สารมวลชน โดยมีวชิ าเลือก เช่น ภาษาต่างประเทศ
เศรษฐกิจ หรือประวัติศาสตร์ของบางประเทศ
การศึกษาในระดับนี้ ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 - 6 ปี ขึน้ อยูก่ บั โครงสร้างของระบบการศึกษาของแต่ละรัฐ
โรงเรียนส่วนใหญ่จัดโปรแกรมการศึกษาทั้งสายวิชาชีพและสายวิชาการ ทั้งนี้ เป้าหมายอันดับแรก
ของการศึกษาระดับนี้ คื อ การเตรี ย มผู้ เ รี ย นเพื่อศึก ษาต่อในมหาวิท ยาลัย เป้า หมายรองลงมา คือ
การศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนต่ า งๆ หรื อ สถาบั น เทคโนโลยี แ ละการประกอบอาชี พ โดยในสาย
วิชาการ หลักสูตรจะกําหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาต่างๆ ที่จําเป็นและเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ในระดับวิทยาลัย หรือระดับมหาวิทยาลัย และสําหรับโปรแกรมสายวิชาชีพนั้น การจัดหลักสูตรจะมุ่งเน้น
เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความรู้เพียงพอในการศึกษาในวิทยาลัยวิชาชีพ หรือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่ า งไรก็ ต าม วิ ช าอาชี พ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเป น เพี ย งวิ ช าเลื อ ก เป น เพี ย ง
การเตรียมการหรือเตรียมตัว (Career Preparation) ใหแกผทู ถี่ นัดทางวิชาอาชีพหรือต้องการเลือกเรียนวิชา
อาชีวศึกษาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่จริงแล้ว วิชาอาชีพไดรับการจัดเขาไวในหลักสูตร
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ป.1 - ม.6) ในรูปของวิชาการศึกษาเพือ่ อาชีพ (Career Education) ดังนี้ 1) วิชา Career
Awareness (ระดับอนุบาล) 2) Career Orientation (ระดับประถมศึกษา) 3) Career Exploration ( ระดับมัธยมตน)
4) Career Preparation (ระดับมัธยมปลาย) และ 5) Career Specialization เน้นทักษะลึกหรือทักษะ
เฉพาะในระดับอุดมศึกษา (Post-secondary Education)
สําหรับการจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น ในปีแรกนักเรียนทุกคนเรียนวิชาบังคับ
แต่อาจมีวิชาเลือกบ้าง ในปีต่อๆ มาจึงสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น โดยที่นักเรียน
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเลือกเรียนสายวิชาการที่เตรียมตัวสู่การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย จากสถิติพบว่า มีนักเรียนกว่าร้อยละ 75.6 สําเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และได้ประกาศนียบัตร
การประเมินผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เกรด 12 พบว่า มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละรัฐ ส่วนใหญ่แล้วรัฐต่างๆ ให้อิสระแต่ละโรงเรียนในการดําเนินการจัดสอบเอง แต่ในบางรัฐ
เช่น รัฐออนตาริโอ นักเรียนต้องสอบในบางวิชาหลักที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ของรัฐ (School board) เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงขึน้ อยูก่ บั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาทีก่ �ำ หนดโดยสาขาวิชานัน้ ๆ ในระดับอุดมศึกษา
◆

ระดับอาชีวศึกษา

		
การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
และการฝกอบรมอาชีพของแคนาดามีจุดเนน
ที่ระดับอุดมศึกษาหรือหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
กล า วคื อ จั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ
วิทยาลัย เชน วิทยาลัยอาชีพ   วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยเทคนิค หรือสถาบันเทคโนโลยีสถาบันการศึกษาอาชีพ ศูนยฝกอบรมอาชีพและศูนยวิจัยอาชีพ
ของทองถิ่น โปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัยเปนทั้งโปรแกรมการศึกษาอาชีพหลักสูตรสั้นกวา 1 ป 
ไดรบั ประกาศนียบัตร (Certificate) หลักสูตร 2 ปี ไดร บั อนุปริญญา (Associate Degree) และบางหลักสูตร
บางวิทยาลัยจัด 4 ป ไดรับปริญญาตรีประยุกต (Applied Degree) ผูที่จบหลักสูตร 2 ปี ถาไม่ทำ�งาน
ก็ศึกษาตอ ป 3 - 4 ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษายังรวมถึงสถาบันฝกอบรมอาชีพระยะสัน้ ๆ เฉพาะ
กลุมเปาหมาย และระยะยาวในลักษณะชางฝึกหัดงาน หรือลักษณะโรงเรียนในโรงงาน เชน โครงการ
ชางฝกหัด (Apprenticeship) หรือการฝกหัดระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือโครงการฝกอบรมที่จัดขึ้น
เฉพาะเรื่องเฉพาะกลุม ตามความตองการเฉพาะกลุ่มเปาหมาย (Customized Program)
มาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษาของแคนาดากําหนดโดยรัฐบาลของแตละรัฐ กลาวคือ รัฐบาล
แตละรัฐมีคณะกรรมการของรัฐที่ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผูเกี่ยวของ เชน สถาบัน
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การศึกษาอาชีพ ผูแทนจากกลุ่มผูอุปโภคบริโภค สมาคมวิชาชีพ เขามา
กําหนดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ประกาศนียบัตรรับรอง
คุ ณ วุ ฒิ เป น เอกสารแสดงมาตรฐานอาชี พ ที่ อ อกให  โ ดยสถาบั น
การศึกษาอาชีพทีใ่ หป ระกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี  2) ใบรับรอง
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (Vocational Qualifications - VQ)ซึ่ ง เป  น เอกสาร
แสดงผลสําเร็จจากการฝกอบรมอาชีพ โดยทั้งประกาศนียบัตรรับรอง
คุณวุฒิ และใบรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพจะมีเกณฑมาตรฐานกําหนด  ซงึ่ ผูเ รียน
หรือผูรับการฝกอบรมจะตองผานการทดสอบจึงจะไดรับใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือใบประกาศนียบัตร
การกําหนดระบบมาตรฐานทักษะของแคนาดาเกี่ยวขอ งกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) รัฐบาลระดับรัฐ สรางเกณฑหรือกรอบของมาตรฐานอาชีพ (Guidelines for Standards)
ขึ้นเองโดยมีผูเกี่ยวของหลายฝายมารวมทํา โดยทั่วไปไมนิยมกําหนดเกณฑมาตรฐานของงานเฉพาะ
หรืองานยอย (Specific Jobs) แตกําหนดเกณฑมาตรฐานของกลุมงานหลัก เชน กลุมงานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว (Tourism Industry) กําหนดมาตรฐานโดยสมาคมมาตรฐานการทองเที่ยว (Tourism
Standards Consortium) เพื่อพัฒนามาตรฐานและการใหประกาศนียบัตรแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในแคนาดาตะวันตก หนวยงานหรือองคกรวิชาชีพที่เขามารวมกันกําหนดมาตรฐานในกรณีดังกลาวนี้
ประกอบดวย Alberta Tourism Education Council, Manitoba Tourism Education Council,
Saskatchewan Tourism Education Council และ Pacific Rim Institute of Tourism ซึ่งมาตรฐาน
ที่รวมกันกําหนดโดยหลายองคกร (Joint Standards) นี้ ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานชาติ
2) มาตรฐานแตละกลุมอาชีพมีความความยืดหยุน โดยผู้รับการฝกอบรมสามารถนําทักษะอาชีพ
ไปใชรวมกันหรือเทียบเคียงกัน เมื่อผูรับการฝกอบรมประสงคจะรับการฝกอบรมหลายๆ อาชีพ หรือ
ตางกลุมอาชีพ
3) หลายกลุ  ม อาชี พ ได  ร  ว มกั น กํ า หนดมาตรฐานอาชี พ กลางที่ ย อมรั บ กั น ในระดั บ ชาติ เช น
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอีก 40 กลุมอาชีพที่ Canadian Council of Directors of Apprenticeship
(CCDA) ได้ก�ำ หนดไว้  ซงึ่ มาตรฐานอาชีพกลางระดับชาติดงั กล่าว ช่วยใหแรงงานของแคนาดาเคลือ่ นยาย
การทํางานในทุกรัฐในประเทศแคนาดาได
4) ในอุตสาหกรรมที่ไดพัฒนามาตรฐานทักษะแลว มีอาชีพจำ�นวนไมมากนักที่ยังคงกําหนดระดับ
ของมาตรฐานทั ก ษะไว้ โดยระดั บของมาตรฐานทัก ษะกํา หนดขึ้น ตามระยะเวลาของการฝก อบรม
ความลึกหรือความยากงายของทักษะ และวิธีการประเมิน เชน ตําแหนงเจาพนักงานควบคุมคุณภาพงาน
อุตสาหกรรมการผลิต อาจกําหนดใหมีระดับความลึกหรือระดับมาตรฐานหรือความสามารถในอาชีพ
3 ระดั บ คื อ มาตรฐานระดั บ ที่ 1 ต  อ งมี ค วามรู  ค วามสามารถหรื อ มี ทั ก ษะในการวิ นิ จ ฉั ย ปริ ม าณ
ผลผลิตที่เกิดความเสียหายหรือแยกแยะไดวาผลผลิตชิ้นใดมีคุณภาพ ชิ้นใดไมสมบูรณ การจะวินิจฉัย
ขั้นตนไดก็ตองขึ้นอยูกับพื้นฐานการศึกษาของผูอบรม และระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร เมื่อผาน
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การประเมินและจบหลักสูตรโดยการสอบขอเขียน 1 ฉบับ จึงจะออกประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับที่ 1 ให 
มาตรฐานระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ผูเขารับการฝกอบรมตองสอบขอเขียน 2 ฉบับ สอบภาคปฏิบัติอีก
1 ฉบับ และฝกอบรมยาวนานขึ้นกวาการฝกอบรมมาตรฐานระดับที่ 1 ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานทักษะ
จึงเปนของแตละกลุมอุตสาหกรรมกําหนดขึ้น โดยยังไมมีรูปแบบมาตรฐานกลางระดับชาติ
5) ภาคอุ ต สาหกรรมต  า งๆ ของแคนาดาตื่ น ตั ว ในการร  ว มกั น กํ า หนดมาตรฐานทั ก ษะหรื อ
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมของตนเองทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ โดยมี ก ารผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม ให 
มาตรฐานอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกันในระดับชาติ เนื่องจากตองตอสูเพื่อการอยูรอด
และการแขงขันทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
6) องคกรวิชาชีพและองคกรมาตรฐานอาชีพตางๆ พยายามรวมตัวกัน เพื่อกําหนดมาตรฐาน
อาชีพระดับชาติและออกประกาศนียบัตรรว มกันระหวางรัฐ ดังจะเห็นได้จากการรวมกันกําหนดมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตรประยุกตของ Technician โดยคณะกรรมการที่เรียกวา The Canadian
Council of Technicians and Technologists ซึ่งแตเดิมแยกกันกําหนดในแตละรัฐ ผูที่มีสวนอยางยิ่ง
ตอการกําหนดมาตรฐานทักษะกลาง ไดแก นายจาง / อุตสาหกรรม หรือสมาคมวิชาชีพ ผูแทนผูทํางาน
ในวิชาชีพ ผูซื้อ ผู้บริโภค สวนงานราชการ รวมถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐาน
ทักษะเริ่มที่ผูมีสวนได้ส่วนเสียทั้งหมดกําหนดเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ของอาชีพ
และวิเคราะหอาชีพ (Occupational Analysis) เพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นตนหรือขั้นตํ่า ขณะเดียวกัน
ต  อ งแยกแยะภารกิ จ เฉพาะ (Task) ของอาชี พ ออกจากกั น เพื่ อ ดู ว  า ในแต ล ะภารกิ จ เฉพาะนั้ น
มี ส วนประกอบที่ เ ป น ความรู  แ ละทั ก ษะเพี ย งไร จะให ผูรับการฝก อบรมรูท ฤษฎีห ลัก การข อใดและ
จะตองปฏิบัติภารกิจขอใด ระดับใด รวมทั้งความรูประกอบหรือความรูสัมพันธเรื่องใด เมื่อไดเกณฑ
มาตรฐานระดับความรูและทักษะทุกภารกิจของอาชีพแลว จึงสามารถสรุปมาตรฐานทักษะของอาชีพ
กอนที่จะสงใหผูแทนภาคอุตสาหกรรมหรือกลุมอาชีพนั้นๆ พิจารณาและยอมรับการใช้
7) มี ก ารทบทวน (Review) และปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทั ก ษะให  ทั น สมั ย โดยหน  ว ยงานผู  อ อก
ใบอนุญาตหรือ ประกาศนียบัตรอยูเสมอ ในปจจุบันไม นิยมที่จ ะออกใบอนุญาต / ประกาศนียบัตร
ในรูปแบบตลอดชีพ
8) ใบอนุญาต/ประกาศนียบัตร จำ�แนกเป็น 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
8.1) ใบอนุญาต / ประกาศนียบัตรที่ระบุช่ืออาชีพ เชน นักบัญชี นักเทคโนโลยี นักสํารวจ
เปนตน ซึ่งจะขึ้นอยูกับระเบียบ กฎเกณฑของอาชีพนั้นๆ
8.2) ใบอนุญาต / ประกาศนียบัตรที่แสดงผลสําเร็จของการศึกษา / ฝกอบรม โดยแตละ
โปรแกรมกําหนดมาตรฐานทักษะตามเวลาของการศึกษา / ฝกอบรม ซึ่งเรียกวา VQ อาชีพที่ตองการ VQ
มีมากมาย รวมถึงชางไม Technician และผูควบคุมเครื่องมือกลหนัก
9) การฝกอบรมสูมาตรฐาน เนื่องจากการฝกอบรมอาชีพในแคนาดามีหลายรูปแบบ เชน
โปรแกรมชางฝกหัด การฝกทักษะในงานจริงและการฝกอบรมในระบบ (Formal Training) ซึง่ การฝกอบรม
ในระบบ ดำ�เนินการโดยวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนมัธยม (ทีก่ าํ หนดเปนศูนยฝก อบรมอาชีพ)
การฝกอบรมอาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยปกติจะดำ�เนินการในลักษณะผสม คือ มีทั้งการฝกทักษะ
8
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ในงานจริงและการเรียนรูทฤษฎี / หลักการที่จําเปนจากสถานศึกษาวิชาชีพที่ทําการฝกอบรมในระบบ
10) การเชื่ อ มโยงมาตรฐานทั ก ษะกั บ การฝ ก อบรม หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมมั ก ขึ้ น อยู  กั บ
มาตรฐานทักษะที่กําหนดไวลวงหนา กลาวคือ เมื่อไดกําหนดเนื้อหาของหลักสูตร เวลาของการฝกอบรม
และระดับความรูความสามารถ สิ่งที่ผูรับการฝกอบรมจะตองศึกษาและปฏิบัติไดเมื่อจบหลักสูตร
คือ มาตรฐานความรูแ ละทักษะทีก่ าํ หนดไว  โดยหนวยงานหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพ สวนการฝกอบรม
โดยหนวยงานฝกอบรมจะตองดําเนินการตามหลักสูตรการฝกอบรมและตองบรรลุผลตามมาตรฐานนั้นๆ
จึงจะออกใบอนุญาต/ประกาศนียบัตรแกผูรับการฝกอบรมได
◆

ระดับอุดมศึกษา

		
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อยู่ ใ นระดั บ สู ง มาก นั ก ศึ ก ษาจะเลื อ กเข้ า เรี ย น
ตามความสะดวกของสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ความมีชื่อเสียงของสาขาวิชา
การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
แต่ละรัฐ แต่อาจได้รบั งบประมาณสนับสนุนส่วนหนึง่
มาจากรัฐบาลกลาง ซึ่งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งระดับ
วิ ท ยาลั ย และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ที่ เ ป็ น สถาบั น ของรั ฐ และเอกชน จะมี โ ปรแกรมการศึ ก ษา
ทั้งในรูปแบบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และระดับปริญญา ให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ โดยการ
บริหารงานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะมีความเป็นอิสระ รัฐบาลจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง
ของการกําหนดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การลงทะเบียน หรือการเปิดโปรแกรมการศึกษาใหม่เท่านั้น
ทั้งนี้ รัฐบาลระดับรัฐสร้างเกณฑ์หรือกรอบของมาตรฐานอาชีพ (Guidelines for Standards)
ขึ้นเอง โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาร่วมกําหนดเกณฑ์ของกลุ่มงานใหญ่ และกลุ่มองค์กรวิชาชีพ
กําหนดมาตรฐานอาชีพ
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

“

ในประเทศแคนาดาแต่ละรัฐ มีอิสระที่จ ะออกแบบมาตรฐาน กำ�หนดมาตรการและแนวทาง
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ เนือ่ งจากระบบการปกครองตัง้ อยูบ่ นฐาน
แนวคิดของสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural) และสังคมของคนทุกคน (Inclusive society)
โดยรัฐบาลกลางของประเทศได้กระจายอำ�นาจให้แต่ละรัฐดำ�เนินการจัดการศึกษาของตนเองได้
อย่ า งอิ ส ระ รั ฐ แต่ ล ะแห่ ง สามารถออกแบบและกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ / แนวทางการดำ � เนิ น การได้
ตามบริ บ ทของตนเอง แต่ มี เ ป้ า หมายหลั ก ใกล้ เ คี ย งกั น ภายใต้ ก ารศึ ก ษาและติ ด ตามกระแสใหม่
ของการจัดการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต าม การที่ รั ฐ แต่ ล ะแห่ ง สามารถออกแบบกรอบมาตรฐานการเรี ย นรู้ ไ ด้ เ องนั้ น
ก็ ได้นำ�แกนความรู้ของการจัดการศึกษาที่เป็นสากลมาใช้ร่วมกัน ปรากฏเป็นคำ�สำ�คัญในโปรแกรม
การจัดการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ (Developmentally
Appropriate) การเรียนรู้ระยะเริ่มแรก (Early Learning)

“

◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
การศึกษาปฐมวัยมีการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยออกแบบ
โปรแกรมการเรียนที่เชื่อมโยง ตรงประเด็นและเหมาะสมกับ
อายุของเด็ก มีความตระหนักว่าปัจจุบันและอนาคตเด็กจำ�เป็น
อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาดี เพื่ อ สามารถสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ตัดสินใจที่ถูกต้อง สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตได้ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
ปี ค.ศ. 2007 รัฐบาลได้เริ่มโปรแกรมการสอนแบบเต็มวันในระดับปฐมวัย (อายุ 4 - 5 ปี)
ที่ รั ฐ ออนตาริ โ อ เปลี่ ย นจากจั ด การเรี ย นการสอนแบบดั้ ง เดิ ม มาเป็ น เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำ � คั ญ รวมทั้ ง
ได้จัดพิมพ์เอกสารชื่อ Early Learning for Every Child Today : A Framework for Ontario Early
Childhood Settings หรือ ELECT ซึ่งมีข้อกำ�หนดเป็นหลักการ 6 ประการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับ
การศึกษาปฐมวัยของประเทศ ดังนี้
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1) การจัดประสบการณ์เชิงบวก วางพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านพฤติกรรม สุขภาพ และ
สุขภาวะ (well-being)
2) การยอมรับซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในครอบครัว และสังคม
3) การเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค การอยู่ร่วมกัน
4) การกำ�หนดเป้าหมาย วางแผนงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
5) การเล่นและการสืบค้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
6) นักการศึกษาที่รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ และมีวิจารณญาณ
ต่อมาได้มีการจัดทำ�เอกสาร The Kindergarten Program (2016) โดยกำ�หนดหลักการ การเรียนรู้
ที่คาดหวัง และวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 4 - 5 ปี ซึ่งสอดคล้องและต่อยอด
กรอบนโยบายแนวการสอนที่ประกาศใช้ในปี 2014 ชื่อ How Does Learning Happen?
The Kindergarten Program มีกรอบหรือขอบข่ายของการเรียนรู้ 4 ประการ ที่ใช้เป็นโครงสร้าง
ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการประเมินผล ดังนี้
1) การมีส่วนในการเป็นสมาชิกและการให้ความช่วยเหลือ (Belonging and Contributing)
กรอบนี้ครอบคลุมการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่อไปนี้
			 ความรู้สึกเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้อื่น
ความสัมพันธ์และช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ชุมชน และชาวโลก
ความเข้าใจในความสัมพันธ์และชุมชน และวิธีการให้ความช่วยเหลือของประชาชน
ที่มีต่อโลกรอบตัวเรา
การเรียนรู้ในกรอบนี้ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาเด็กในด้านคุณลักษณะและเจตคติ ที่บ่งบอก
ความเป็นพลเมืองจากความรู้สึกที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ
2) การกำ�กับตนเองและสร้างสุขภาวะที่ดี Self-regulation and Well-being)
3) แสดงออกถึงความฉลาดรูแ้ ละความสามารถทางคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน (Demonstrating
Literacy and Mathematics Behaviors)
4) การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Problem solving and Innovating)






◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของรั ฐ มี ส ภาหลั ก สู ต รซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำ�ชุมชนที่มุ่งมั่นและผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ทำ�หน้าที่
ให้ คำ � ปรึ ก ษาในเรื่ อ งนโยบายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องหลั ก สู ต รระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ทบทวนตรวจสอบหัวข้อวิชาต่างๆ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายมา ที่ผ่านมาได้ให้คำ�ปรึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หลักสูตรประถมศึกษา และความรอบรู้ทางการเงิน (Financial
Literacy)
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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◆

ระดับอาชีวศึกษา

		
การฝกอบรมอาชีพในรูปแบบตางๆ นอกจากจะจัดในสถาบัน
การศึกษาอาชีพระดับวิทยาลัยตางๆ แลวยังจัดในสถานประกอบการ
องค ก รของเอกชน ตลอดจนโรงเรี ย นมั ธ ยมแบบผสม (Composite
High School) ที่ มี ศั ก ยภาพ ทั้ ง เป น การชั่ ว คราวและถาวร สถาบั น
ฝกอบรมอาชีพทุกแหงจะตองประสานรวมมืออยางใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรม
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน การรั บ รองหลั ก สู ต รวุ ฒิ บั ต ร มาตรฐานอาชี พ และ
มาตรฐานทักษะ การประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาอาชีพและสถานประกอบการ
ตลอดจนรั ฐ บาลท  อ งถิ่ น ของรั ฐ และรั ฐ บาลกลางนั้ น ส  ว นมากเป  น ไปตามกฎหมาย กล  า วคื อ
มี ก ฎหมายว า ด ว ยเรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ะ เช น กฎหมายช ว ยเหลื อ การฝ ก อบรมเทคนิ ค
และอาชี ว ะ กฎหมายการฝ ก อบรมอาชี พ ผู  ใ หญ  ฯลฯ กฎหมายดั ง กล า วทํ า ให บุ ค คลและองค ก ร
ปฏิบัติงานรวมกันในทุกระดับ โดยรัฐบาลกลางมีงบกลางชวยเหลือดานการศึกษาอาชีพตามคําขอ
ของแต่ ล ะรั ฐ ขณะที่ ก ระทรวงพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย  (Human Resources Development
of Canada - HRDC) ทําหนาที่วางแผน กําหนดนโยบายกําลังคนรวมกับรัฐบาลของรัฐ ประสาน
และรวมมือกับอุตสาหกรรมอยางใกลชิด นอกจากนั้น HRDC ยังใหความชวยเหลือทองถิ่นทางด้าน
การเงิน คือ ทุนวิจัยและความเชี่ยวชาญดานวิชาการ เพื่อใหภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย
ปญหาอุปสรรค พัฒนาการวิชาอาชีพ เพือ่ รว มมือกันจัดการศึกษาอาชีพ พัฒนากําลังคน และพัฒนาวิชาการ
ดานอาชีพแขนงตางๆ ใหตามทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
◆

ระดับอุดมศึกษา

		
นักศึกษาในประเทศแคนาดา สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาแล้วได้
การประเมินเพือ่ รับรองการถ่ายโอนนัน้ กระทำ�ในลักษณะเป็นรายวิชาต่อรายวิชา และโรงเรียนต่อโรงเรียน
สิ่งที่ต้องการสำ�หรับการรับรองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน
ยกตัวอย่างรัฐออนตาริโอทีใ่ ช้กลยุทธ์ความสำ�เร็จของนักเรียน
(Student Success Strategy) มาใช้ในการค้นหาจุดอ่อนของนักเรียน
และให้การช่วยเหลือแบบพิเศษ ให้โอกาสเรียนซ่อมเสริมแบบตัวต่อตัว
และมี ก ารเพิ่ ม ประกาศนี ย บั ต รซึ่ ง ภาคอุ ต สาหกรรมรั บ รองให้ แ ก่
นั ก เรี ย นที่ จ บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 18 สาขาวิ ช าที่ ส อบผ่ า น
ด้านเทคนิคศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในรัฐ
ออนตาริโอยังได้จดั โปรแกรมการเรียนออนไลน์ส�ำ หรับผูส้ นใจได้เรียนรู้
และฝึกอบรมอย่างหลากหลาย มีชื่อว่า Ontario’s online learning
12
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organizations and distance education and training นอกจากนีย้ งั มี eCampus Ontario เป็นศูนย์ออนไลน์
และเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยม มีการเรียนรู้ร่วมกัน ดำ�เนินการโดย Ontario’s publicly assisted colleges and
universities มี Contact North เป็นเครือข่ายการศึกษาและฝึกอบรม จำ�นวน 112 ศูนย์ ทีท่ �ำ งานเชือ่ มโยงกับ
ผูอ้ าศัยในรัฐออนตาริโอ เพือ่ ให้มโี อกาสได้เรียนรูท้ างไกลและทางออนไลน์ และมี Ontario Learn เป็นกลุม่
ของวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges) 24 แห่ง ที่เข้าเป็นผู้ร่วมมือโดยเป็นทางเลือกในการศึกษา
ออนไลน์เพิ่มขึ้นให้กับนักศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ไม่ พ บเอกสารเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ทางการในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับปฐมวัย แต่มีวัฒนธรรมการทำ�งานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
			ทางโรงเรียนจะจัดงานประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงสิ่งที่ลูกหลานจะได้เรียนรู้ในปีนั้นๆ
ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และคุณครูประจำ�ชั้นของลูกชายฉันก็ได้อธิบายว่า เด็กแต่ละคนแตกต่างกัน
เรี ย นรู้ แ ละมี ค วามสนใจต่ า งกั น ดั ง นั้ น คุ ณ ครู จ ะมี ห น้ า ที่ สั ง เกตว่ า เด็ ก แต่ ล ะคนชอบอะไร ทำ � อะไร
ได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว และต้ อ งเสริ ม อะไร คุ ณ ครู จ ะจดบั น ทึ ก ไว้ พอถึ ง ปลายเทอมการศึ ก ษา คุ ณ ครู จ ะนั ด
ผู้ ป กครองมาพบเพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ของเด็ ก ๆ การเรี ย นผ่ า นการเล่ น นี้ ไ ม่ มี วั ด เกรดวั ด ผล
เด็กอนุบาลมาโรงเรียนเพือ่ เรียนรูก้ ารดูแลตนเองและการเข้าสังคมเท่านัน้ ไม่มกี ารแข่งขันประกวดประชัน
อะไรเลย เด็กก็ได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กได้เต็มที่ แต่มีระเบียบวินัย และช่วยเหลือตนเองได้
			เด็กทุกคนได้รบั การปฏิบตั ดิ แู ลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะยากดีมจี นอย่างไร การทีป่ ระชาชน
จ่ า ยภาษี ค่ อ นข้ า งสู ง คนรายได้ ม ากจ่ า ยภาษี ม ากกว่ า คนรายได้ น้ อ ย ทำ � ให้ ส ภาพความเป็ น อยู่
การใช้ชีวิตประจำ�วัน ไม่ลำ�บากมากนัก แม้ไม่มีรถขับ ต้องนั่งรถประจำ�ทาง ก็ไม่รู้สึกลำ�บากอะไรเลย
			 เด็กๆ ที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่ได้รับการศึกษาที่ดี และเรียนฟรีจากรัฐ ก็สามารถ
ใช้ความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนาตัวเองต่อไป การศึกษาสำ�คัญทีส่ ดุ โลกของเราคงน่าอยูก่ ว่านี้ ถ้าเด็กๆ ทุกคนในโลก
ได้รับโอกาสในการศึกษา และการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเหมือนกับเด็กๆ ในประเทศแคนาดา
						
(กาญจนา คริชณาณ, ออนไลน์)

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในรั ฐ ออนตาริ โ อ มี ห น่ ว ยงานทดสอบมาตรฐานการศึ ก ษา ชื่ อ Education Quality and
Accountability Office (EQAO) ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ บ ริ ห ารการทดสอบมาตรฐานหลากหลายรู ป แบบ
ได้ แ ก่ (1) การทดสอบการอ่ า น การเขี ย น และคณิ ต ศาสตร์
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 เรี ย กชื่ อ ว่ า The Assessment of
Reading, Writing and Mathematics, Primary Division
(Grades 1 - 3) (2) การทดสอบการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์
สำ�หรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า Grade 6 Junior Division
Assessment (3) การทดสอบทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า Grade 9 Assessment of Mathematics
และ (4) การทดสอบการอ่าน การเขียน ระดับมัธยมศึกษา เรียกว่า
The Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT) เป็น
การวัดว่าผูเ้ รียนได้มาตรฐานขัน้ ตํา่ สุดของการอ่าน และการเขียน
วิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาจนถึงปลายปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อรับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเรียกว่า Ontario Secondary School Diploma
◆

ระดับอาชีวศึกษา

		
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศแคนาดาให้อสิ ระแต่ละหน่วยงานหรือเขตต่างๆ จัดทำ�ระบบ
ประกันคุณภาพของตนเอง ทำ�ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
Maritime Provinces Higher Education Commission
Commission d’évaluation de l’enseignement collégiale
du Québec (CEEC)
Higher Education Quality Council of Ontario
Ontario College Quality Assurance Service (OCQAS)
Campus Alberta Quality Council
Manitoba Council on Post-Secondary Education
British Columbia Education Quality Assurance
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◆

ระดับอุดมศึกษา

		
การประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรัฐและเขตปกครอง
พิเศษของประเทศแคนาดา มีนโยบายและกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน
เป็นขั้นตอน โปร่งใส ครอบคลุม รวมทั้งมีการทบทวนตรวจสอบจากภายนอก โดย
เจ้าหน้าที่ระดับรัฐตรงตามสาย สำ�หรับบางโปรแกรมวิชาชีพ จะได้รับการรับรองตามกระบวนการของ
วิชาชีพนั้น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก A Canadian Degree Qualification Framework
ซึง่ มีขอ้ ผูกพันกับ Common Framework of Quality Standard ทัว่ ทุกรัฐในประเทศแคนาดา ซึง่ หมายความว่า
มหาวิทยาลัยแคนาดาจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันในเรือ่ งความเชือ่ ค่านิยมของการรับรองคุณภาพวิชาการ
ของกันและกัน สิ่งนี้ทำ�ให้มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ชูชาติ หุ่นเลิศ (2559) ได้ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของแคนาดา พบว่า
		
1) การบริหารจัดการ (Governance) ในทุกตำ�แหน่งจะต้องผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน คณบดี คณาจารย์และนักศึกษา
จะทำ�หน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีที่ถูกเสนอชื่อ ในขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีและหัวหน้าภาควิชาของมหาวิยาลัย จะได้รับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒินั้น จะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณบดี
2) การสรรหา การว่าจ้างและเลื่อนระดับ (Agreement on Appointments and Promotion)
การว่าจ้างบุคลากรนัน้ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูค้ ดั เลือก โดยการว่าจ้าง 2 วาระๆ ละ 3 ปี
และมีการประเมินบุคลากรก่อนที่จะทำ�สัญญาจ้างต่อ โดยจะมีการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภาควิชา
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับจะมีการแต่งตั้งกรรมการให้มาทำ�การประเมิน
3) การประเมินผลประจำ�ปี (Yearly Evaluation of Faculty)
คณะกรรมการผู้ ร่ ว มวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น บุ ค ลากรของคณะทุ ก คน โดยจะประเมิ น
จากการเขียนรายงานความก้าวหน้าประจำ�ปี การประเมินบนพื้นฐานของความสามารถ			
4) การประเมินคณะและภาควิชา (Faculty and Departmental Review)
คณะกรรมการจากภายนอก เป็นผู้ประเมินคณะและภาควิชาทุก 5 ปี และมีการรายงาน
ผลการประเมินต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
5) การประกันคุณภาพการวิจัย (Quality Assurance in Research)
คณะกรรมการของแต่ละสาขาวิชาพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยทุนวิจัยเหล่านี้
ส่วนใหญ่จะได้มาจากหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ในระดับชาติ
6) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to Excellence)
มหาวิทยาลัยในแคนาดา จะได้รับการประกันคุณภาพของบุคลากร โดยยึดหลักพันธกิจ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการสอน การวิจัย และการบริหารการจัดการทำ�งาน โดยพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
นี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

“

แม้ว่ารัฐบาลแคนาดาไม่มีหน่วยงานกลางในระดับประเทศที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
โดยตรงก็ ต าม แต่ รั ฐ บาลกลางก็ ไ ด้ กํา หนดให้ แ ต่ ล ะรั ฐ และเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองอิ ส ระทํ า หน้ า ที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของแต่ละรัฐและเขตพื้นที่การปกครองอิสระ โดยได้กําหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารงาน กระบวนการที่ ได้มาของคณะทํางานในการบริหารงานด้านการศึกษา
ของแต่ละรัฐ และการบริหารงาน เพื่อให้ดําเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้
การศึกษาของชาติดําเนินการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลแคนาดาจึงได้มีการจัดตั้ง
สภารัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติ (The Councils of Ministers of Education, Canada : CMEC)
เพื่อเป็นเวทีสําหรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของรัฐต่างๆ ได้ปรึกษาหารือ และ
ร่วมมือกันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวที
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ

“

ในปี ค.ศ 1999 CMEC ได้ประกาศกฎบัตรทางการศึกษา เรียกว่า Victoria Declaration เน้นเป้าหมาย
สำ�คัญ คือ การพัฒนาความเป็นพลเมือง และการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ การกำ � หนดเป้ า หมายที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ การขยายการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา  การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ที่ ใช้ น โยบาย
เป็ น ฐาน มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง CMEC กั บ รั ฐ บาลกลางมากขึ้ น CMEC มี น โยบายให้ โรงเรี ย นในรั ฐ
ใช้หลักสูตรเดียวกันและเลือกสรรคนเก่งเข้ามาเรียนในแต่ละรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานของผู้อพยพ
เข้ามาเรียนมากขึ้น หลักสูตรถูกออกแบบเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อยู่อาศัยที่รักษา
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและความเป็นระเบียบของสังคมที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
การกำ � กั บ ติ ด ตามคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย เป็ น หน้ า ที่
ของผูบ้ ริหาร และ / หรือเจ้าหน้าทีจ่ ากรัฐ ทีจ่ ะไปสังเกตการสอนในชัน้ เรียน
เพื่อประเมินคุณภาพของครูและโปรแกรมการสอน สำ�หรับโปรแกรม
การสอนใหม่ จะมีการทดลองนำ�ร่องและมีการติดตามโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโปรแกรมการสอน มีหน่วยงานการประเมินการศึกษาและวิจยั ดำ�เนินการ
จัดทำ�รายการ ประกอบด้วย สถิติประจำ�ปี จำ�นวนครูผู้สอน จำ�นวนเด็ก
และการทดลองใช้โปรแกรมการสอนต่างๆ (Public Investments in Early
Childhood Education and Care in Canada, 2010)
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◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำ�หนด โดยแต่ละรัฐ หรือ
สถานศึกษาสามารถออกแบบการกำ�กับคุณภาพการศึกษา
ได้อิสระ กรอบแนวคิดสำ�หรับกำ�กับคุณภาพการศึกษา
ได้แก่
(1) การเชื่อมโยงทางการศึกษาและตลาดแรงงาน New Brunswick ได้เสนอยุทธศาสตร์แรงงาน
และการพัฒนาทักษะ (Labor Force and Skill development) ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในเส้นทาง
อาชีพของผู้เรียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 12
จนสำ�เร็จการศึกษาและทำ�งาน
(2) ระบบ Special High Skills Majors Program ของรัฐออนตาริโอ เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการออกแบบ
ให้นกั เรียนทีส่ �ำ เร็จในระดับมัธยมศึกษาได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ และมีจดุ เริม่ ต้นการทำ�งานทีด่ ี
โดยจะได้ประกาศนียบัตรจากสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรแบบทวิศึกษา (Dual Credit Program)
ช่วยให้นกั เรียนได้เรียนควบคูก่ บั การฝกึ งาน โปรแกรม The Ontario Youth Apprenticeship (OYAP 1995)
(3) กฎหมาย Accepting Schools Acts ของรัฐ ออนตาริโ อ เน้นให้กรรมการสถานศึกษา
ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
(4) ข้อมูลจากรายงานของ The Prince Edward Island ซึ่งได้กล่าวถึง Professional Learning
Report (2013) ว่า มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของครู โดยการจัดปฏิทินของโรงเรียนให้นับรวมวันที่ครูใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพเข้าไปด้วย ปรับหลักสูตรให้ครูใช้ได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและให้ครูวางแผนการประเมินตนเอง
(5) The Nova Scotia Instructional Leadership Academy Program (NSYLA, 2010)
เป็นโปรแกรมอิงมาตรฐานที่พัฒนาผู้บริหารและผู้นำ�ในโรงเรียน ให้มีความสามารถเป็นผู้นำ�ด้านการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
(6) School Effective Framework เป็นกรอบที่ช่วยให้โรงเรียนได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมายทีห่ ลักสูตรกำ�หนด การสร้างเสริมสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ การเรียนรู้ และส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
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◆

ระดับอาชีวศึกษา

		
1.1 การหลอมรวมการศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education)
ลงในระบบการศึ ก ษา สามารถสร า งเจตคติ ที่ ดี ต  อ อาชี พ ของ
ประชาชน ทําใหประชาชนเห็นความสําคัญจําเปนในการศึกษา
วิชาในสายอาชีพกอนเขาสูการทำ�งาน สิ่งสนับสนุนเรื่องนี้ ไดแก 
การใชการศึกษาเพื่ออาชีพหลอมรวมในระบบการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา โดยมี Career Awareness, Career Orientation,
Career Exploration, Career Preparation และ Career Specialization
อยูในการศึกษาระดับตางๆ เหลานั้น และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็เปนการเตรียมตัว
ผูเรียนใน 2 ทาง คือ เขาสู่มหาวิทยาลัย หรือเขาสูการศึกษาอาชีพ (อาชีวศึกษา)
1.2 ความมีเอกภาพในนโยบายรวมกันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาของประเทศ เพื่อใหแตละรัฐแกไข
ปญหากําลังคน (แรงงาน) ของชาติ ไดอยางตรงเปาและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ประเทศแคนาดา
ใช  อ ยู  คื อ กระทรวงพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย  เ ป  น แกนกลาง กระทรวงอื่ น ๆ ของรั ฐ บาลกลาง เช  น
กระทรวงการจางงานและตรวจคนเขาเมือง กระทรวงพาณิชย  ตลอดจนรัฐบาล เขตปกครอง ลงไปถึง
สถานศึกษาอาชีพ คณะกรรมการการศึกษาของรัฐ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะถูกเชื่อมโยง
เขาหากัน สนองนโยบายและเปาหมายการพัฒนากําลังคนในสาขาตางๆ ระดับตางๆ จึงไมมีขอขัดแยง
ความซํ้าซอนหรือแยงงานกันทํา
1.3 การมีกฎหมายสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา ถือเปนยุทธศาสตรแหงความสําเร็จอยางยิ่ง
ในการทํางาน ไมวาจะเปนกฎหมายการอาชีวศึกษา กฎหมายการฝกอบรมอาชีพ ตลอดจนกฎหมาย
ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา อบรม แรงงานสัมพันธ  การศึกษาอาชีพสำ�หรับผู้ใหญ่ คนพิการ
ผูดอยโอกาส เยาวชน สตรี การประกันการจางงาน สวัสดิการแรงงาน และอื่นๆ เนื่องจากกฎหมาย
เปนบทบัญญัตใิ หตอ งปฏิบตั ติ ามเพือ่ ใหเ กิดเปน รูปธรรมตามกฎหมายจึงชว ยใหพ นั ธกิจเกิดความสาํ เร็จได้
1.4 การสรางสถาบันการศึกษาอาชีพ เปนศูนยกลางการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาของชุมชน
ท  อ งถิ่ น รวมทั้ ง เป็ น ศู น ย  ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ด  า นอาชี พ สถาบั น การศึ ก ษาอาชี พ ในรู ป ของวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีพ วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยีเปนสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีอิสรภาพทางวิชาการสามารถสรางความหลากหลายในโปรแกรมอาชีพในการศึกษา
อบรมวิ ชาอาชี พ แก ชุ ม ชนสั ง คมได อ ย า งกว า งขวาง ทํา ให ประชาชนพึ่ง พาสถาบัน การศึก ษาอาชีพ
ไดอยางแทจริง การเปดสาขาอาชีพใหม  ยุบสาขาอาชีพเกาๆ การพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของประชาชนใหตามทันความตองการอาชีพ ตามทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี
เปนบทบาทความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาอาชีพจึงถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญตอการสราง
ความเลื่อมใสศรัทธาหรือความเชื่อถือตอชุมชน
18
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1.5 จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม โดยเฉพาะในการสงเสริม
ใหภาคเอกชนในแตละกลุมอาชีพรวมตัวกันทําการศึกษาวิจัยโครงสรางของอาชีพ การพัฒนาอาชีพ
อาชี พ ใหม ที่เ กิ ด ขึ้ น บนฐานอาชี พ เก า มาตรฐานทัก ษะของอาชีพ มาตรฐานอาชีพ ข อมูล แนวโน ม
ความกาวหนาของอาชีพ เป็นต้น การกระทําดังกลาวทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาพัฒนา
อาชี พ ในแต  ล ะกลุ  ม อาชี พ ทํ า ให มี ก ารเคลื่ อ นไหวปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงการจั ด การศึ ก ษาอาชี พ
อยูอยางตอเนื่องและทันสมัยอยูเสมอ ยุทธศาสตรนี้จึงไมเพียงแตสรางความตระหนักในการมีสวนรวม
ของภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ แตภาครัฐไดข้อมูลเพื่อการกําหนดแผน นโยบาย มาตรการ
ในการสงเสริมพัฒนาการศึกษาอาชีพ การฝกอบรม
อาชีพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงานในการทาํ งานมากขึน้
1.6 การสรางมาตรฐานทักษะอาชีพและมาตรฐาน
อาชี พ ให้ สู ง เที ย บเท่ า ระดั บ สากล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่  ไ ด
มาตรฐานสากลเทา นัน้ จึงจะสามารถแขงขันในตลาดโลกได้
การศึ ก ษาอาชี พ ที่ ข าดมาตรฐานสากลหรื อ ด  อ ย
คุ ณ ภาพ จะสร  า งความอ อ นด อ ยทางเศรษฐกิ จ และ
ความอ อ นแอทางป ญ ญาของสั ง คมชาติ ดั ง นั้ น
การอยูรอดของระบบจึงขึ้นอยูกับคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาอาชีพ ซึ่งตองปรับปรุงอยูเสมอ
การสรางมาตรฐานทักษะ (Skill Standards) ในประเทศแคนาดา จึงเปนความจําเปนระดับชาติ
เพราะแรงงานทักษะสูงเทานั้นจึงจะตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของแคนาดาได้

สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สาระสำ � คั ญ ของการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องประเทศแคนาดา สรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้
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ระดับ

1.

ปฐมวัย

การกำ�หนดมาตรฐาน




สภารัฐมนตรีศึกษาธิการของแคนาดา (The Council of Ministers of Education, CANADA:
CMEC) ได้ก�ำหนดกรอบวิสัยทัศน์ส�ำหรับการเรียนรู้ระยะแรก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินการจัดการศึกษา เรียกว่า Early Learning and Development
Framework
รัฐแต่ละแห่งสามารถออกแบบกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยได้เอง อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีแกนความรู้ของการจัดการศึกษาที่เป็นสากล ที่ครูได้รับการพัฒนามา และใช้ร่วมกัน
ปรากฏเป็นค�ำส�ำคัญในโปรแกรมการจัดการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ (Developmentally Appropriate) การเรียนรู้ระยะเริ่มแรก (Early Learning)

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นความเชื่อมโยงกับชีวิตเด็ก ให้ความส�ำคัญกับความต้องการ
ที่หลากหลายของเด็ก และมุ่งช่วยเด็กในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่จ�ำเป็นเพื่อให้เป็น
ผู้ที่รอบรู้ มีผลงาน มีเมตตา รับผิดชอบ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคมของตนและสังคมโลก

การประกันคุณภาพการศึกษา


ระบบควบคุมคุณภาพอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การใช้การรายงานและสื่อสารกับผู้ปกครอง

การกำ�กับติดตาม
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เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และ / หรือเจ้าหน้าที่จากรัฐ ที่จะไปสังเกตการณ์สอนชั้นเรียนเพื่อประเมิน
คุณภาพของครูและโปรแกรมการสอน
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ระดับ

2.

ประถมศึกษา

การกำ�หนดมาตรฐาน




แต่ละรัฐมีอิสระที่จะด�ำเนินการแตกต่างกัน เช่น
รัฐออนตาริโอ ใช้กลยุทธ์ความส�ำเร็จของนักเรียน (Student Success Strategy) ในการค้นหา
จุดอ่อนของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และให้การช่วยเหลือแบบพิเศษ
รัฐบริทิชโคลัมเบียจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 โดยให้เรียน 4 หมวดวิชา
คือ (1) การอ่าน การเขียน และการคิดเลข (2) สังคมศึกษา (3) วิทยาศาสตร์ และ (4) การค้นคว้า / ส�ำรวจ
โดยให้เรียนกับครูประจ�ำวิชาและครูประจ�ำศูนย์การเรียน

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร


กระทรวงศึกษาธิการของรัฐ มีสภาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำชุมชนที่มุ่งมั่น
และผู้เชี่ยวชาญการศึกษา ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษากระทรวงฯ ในเรื่องนโยบายเชิงยุทธศาสตร์
ของหลักสูตรระดับประถม

การประกันคุณภาพการศึกษา


ในรั ฐ ออนตาริ โ อ มี ห น่ ว ยงานทดสอบมาตรฐานการศึ ก ษา ชื่ อ Education Quality and
Accountability Office (EQAO) ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารการทดสอบมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ

การกำ�กับติดตาม


มี ก ลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก�ำหนด โดย
แต่ ล ะรั ฐ หรื อ สถานศึ ก ษาสามารถออกแบบยุ ท ธศาสตร์ ก ารท�ำงาน กรอบแนวคิ ด ส�ำหรั บ
ก�ำกับคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

3.

มัธยมศึกษา

การกำ�หนดมาตรฐาน




การกํ า หนดมาตรฐานทั ก ษะ เป  น ของแต  ล ะกลุ  ม อุ ต สาหกรรมกํ า หนดขึ้ น ยั ง ไม มี รู ป แบบ
มาตรฐานกลางระดับชาติ
การมั ธ ยมศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ จ ะให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าทางเทคนิ ค อาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ โรงเรี ย น
และภูมิภาค ในแต่ละปี วิชาที่อยู่ในหลักสูตรพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ทัศนศิลป์ (visual arts) และพลศึกษา จะถูกเสริมด้วยวิชาเฉพาะที่สัมพันธ์กัน
ในระดับสูงขึ้น เช่น วิชาภาษาอังกฤษ

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร


กระทรวงฯ มีนโยบายและยุทธศาสตร์ ก�ำหนดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา


ในรัฐออนตาริโอ มีหน่วยงานทดสอบมาตรฐานการศึกษา ชือ่ Education Quality and Accountability
Office (EQAO) ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารการทดสอบมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ

การกำ�กับติดตาม
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มี ก ลไกในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานและเป้ า หมายที่ ก�ำหนด โดย
แต่ละรัฐ หรือสถานศึกษาสามารถออกแบบบยุทธศาสตร์การท�ำงาน กรอบแนวคิด ส�ำหรับ
ก�ำกับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเชื่อมโยงความเข้มแข็งทางการศึกษาและตลาดแรงงาน
New Brunswick ได้เสนอยุทธศาสตร์แรงงานและการพัฒนาทักษะ (Labor Force and Skill
Development) ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในเส้นทางอาชีพของผู้เรียน การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ ทีเ่ ริม่ ฝึกตัง้ แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 จนส�ำเร็จการศึกษาและการมีงานท�ำ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

4.

อาชีวศึกษา

การกำ�หนดมาตรฐาน




มาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษากําหนดโดยรัฐบาลของแตละรัฐ
มี รู ป แบบหลากหลาย สามารถแบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ แบบประกาศนียบัต รรับรองคุณ วุฒิ
(Certificate of Qualification - CQ) และใบรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (Vocational Qualifications - VQ)
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงผลสําเร็จจากการฝกอบรมอาชีพ

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร


การฝกอบรมอาชีพในรูปแบบตางๆ นอกจากจะจัดในสถาบันการศึกษาอาชีพระดับวิทยาลัย
ชนิดตางๆ แลว ยังจัดในสถานประกอบการ องคกรของเอกชน ตลอดจนโรงเรียนมัธยมแบบประสม
(Composite High School)

การประกันคุณภาพการศึกษา


การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศแคนาดาให้อิสระแต่ละหน่วยงานหรือเขตต่างๆ จัดท�ำ
ระบบประกันคุณภาพของตนเอง ท�ำให้มีรูปแบบที่หลากหลาย

การกำ�กับติดตาม


การหลอมรวมการศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ (Career Education) ลงในระบบการศึ ก ษา ตั้ ง แต
ระดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต  น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และอุ ด มศึ ก ษา
ทําใหสามารถสรางเจตคติที่ดีตออาชีพของประชาชน ทําใหประชาชนเห็นความสําคัญจําเปน
ในการศึกษาวิชาอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

5.

อุดมศึกษา

การกำ�หนดมาตรฐาน




การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับมหาวิทยาลัยนัน้ ยังเป็นความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ
รัฐบาลระดับรัฐสรางเกณฑหรือกรอบของมาตรฐานอาชีพ (Guidelines for Standards) ขึ้นเอง
โดยมีผูเกี่ยวของหลายฝายมารวมด�ำเนินการ

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร




มีโปรแกรมการเรียนออนไลน์ส�ำหรับผู้สนใจได้เรียนรู้และฝึกอบรมหลากหลายโปรแกรม
สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตการเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาแล้วได้ การประเมินเพื่อรับรอง
การถ่ายโอนนั้น กระท�ำในลักษณะเป็นรายวิชาต่อรายวิชา และโรงเรียนต่อโรงเรียน สิ่งที่ต้องการ
ส�ำหรับการรับรองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน

การประกันคุณภาพการศึกษา
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การประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก รั ฐ และเขตปกครองพิ เ ศษของ
ประเทศแคนาดา มีนโยบายและกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นตอน โปร่งใส ครอบคลุม
สมบูรณ์ และเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนตรวจสอบจากภายนอกโดยเจ้าหน้าที่ตรงสายงาน
ระดับรัฐ
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

สาธารณรัฐฟินแลนด์

ข้อมูลทั่วไป
ฟินแลนด์เป็นประเทศในภูมภิ าคยุโรปเหนือในกลุม่ ประเทศนอร์ดกิ ซึง่ ประกอบด้วย เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ฟินแลนด์เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่เป็นสมาชิกนาโต้ (NATO) เนือ่ งจาก
มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันเป็นสมาชิกนาโต้ ฟินแลนด์
จึงพยายามวางตัวเป็นกลางระหว่างประเทศมหาอำ�นาจ โดยยึดหลักการสำ�คัญในการดำ�เนินนโยบาย
ต่างประเทศ คือ ยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมโลกบนพื้นฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตย
หลักนิติธรรม การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน (Equality) และความเท่าเทียมกันทางเพศ
(Gender Equality) รวมทั้งการให้ความสำ�คัญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change)
รัฐบาลฟินแลนด์ได้ปฏิรปู ระบบการศึกษา ตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบนั ฟินแลนด์เป็นประเทศ
ที่มีระบบการศึกษาระดับประถมศึกษาดีที่สุดในโลก อัตราการรู้หนังสือของประชากรเกือบร้อยละ 100
และยังเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยเป็นอันดับ 3 ของโลก (ปี ค.ศ. 2016) ในปี ค.ศ. 2017 ฟินแลนด์
ถือเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและปลอดภัยที่สุดในโลก
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน แบ่งเขตปกครองออกเป็น
19 เขต มีเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น (Municipality) ทั่วประเทศมีเทศบาลจำ�นวน 311 แห่ง โดยมี
สภาเทศบาล (Municipality Council) ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นผู้บริหาร และ
จ้างปลัดเทศบาล (Mayor) เป็นผู้บริหารงานประจำ�  ทุกเทศบาลมีสถานะเท่าเทียมกันยกเว้นกรุงเฮลซิงกิ
ซึ่งเป็นเมืองหลวง (City of Helsinki) ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา คือ ภาษาฟินนิช (Finnish) และภาษาสวีดิช
(Swedish) โดยประชากรส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 ใช้ภาษาฟินนิช
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา
การศึ ก ษาของฟิ น แลนด์ มี คุ ณ ภาพสู ง ด้ ว ยตั้ ง อยู่ บ นฐานคิ ด ว่ า
“คนเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของประเทศ เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์
ที่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ย อดเยี่ ย ม ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ได้ ทำ � ในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการ” ปรั ช ญานี้ ทำ � ให้ ฟิ น แลนด์ พั ฒ นาขึ้ น
อย่ า งรวดเร็ ว จากประเทศที่ ย ากจนที่ สุ ด ในโลกกลายเป็ น
1 ใน 100 ของประเทศที่รํ่ารวยที่สุดของโลก ฟินแลนด์มุ่งมั่น
พั ฒ นาคนให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ให้ โ อกาสในการศึ ก ษา
ตลอดชีวิต ให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง โดยใช้งบประมาณจากภาษี
ของประเทศ สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน มี วั ต ถุ ป ระสงค์
และมาตรฐานเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้งบประมาณของรัฐ โดยงบประมาณที่ใช้ในการศึกษา
มากกว่าร้อยละ 11 ของกองทุนสาธารณะทั้งหมด
การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ เป็นการศึกษาที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักเรียน
ที่เรียนเต็มเวลาในโรงเรียน ระบบการศึกษาปัจจุบันในฟินแลนด์ประกอบด้วย
		โครงการเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน (Daycare) เป็นโครงการสำ�หรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
ที่มีอายุประมาณ 1 - 6 ปี เป็นการเตรียมเด็กก่อนวัยเรียน (Preschool) หรือระดับอนุบาล ถือว่าเป็น
ช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป
		การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแบบประสมภาคบังคับ (Compulsory Basic Comprehension School)
ใช้เวลา 9 ปี (อายุ 7 - 16 ปี)
		
การศึกษาหลังภาคบังคับระดับมัธยมทั้งสายวิชาการและสายอาชีพ
		การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยทัว่ ไปและมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
		การศึกษาสำ�หรับผู้ใหญ่ (การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาต่อเนื่อง)
กลยุทธ์ของฟินแลนด์ให้ความสำ�คัญด้านความเท่าเทียมและความเป็นเลิศทางการศึกษา  มพี นื้ ฐาน
มาจากการก่อตั้งโรงเรียนแบบประสม หลักการสำ�คัญของกลยุทธ์นี้ คือ การสร้างเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าอยู่ห่างไกลในชนบท
รัฐจัดหารถรับส่งนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปยังโรงเรียนที่กระจายออกไปห่างไกลบ้าน มีจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนร่วม (Inclusive Special Education) ในชั้นเรียนปกติ และการช่วยเด็กที่ไม่ประสบความสำ�เร็จ
ทางการเรียนให้เรียนได้เท่าทันเพื่อน
หลังจากสำ�เร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบประสม ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียน 9 ปี นักเรียนจะมีอายุ
16 ปี สามารถเลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ (Academic track - lukio) หรือสายอาชีพ
(Vocational track - ammattikoulu) ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี เมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้วนักเรียนสามารถ
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เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) ซึ่งการอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัย และ
โปลิเทคนิค (Amattikorkeakoulu หรือมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย
ให้ปริญญา 2 ระดับ คือ licentiate และปริญญาเอก (Doctoral - Level) แต่เดิมนั้นนักศึกษาที่จบปริญญาตรี
สามารถเรียนต่อแล้วได้รับ Postgraduate degree แต่ในปัจจุบันมีการนำ�  Bologna Process มาใช้
ในมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตที่จบปริญญาตรีสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ ปัจจุบันฟินแลนด์
มีมหาวิทยาลัย จำ�นวน 17 แห่ง และมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำ�นวน 27 แห่ง
ดรรชนีการพัฒนามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2008 โดยใช้ข้อมูลของปี ค.ศ. 2006
แสดงให้เห็นว่าฟินแลนด์มีระดับดรรชนีการศึกษาที่ 0.993 เทียบเท่ากับประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของฟินแลนด์กล่าวว่า ความสำ�เร็จทางการศึกษา
ของประเทศเกิดได้เพราะกระทรวงศึกษาธิการฯของฟินแลนด์ได้กำ�หนดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Basic Education) มีรูปแบบเดียวกันและมีครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนให้โรงเรียนทุกแห่ง
มีอำ�นาจในการจัดการศึกษาของตน
รายละเอียดของระบบการศึกษาประเทศฟินแลนด์ แสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์
ปริญญาสายวิชาการ
ปริญญาเอก (Doctor)
ปริญญาโทจากบางมหาวิทยาลัยในยุโรป
(Licentiate)
ปริญญาโท (Master)
ปริญญาตรี (Bachelor)
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ (ภาคสมัครใจ)
โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประสมภาคบังคับ

ปริญญาสายอาชีพ
ทำ�งาน

อายุที่กำ�หนด

ปริญญาโท (ปัจจุบัน)
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (ภาคสมัครใจ)
มัธยมต้น 3 ปี เรียกว่า
alakoulu หรือ ala - aste

+2-3
+3-4
17 - 48
16 - 17
15 - 16
14 - 15
13 - 14
12 - 13
11 - 12
10 - 11
9 - 10
7-8
6-7
5-6

ประถมศึกษา 6 ปี เรียกว่า
alakoulu หรือ ala - aste

ก่อนวัยเรียน การศึกษาปฐมวัย
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◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
การศึกษาปฐมวัยในฟินแลนด์มุ่งพัฒนาทักษะด้านการ
อยูร่ ่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร พัฒนาทักษะทางสังคมและ
ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต่ อ กั น และกั น พั ฒ นาเด็ ก ให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะตน ให้เด็กสามารถดูแลตนเองและเป็น
ผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม
ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รวมทั้งสามารถดูแลผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
พ่อแม่ของเด็กที่เกิดใหม่จะได้รับแจกหนังสือ 3 เล่ม คือ หนังสือสำ�หรับบิดาและมารดา คนละ
1 เล่ม และอีก 1 เล่มสำ�หรับเด็กทารก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดสำ�หรับมารดา” Eeva Hujala ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษด้านพัฒนาการเด็กชาวฟินแลนด์ กล่าวไว้วา่ “การศึกษาปฐมวัยเป็นขัน้ เบือ้ งต้นทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่
ที่มีผลต่อการศึกษาตลอดชีวิต” ทั้งนี้มีงานวิจัยทางประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่า สมองมีการเจริญเติบโต
ถึงร้อยละ 90 ในช่วง 5 ปีแรก และทางเดินของเส้นประสาทพัฒนาถึงร้อยละ 85 (ในฟินแลนด์ 7 ปี ถือว่า
เป็นอายุก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย)
การศึกษาปฐมวัยในฟินแลนด์เป็นการดูแลเด็กให้เจริญเติบโต โดยความร่วมมือระหว่างพ่อแม่
ผูป้ กครอง และสังคม เพือ่ เตรียมความพร้อมให้เด็กด้านร่างกาย เช่น การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร
สามารถรักษาความสะอาดตนเองได้ เป็นต้น ด้านจิตใจ สามารถสื่อสาร มีความสนใจต่อสังคม มีความรู้สึกร่วม
และเอาใจใส่ รวมทั้งสะท้อนความเป็นตัวตนก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียนเมื่ออายุ 7 ปี โดยเด็ก
อายุก่อน 7 ปี จะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่น และเมื่อถึงเวลาที่เข้าเรียนในโรงเรียน ก็จะกระตือรือร้นพร้อม
ที่จะเริ่มเรียนอย่างแท้จริง
ในปี ค.ศ. 1990 ประเทศฟินแลนด์ให้เด็กทุกคนได้เข้าโครงการเลี้ยงเด็กช่วงกลางวัน (Daycare)
ตั้งแต่อายุ 8 เดือน จนถึง 5 ปี และเข้าโรงเรียนอนุบาล (Preschool Kindergarten) เมื่ออายุ 6 ปี
โดยในปี ค.ศ. 1996 โครงการเลี้ยงเด็กช่วงกลางวันมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเลี้ยงในศูนย์เลี้ยงเด็ก
เต็มวัน และรูปแบบที่สองเลี้ยงในสนามเด็กเล่นของท้องถิ่นโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแล โดยพ่อแม่สามารถ
มาที่สนามเด็กเล่นพร้อมกับเด็ก
ภายใต้ปรัชญาการเรียนรูผ้ า่ นการเล่น โดย Pepa O’dena ชาวฟินแลนด์ทที่ �ำ งานในศูนย์เลีย้ งเด็กเหล่านี้
กล่าวว่า “คุณไม่ได้รับการสอน แต่คุณเรียนรู้ เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น มีการนำ�ปรัชญานี้มาใช้ในทุกๆ
โรงเรียนที่เราได้ไปเยี่ยมเยียน ไม่ว่าครูจะพูดอะไร และไม่ว่าเราจะเห็นอะไร ทุกอย่างก็เป็นไปตามปรัชญานั้น”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะจ่ายเงินให้แม่ในกรณีทตี่ อ้ งการดูแลเด็กเองทีบ่ า้ น (Home Daycare)
ในช่วงเวลา 3 ปีแรกของเด็ก ทัง้ นี้ ในบางกรณีจะมีผดู้ แู ลไปทีบ่ า้ นของเด็กเป็นบางครัง้ เพือ่ ดูวา่ สภาพแวดล้อม
ของบ้านนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่ โดยอัตราส่วนของผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่น (ทั้งที่
เป็นศูนย์ของเอกชนทีท่ อ้ งถิน่ สนับสนุนด้านการเงิน หรือศูนย์ซงึ่ รัฐบาลกลางจ่ายเงินโดยผ่านองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) จะเป็นดังนี้
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			 สำ�หรับเด็ก 3 ปี หรือตํ่ากว่านั้น อัตราส่วน คือ ผู้ใหญ่ 3 คน (ครู 1 คน พยาบาล 2 คน)
ต่อเด็ก 12 คน (1 ต่อ 4)
			 สำ�หรับเด็กอายุ 3 ถึง 4 ปี อัตราส่วน คือ ผู้ใหญ่ 3 คน (ครู 1 คน พยาบาล 2 คน) ต่อเด็ก
20 คน (1 ต่อ 7)
ทั้งนี้ การเก็บค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัว ซึ่งก็มีตั้งแต่ไม่ต้องจ่ายเงินเลย จนถึงต้อง
จ่ายมากที่สุดไม่เกิน 200 ยูโรต่อเดือน
การศึกษาปฐมวัยไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่คนฟินแลนด์เกือบทัง้ หมดก็น�ำ ลูกเข้ารับบริการ
ซึ่ง Eeva Penttila นักการศึกษาใน Helsinki กล่าวว่า “ศูนย์เลี้ยงเด็กไม่ใช่สถานที่ที่คุณทิ้งเด็กไว้ในขณะที่
คุณไปทำ�งาน มันเป็นที่ที่ลูกของคุณได้เล่น ได้เรียนรู้ ได้มีเพื่อน พ่อแม่ที่เห็นความสำ�คัญก็จะพาเด็ก
ไปเข้ารับบริการจากศูนย์ดูแลเด็กช่วงกลางวัน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม”
Ms. Penttila กล่าวว่า เราเน้นให้เด็กอนุบาล “เรียนรู้วิธีการเรียน” แทนที่เราจะสอนอย่างเป็นทางการ
แก่เด็กในเรือ่ งการอ่าน และคณิตศาสตร์ แต่สอนเด็กเรือ่ งของธรรมชาติสตั ว์ “วงจรแห่งชีวติ ” และการเรียนรู้
จากของจริง มีความเชื่ออย่างชัดแจ้งว่า เมื่อเด็กพัฒนาการเรียนรู้ รู้วิธีการเรียนซึ่งเป็นทักษะแห่งชีวิต
และได้นำ�ความรู้ที่เขาได้สั่งสมไปใช้ในชีวิตจริง เขาก็จะเป็นผู้ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
“จุดสำ�คัญของการศึกษาที่ฟินแลนด์เน้น ไม่ใช่การให้ความรู้ทางวิชาการและความรู้ด้านวิชาชีพ
แต่ระบบการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียน เพื่อให้เขามีความสามารถ “เรียนรู้วิธีการเรียน”
(Learn how to learn) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย”




◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบประสมภาคบังคับ

ในฟินแลนด์ โรงเรียนแบบประสมใช้เวลา 9 ปี เริ่มจาก
เกรด 1 ถึงเกรด 9 ตั้งแต่อายุ 7 - 16 ปี (ในภาษาฟินิช คือ Peruskoulu
ในภาษาสวี ดิ ช คื อ Grundskola) หมายถึ ง โรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐาน
(Basic School) ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ในช่วงอายุดังกล่าวอาจมี
การเรียนที่บ้าน (Homeschooling) ได้บ้างแต่ไม่ค่อยมีกรณีนี้ ไม่มีโปรแกรม
สำ�หรับเด็กที่มีพรสวรรค์ (Gifted) แต่ต้องการให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยเหลือเด็กที่เรียนช้าให้ได้เรียนไป
พร้อมๆ กัน
ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ค�ำ ว่า โรงเรียนแบบประสม (Comprehension School) หมายถึง โรงเรียน
แบบประสมหลังจบประถมศึกษาจนกระทัง่ ถึงเกรด 12 และ 13 แต่ในฟินแลนด์ คำ�ว่าโรงเรียนแบบประสม
ครอบคลุมระดับประถมศึกษาด้วย กล่าวคือ โรงเรียนแบบประสมในฟินแลนด์ คือ เกรด 1 ถึงเกรด 9 หรือ
อาจกล่าวว่า การศึกษาภาคบังคับในฟินแลนด์มีระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปี เรียกว่า alakoulu หรือ ala-aste
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี เรียกว่า ylakoulu หรือ ylacste
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โรงเรียนทั้งหมดรวมถึงมหาวิทยาลัยได้รับการอุดหนุนด้านการเงิน และมีการบริหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล มีโรงเรียนเอกชนแต่จำ�นวนไม่มากนัก สภาแห่งรัฐ (Council of State)
เป็นผู้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนเอกชน รัฐบาลสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงเรียนเอกชนเท่าเทียมกับโรงเรียน
ของรัฐซึ่งมีขนาดเท่าๆ กัน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนก็ไม่สามารถเก็บเงินค่าเล่าเรียนและสอบ
คัดเลือกเข้าเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนต้องให้การศึกษาและผลประโยชน์ทางสังคมเท่าเทียมกับนักเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล ดังนัน้ ครูทกุ คนอยูภ่ ายใต้สหภาพแรงงาน ต้องทำ�ตามคำ�แนะนำ�ในหลักสูตร แต่วา่ ได้รบั
อิสระที่จะเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และสามารถเลือกหนังสือแบบเรียนด้วยตนเองได้
ห้องเรียนจะมีขนาดเล็ก คือ มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน เมื่อแรกเริ่มนักเรียนจะต้องเรียน 2 ภาษา
นอกเหนือจากภาษาที่ใช้ในห้องเรียน (ซึ่งมักจะเป็นภาษาฟินนิช หรือ สวีดิช) และนักเรียนชั้น 1 ถึง 9
ใช้เวลา 4 ถึง 11 คาบ ในแต่ละสัปดาห์เพือ่ เรียนศิลปะ ดนตรี การทำ�อาหาร งานไม้ งานโลหะ และงานถักทอ
สหภาพครูต้องการให้มีห้องเรีย นขนาดเล็ก เนื่องจาก
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของนักเรียนในการเรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ บรรยากาศภายใน
โรงเรียนผ่อนคลายและไม่เป็นทางการ อาคารสถานที่
เน้ น ความสะอาด นั ก เรี ย นสามารถสวมเพี ย งถุ ง เท้ า
เดินไปเดินมา โดยไม่สวมรองเท้า มีการเน้นกิจกรรมกลางแจ้ง
แม้ว่าจะมีอากาศหนาวเย็นจัด มีการให้การบ้านน้อยมาก
เพื่อให้นักเรียนมีเวลาทำ�กิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้ง
มี ก ารสอนดนตรี ใ นโรงเรี ย น โดยมี นั ก เรี ย นจำ � นวนมาก
ไปเรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีที่ได้รับการอุดหนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในเวลาหลังเลิกเรียน นักเรียน
จ่ายค่าเล่าเรียนเพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก และเรียนการร้องเพลงตามโน้ตเพลง
(Salfege) และเรียนทฤษฎีดนตรีด้วย
นอกจากนีย้ งั มีการสนับสนุนให้เด็กอ่านเพือ่ ความเพลิดเพลิน (Reading for Pleasure) (ประเทศฟินแลนด์
พิมพ์หนังสือสำ�หรับเด็กมากกว่าประเทศอืน่ ๆ) สถานีโทรทัศน์ทอี่ อกอากาศรายการโทรทัศน์ของต่างประเทศ
มีคำ�บรรยายในภาษานั้นๆ เพื่อให้เด็กชาวฟินนิชสามารถอ่านภาษาต่างประเทศไปด้วยขณะดูโทรทัศน์
ในโรงเรียนแบบประสม เมื่อนักเรียนเริ่มเรียนในปีแรกๆ ให้วัดผลการเรียนจากความสามารถ
ด้านการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ แต่ละท้องถิ่นที่รับผิดชอบโรงเรียนเป็นผู้ตัดสินใจว่า
ควรเริ่มให้เกรดนักเรียนเป็นตัวเลขเมื่อใด โดยปกตินักเรียนได้รับสมุดรายงานผลการเรียนปีละ 2 ครั้ง
คือ เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง และภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ทั้งนี้ ไม่มีการสอบไล่อย่างเคร่งเครียด
หรือมีการแข่งขันที่สูง
การให้คะแนน หรือ เกรด ให้เป็นตัวเลขจาก 4 ถึง 10 ในกรณีที่นักเรียนในโรงเรียนแบบประสม
ได้เกรด 4 ในบางวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ นักเรียนจะต้องแสดงความก้าวหน้าหรือปรับปรุง
การเรียนวิชานั้น โดยสอบใหม่เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนฤดูร้อน ถ้าสอบตกหรือได้คะแนนไม่ดีในหลายๆ
วิชาจะต้องเรียนซํ้าชั้น แต่ก็ไม่ค่อยมีกรณีนี้ เพราะโรงเรียนย่อมต้องช่วยเหลือในการสอนพิเศษให้เด็ก
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เหล่านี้ ถ้าเด็กจำ�เป็นต้องเรียนซํ้าชั้น ครูและอาจารย์ใหญ่ต้องสัมภาษณ์พูดคุยกับเด็กและผู้ปกครอง
หรือพ่อแม่ ก่อนตัดสินใจให้เด็กซํ้าชั้น
นักเรียนในโรงเรียนแบบประสมมีสิทธิในสวัสดิการสังคมหลายประการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เช่น ได้รับสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพของโรงเรียน ได้รับอาหารกลางวัน หนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์
การเรียน รถรับส่ง หรือในบางกรณีจะได้ที่อยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าการเดินทางมาโรงเรียนเป็น
ความยากลำ�บาก
◆

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

		
นักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปี จะเข้าสู่ระบบการศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี 2 แบบ คือ สายสามัญ
(Academic - lukio) และสายอาชีพ (Ammattikoulu) โดยใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ปี (เทียบเท่า 2 ปีสุดท้าย
ในโรงเรียนมัธยมปลาย (High School) ในสหรัฐอเมริกา และรวม 2 ปี ในวิทยาลัยชุมชนในอเมริกา) การศึกษา
ในระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ โดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว
อาจจะเลือกไปฝึกงานอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และ /
หรื อ เลื อ กไปเรี ย นสถาบั น โปลิ เ ทคนิ ค หรื อ เลื อกเข้า ศึก ษาต่อใน
โรงเรียนระดับสูงทางด้านวิชาการ เพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และระดับมหาวิทยาลัยทีส่ งู กว่า
ปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ  เช่น นิติศาสตร์  แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การเข้าเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะพิจารณาจากเกรดเฉลีย่
(GPA) และในบางกรณีจะพิจารณาจากการสอบด้านวิชาการ
และการสัมภาษณ์
ระบบนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่มีกฎข้อบังคับตายตัว นักเรียน
ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพบางคนสามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
สายวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ หรื อ บางคนอาจเรี ย นสายครุ ศ าสตร์ อย่ า งไรก็ ต าม ในทางตรงกั น ข้ า ม
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญอาจเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยสายอาชีพได้
และเป็นไปได้ที่นักเรียนบางคนอาจเรียนทั้งในโรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพและสายสามัญในเวลา
เดียวกัน ไม่มกี ารเก็บเงินค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ นักเรียนสายอาชีพและสายสามัญ
นักเรียนได้รับบริการดูแลสุขภาพของโรงเรียนและได้รับอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่นักเรียนต้องซื้อ
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนของตนเอง
เมื่อจบการศึกษาระดับนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญได้รับทั้งประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
และผ่ า นการสอบเพื่ อ จบการศึ ก ษามั ธ ยมปลายระดั บ ชาติ เรี ย กว่ า Matriculation Examination
(Ylioppilastutkinto ในภาษาฟิ น นิ ช ) การสอบวั ด ความรู้ (Matriculation) ถู ก ใช้ ใ นการสอบเข้ า
รายงานผลการศึกษา เรื่อง

การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

31

มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย Helsinki เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมาก นักเรียน
ในโปรแกรมพิเศษจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ และเข้าสอบวัดความรู้
เพื่ อ จบการศึ ก ษามั ธ ยมปลายระดั บ ชาติ (Matriculation) หรื อ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รทั้ ง 3 อย่ า ง
(Kolmoistulkinto) ซึ่งประมาณร้อยละ 83 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือร้อยละ 42
ของนักเรียนวัย 16 ปี หรือ 17 ปี สอบผ่านการสอบเพือ่ จบการศึกษามัธยมปลายระดับชาติ (Matriculation)
วิทยาลัยโปลิเทคนิคจะรับนักเรียนที่มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนที่สอบวัดความรู้ (Matriculation) ผ่าน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอุดมศึกษาบางโปรแกรม
ใช้ข้อสอบของตนเองในการคัดเลือกนักเรียน หรือบางทีเป็นการผสมผสานข้อสอบของตนเองกับข้อสอบ
วัดความรู้ (Matriculation)
◆

ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

		
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มหาวิทยาลัยแบบทั่วไป (Yliopisto หรือ
Universitet) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Ammatti Korkeakoulu, Yrkesshogskola
หรือ เรียกย่อๆ ว่า AMK / YH) การคัดเลือกเข้าเรียนอุดมศึกษาใช้ 1) คะแนนเฉลี่ย (GPA) 2) คะแนนสอบ
จบการศึกษามัธยมปลาย (Abitur) 3) คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
กระบวนการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ ฟิ น แลนด์ แ ตกต่ า งไปจากกระบวนการในหลายๆ ประเทศ
มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรงไปตรงมา ไม่มีการเขียนใบสมัครแบบเรียงความ ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ
แก่ ช นกลุ่ ม น้ อ ย (ยกเว้ น การให้ โ ควต้ า แก่ นั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษาสวี ดิ ช เป็ น ภาษาแม่ ) และไม่ มี ก าร
ให้คะแนนเพิ่มเนื่องจากนักศึกษามีกิจกรรมนอกหลักสูตร ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีข้อสอบ
แบบตัวเลือกหลายข้อ (Long multiple choice) แต่เป็นแบบคำ�ถามที่ซับซ้อนและมีจำ�นวนข้อไม่มาก
เพราะต้องการสอบความรู้นักศึกษาที่ไม่ใช่เป็นการจำ�  และไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่ฟินแลนด์จึงแตกต่างไปจากกระบวนการคัดเลือกในหลายประเทศ
เดิมมหาวิทยาลัยทั้งหมดในฟินแลนด์เป็นของรัฐบาล จนกระทั่งปี ค.ศ. 2010 ได้มีการแบ่งออกเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำ � กั บ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ในกำ � กั บ มู ล นิ ธิ ห รื อ เทศบาล ภายใต้ ก ฎหมายมหาชน
(Public law) เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�กับดูแล โรงเรียนอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แต่บางแห่งก็เป็นของเอกชน (ยกเว้นกระทรวงมหาดไทยจะดูแลวิทยาลัยตำ�รวจ)
หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษา 3 - 4 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Polytechnic Degrees) ใช้เวลาศึกษา 3.5 - 4.5 ปี เน้นการสอนเพื่อการทำ�งาน
ได้จริง เพราะโดยมากจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสอนทฤษฎีและเน้น
ให้ผเู้ รียนทำ�วิจยั ด้วย โดยงานวิจยั เน้นการปฏิบตั ไิ ด้จริง ส่วนทฤษฎีของงานวิจยั จะเกีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หา
ระดับสูง
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บั ณ ฑิ ต ที่ จ บจากมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ไปและมหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ส ามารถศึ ก ษา
ต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทในมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 2 ประเภทดั ง กล่ า ว โดยปกติ ใ นฟิ น แลนด์ แพทย์ จ ะ
จบมหาวิ ท ยาลั ย แบบทั่ ว ไป แต่ พ ยาบาลที่ มี ก ารลงทะเบี ย นและวิ ศ วกรจะจบจากมหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยแบบทั่วไปก็ให้ปริญญาพยาบาลศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้)
บัณฑิตปริญญาตรีทฝี่ กึ งานในสาขาของตนครบ 3 ปี จะมีสทิ ธิเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นทั้งการฝึกงานและเน้นการทำ�วิจัย ส่วนบัณฑิตที่จบปริญญาในระดับที่ตํ่ากว่า
ก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในบางวิชา หลักสูตรปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้เวลาศึกษา 2 ปี และอาจเรียนไปพร้อมๆ กับทำ�งานประจำ�ได้ดว้ ย
การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาที่ สู ง กว่ า นั้ น คื อ Licentiate และปริ ญ ญาเอก (Doctor)
ซึ่งบัณฑิตปริญญาโททั้งหมดสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้
ในระดับมหาวิทยาลัยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน แต่
ในปี ค.ศ. 1990 รัฐบาลเคยมีแผนการที่จะเก็บค่าเล่าเรียน
จากนั ก ศึ ก ษาที่ ม าจากประเทศนอกกลุ่ ม สหภาพ
ยุ โ รป (European Union / EEA) แต่ อ งค์ ก าร
นักศึกษาได้คัดค้านแผนการนี้ นักศึกษาทั้งหมด
ในมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสั ง กั ด องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
(Students’ Union) ในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
ประยุ ก ต์ มี ก ารระบุ ไ ว้ ใ นกฎของมหาวิ ท ยาลั ย
แต่ ไ ม่ ไ ด้ บั ง คั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสมั ค รเป็ น สมาชิ ก
ขององค์การ กฎของมหาวิทยาลัยนี้ไม่รวมถึงการดูแล
สุขภาพนักศึกษาประเภทพิเศษ (ซึ่งการดูแลสุขภาพนี้ องค์การนักศึกษา
เป็นผู้บริหารจัดการและสนับสนุนการเงินด้วยส่วนหนึ่ง) นักศึกษาฟินแลนด์ทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ของนักศึกษาแต่จะถูกยกเลิกในกรณีที่ผลการเรียนตํ่ากว่าที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ให้ปริญญาวิชาชีพ (Professional Degrees) จะให้นักศึกษามีผลงาน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากด้านทฤษฎี โดยนักศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความชำ�นาญในการทำ�งาน ตัวอย่าง
เช่น แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Licentiate of Medicine (Laaketienteen, Medicine Licentiate)
บัณฑิตแพทยศาสตร์ (Bachelor of Medicine) สามารถฝึกงานในคลินิกภายใต้การดูแลของทีมแพทย์
ผู้ชำ�นาญ (Senior Medicine Staff)
การศึกษาหลังปริญญาโท มี 2 แบบ คือ ปริญญาหลังปริญญาโท (Postgraduate Degrees)
เรียกว่า Licentiate และระดับปริญญาเอก (Doctorate) การศึกษา Licentiate มีหลักสูตรเหมือน
โปรแกรม Doctor แต่ ว่ า งานวิ ท ยานิ พ นธ์ มี ข้ อ บั ง คั บ น้ อ ยกว่ า (Fewer Requirements) ส่ ว นงาน
วิทยานิพนธ์โปรแกรม Doctor เป็นงานวิทยานิพนธ์ที่มีรายละเอียดลึกซึ้งและได้องค์ความรู้ ดุษฎีบัณฑิต
ของฟินแลนด์ เรียกว่า Doctor of Philosophy (Filosofian tohtori Doktesexcene) ส่วนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ประสาทปริญญา Doctor of Science (Technology Ctekniiken Tohtori) และมีสาขาวิชา
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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หลายสาขาจึงมีชื่อปริญญาหลากหลาย เช่น ด้านแพทยศาสตร์ คือ Lacketieteen tohtori, medicin
cloklwsexannen ด้านศิลปะ คือ Taiteen thotori ด้านสังคมศาสตร์ คือ Valtiotieteen tohtori, politices
doklersexam
จากระบบการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนำ�เสนอเป็นแผนภาพได้ดังนี้

ภาพที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์
ที่มา https://toolbox.finland.fi/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/finfo_education_in_finland_en.pdf
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แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 - 2017 ฟินแลนด์ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางแห่งชาติในทุกระดับการศึกษา
ทั้งการศึกษาปฐมวัย ก่อนประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผลให้หลักสูตรแกนกลาง
ของฟินแลนด์ในขณะนี้สอดคล้องกันตลอดทั้งระบบ โดย
จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ การสร้างจุดแข็ง
ของระบบการศึกษาฟินแลนด์ และตอบสนองความท้าทาย
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน หลักการ
สำ � คั ญ ของการพั ฒ นาการศึ ก ษาของฟิ น แลนด์ คื อ
ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น
และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและประเทศ จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของการศึ ก ษาคื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และ
การใช้ ชี วิ ต แบบองค์ ร วม การพั ฒ นาความเป็ น อยู่ ข องผู้ เ รี ย นทุ ก คน รวมถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะต่ า งๆ
ในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
ความสำ�เร็จของระบบการศึกษาของฟินแลนด์ขึ้นอยู่กับการกำ�หนดนโยบาย โดยเน้นการศึกษา
เป็นความสำ�คัญระดับชาติ ที่คำ�นึงถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ส่งผลให้การศึกษาของฟินแลนด์เป็นการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูง โดยคนฟินแลนด์เชื่อในความสำ�คัญของการศึกษาว่า จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศ
ประสบความสำ�เร็จ การศึกษาเป็นวิธีการที่สำ�คัญในการจัดการกับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวคิดเรื่องการศึกษาถูกเชื่อมโยงสัมพันธ์ และสอดคล้องโดยไม่ได้หยุดอยู่เพียง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่ตอ่ เนือ่ งไปจนถึงการผลิตและพัฒนาครูให้มคี วามเชีย่ วชาญเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ส่วนใหญ่จัดการศึกษาปฐมวัยในสถาบันดูแลเด็กในครอบครัว สำ�หรับเด็กทุกคนที่อายุ 0 - 6 ปี
เน้นการมีสว่ นร่วมในการศึกษาและการให้สทิ ธิกบั เด็กทุกคน มีคา่ ธรรมเนียมในระดับปานกลาง เด็กทุกคน
จะต้องได้รับการศึกษาในระดับปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา (Esiopetus) 1 ปี ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่ออายุ 6 ปี โดยเทศบาลจะต้องจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างน้อย 700 ชั่วโมงต่อปี
เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทำ�งานเป็นกลุ่ม
ผ่านการเล่น ออกกำ�ลังกาย และการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ครอบครัวสามารถเลือกให้เรียนในโรงเรียนเทศบาล
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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หรือเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ โดยครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กจะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
ฟินแลนด์รับรองการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัยในปี ค.ศ. 2015 ดังนั้น หน่วยงาน
การศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ได้กลายเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญระดับชาติสำ�หรับ ECEC และในปี
ค.ศ. 2015 มีการออกหลักสูตรแกนกลางแห่งชาติใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2017
◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นการศึกษาภาคบังคับสำ�หรับเด็กทุกคนในฟินแลนด์
โดยเริ่มต้นเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 7 ปี ครอบคลุมระยะเวลา 9 ปี หรือ 10 ปี นอกจากนี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ใหญ่เช่นกลุ่มคนอพยพด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลควบคู่กับ
การเป็นพลเมืองในฐานะสมาชิกของสังคม รวมไปถึงการสอนองค์ความรู้สำ�คัญและทักษะที่จำ�เป็น
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย รวมถึงเครือ่ งมืออุปกรณ์ในการเรียน สือ่ และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ก็ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ
ทั้งสิ้น ฟินแลนด์ได้มีมาตรการใหม่ในปี ค.ศ. 2017 - 2019 เรื่องการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
และเยาวชน ป้องกันการกีดกันและลดจำ�นวนคนหนุม่ สาวทีไ่ ม่ได้ท�ำ งานหรือเข้ารับการศึกษาอบรม (NEET)
รวม 19 มาตรการ การดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขมุ่งเน้นไปที่เด็ก วัยรุ่น และครอบครัวที่ประสบปัญหา
ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายบริหารและถูกบรรจุในโครงการสำ�คัญๆ
ของรัฐบาลที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน เงินจำ�นวน 45 ล้านยูโร จะถูกจัดสรรให้แก่มาตรการ
เหล่านี้ ในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 (สำ�นักนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์, 2017)
◆

ระดับการอาชีวศึกษา

		
การศึกษาระดับการอาชีวศึกษาช่วยให้นักเรียนมีทั้งความรู้พื้นฐาน ทักษะสำ�คัญ และความพร้อม
ในการประกอบอาชีพ การศึกษาสายอาชีพเริ่มต้นได้ทั้งโดยตรงหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
และในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งก็มีหลักสูตรอาชีวศึกษา มีการให้บริการที่หลากหลาย เช่น
โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนมัธยมปกติที่นักเรียนผ่านการฝึกอบรมการฝึกงานหรือการเรียนรู้ในที่ทำ�งาน
โดยระยะเวลาของการศึกษาประมาณ 2 - 4 ปี ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียน
ยังสามารถสำ�เร็จได้ตามวุฒิหากมีสมรรถนะตามที่กำ�หนด
ในปี ค.ศ. 2018 การปฏิรูปการอาชีวศึกษา (VET) ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
อัตราการสำ�เร็จการศึกษาและการเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
ที่ครอบคลุมมากที่สุดในรอบ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนจากแนวทางที่มุ่งเน้นการจัดหาไปเป็นวิธีที่มุ่งเน้น
36
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ความต้องการกำ�ลังคน (อุปสงค์) โดยรวมแล้วการศึกษาจะต้องเป็นไปตามความสามารถและความต้องการ
ของลูกค้า มุ่งพัฒนา เพิ่มการฝึกอบรม การฝึกงานและรูปแบบอื่นๆ ของการเรียนรู้จากการทำ�งาน
(กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม, 2018) การระดมทุนรูปแบบใหม่สนับสนุนให้ผู้ให้บริการการศึกษา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือการทำ�ให้เด็กทุกคนมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
หรืออย่างน้อยก็ให้ได้คุณสมบัติที่เกือบครบถ้วน
◆

ระดับการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำ�เนินการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างใหม่ของการอุดมศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ. 2006
เนื่องด้วยเหตุผลของกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขัน
รั บ นั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย การปรั บ ปรุ ง
ระบบโครงสร้างใหม่ของอุดมศึกษาเน้นความร่วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น และควบรวม
มหาวิทยาลัยเพื่อลดจำ�นวนสถาบันอุดมศึกษาลงอย่างมี
นัยสำ�คัญภายใน 10 - 15 ปี
การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยโดยการรวมมหาวิทยาลัย เริ่มในปี ค.ศ. 2007 ได้แก่
ปี ค.ศ. 2007 คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Haaga และ Helia ได้รวมกันเป็น
มหาวิทยาลัย Haaga-Helia
ปี ค.ศ. 2009 มหาวิทยาลัยท้องถิ่น 3 แห่ง ที่ตั้งในเมือง Helsinki คือ Helsinki University of
Technology, Helsinki School of Economics และ University of Art and Design Helsinki รวมกันเป็น
Aalto University
ปี ค.ศ. 2010 University of Kuopio กับ University of Joensun รวมกันเป็น University of
Eastern Finland ที่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki)
นอกจากนัน้ ยังมีการรวมกลุม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยแบบทัว่ ไปกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เช่น รวม University Kuopio กับ Savonia University of Applied Sciences เป็น Northern Savonia
Higher Education Consilium หรือการรวมมหาวิทยาลัยเป็นสมาคม (Consortie) และสหภาพ
(Federation) เช่น University of Turku and Turku School of Economics ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษานี้ ได้เลียนแบบการรวมมหาวิทยาลัยในยุโรปตอนกลาง สหรัฐอเมริกา
สเปน ฮังการี โดยทั้งหมดร่วมกันกำ�หนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลกลาง
เพื่อหาวิธีการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

“

“

การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของฟินแลนด์ ให้ความสำ�คัญอย่างมากกับครู
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามเป้าประสงค์
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีหลักการสำ�คัญ คือ

การศึกษาและการพัฒนาครู ครูที่สามารถสอนในโรงเรียนได้จะต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปตามกฎการศึกษาของฟินแลนด์ โดยในเกรด 1 - 6 ครูประจำ�ชั้นจะต้องเป็นผู้สอนทุกวิชา
ครูจะสำ�เร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา ที่เน้นเทคนิคและกลวิธีต่างๆ
ในการสอน ส่วนในเกรด 7 - 9 และมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเฉพาะจะถูกสอนโดยครูที่จบปริญญาโท
ในสาขาวิชาเฉพาะนั้นๆ และต้องสำ�เร็จการศึกษาด้านเทคนิคและกลวิธีการสอนด้วย
การฝึกอบรมและการพัฒนาครูเป็นทีน่ ยิ มและเป็นทีต่ อ้ งการสูงมาก โดยยอดผูส้ มัครเข้ารับการอบรม
ในแต่ละครั้ง มักจะสูงเป็น 5 เท่าของจำ�นวนผู้เข้าอบรมที่สามารถรับได้จริง
ครูสามารถเลือกวิธีการสอนของตนเอง ครูต้องสอนตามหลักสูตร แต่มีอิสระในการเลือก
วิธีการ อุปกรณ์และสื่อในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ครูเป็นผู้มีอิสระและถือเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในห้องเรียนที่จะรู้จัก เข้าใจความต้องการของผู้เรียน รู้ความต้องการจำ�เป็นและจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน
ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตนเอง โดยสามารถใช้สอื่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพสูง หรือสือ่ ทีส่ ามารถเข้าถึงและ
แก้ปญ
ั หาผูเ้ รียนได้ ถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญในการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูเ้ รือ่ งของภาษา
ที่ฟินแลนด์ใช้ภาษาฟินนิชและสวีดิช แต่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ดี ทั้งนี้ เนื่องจากมีสื่ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่เข้าถึงผู้เรียน โดยเปิดกว้างให้ศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์
ในแต่ละระดับได้มีการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้




◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
โรงเรี ย นได้ ส ร้ า งหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย บนพื้ น ฐาน
หลักสูตรใหม่ของปี ค.ศ. 2017 โดยจุดเน้น คือ การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดเพิ่มขึ้น มีความสุข
และเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรียนรู้วิธีการเรียนรู้เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ และสนับสนุนการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการบูรณาการวิธีการสอนแบบสหวิทยาการโดยคณะครู
ได้รับการอบรมจากหน่วยงานกลางเพื่อให้ครูสามารถบูรณาการข้ามขอบเขตของวิชาได้
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◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		
ฟินแลนด์เริม่ ปฏิรปู การศึกษาช่วงปี ค.ศ. 2016 - 2017 โดยในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ทีส่ อน
เด็กนักเรียนอายุ 7 - 16 ปี) กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมได้สั่งการให้โรงเรียนทำ�การสอนโดยเน้น
สถานการณ์ จ ริ ง รอบตั ว ปรากฏการณ์ ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง (Phenomena-based Learning) ควบคู่ ไ ปกั บ
การสอนเน้นเนือ้ หาวิชา (Subject-based  Instruction) ซึง่ คำ�สัง่ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกรอบหลักสูตรแห่งชาติ
ถึงแม้ว่าโรงเรียนในฟินแลนด์ได้เริ่มใช้การสอนแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 แต่ในขณะนั้น
ยังไม่มีการบังคับ เป็นที่คาดกันว่านักการศึกษาทั่วโลกจะศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาของฟินแลนด์
เพราะว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของความสำ�เร็จทางการศึกษา
จากหลายประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์
◆

ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา

		
ในฟินแลนด์ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเรียนต่อสายอาชีพ
แทนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทัว่ ไป ซึง่ ระบบการศึกษาของฟินแลนด์เอือ้ ให้ผเู้ รียนอาชีวศึกษาได้สามารถ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ วัตถุประสงค์ของการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (VET) ของฟินแลนด์นั้น
เป็นการเพิ่มและรักษาทักษะอาชีพ การพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อสมรรถนะ
ตามความต้องการ VET สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนานักเรียนในฐานะมนุษย์และสมาชิก
ของสังคม ให้ความรู้และทักษะแก่นักเรียนในการศึกษาต่อและส่งเสริมการจ้างงาน
กุญแจสำ�คัญในหลักการของการอาชีวศึกษาฟินแลนด์ คือ เน้นสมรรถนะและความยืดหยุ่น โดย
การปฏิรูปอาชีวศึกษาของฟินแลนด์ครั้งล่าสุด (มีการปฏิรูปมาหลายครั้ง) มีการลดจำ�นวนสาระความรู้
ลงเพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มีการสร้างทักษะที่จำ�เป็นในชีวิตการทำ�งาน ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามความต้องการ มีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้
แน่ใจว่า คุณสมบัติเหล่านั้นเหมาะสม ยืดหยุ่น สอดคล้อง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการสร้างโอกาสให้แต่ละบุคคล เกิดความยืดหยุ่นในเส้นทาง
การเรียนรู้ เป็นการช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการศึกษา สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรม
ให้นักเรียน เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีสมรรถนะที่จำ�เป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และเป็นผูท้ มี่ คี วามใฝร่ แู้ ละยืดหยุน่ รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาและคุณภาพชีวติ
ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
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◆

ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

		
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเน้นให้ผู้เรียนเรียนทฤษฎีและทำ�งานวิจัย ถ้านักศึกษาเลือกศึกษา
หลายหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาสามารถที่ จ ะสำ � เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทได้ ทั น ที ทั้ ง นี้ ระบบ
การสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่แยกการสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 3 - 4 ปี ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกเรียน การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะเน้นการสอนเพื่อตอบสนองการทำ�งานจริง ใช้เวลา
เรียน 3.5 - 4 ปี หลักสูตรปริญญาโทในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้เวลาเรียน 2 ปี นักศึกษา
อาจเรียนไปพร้อมกับทำ�งานประจำ� บัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้ท�ำ งานในสาขาของตน
ครบ 3 ปี มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ยกตัวอย่าง บริษทั Eliademy.com ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับ 20 บริษทั ต้นๆ ของโลกในเรือ่ งระบบ
การจัดการเรียนการสอน ได้พัฒนาซอฟแวร์ขึ้นในฟินแลนด์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
เรียกว่าระบบ Cloud เป็นบริการ CSR โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่ต้องการเรียน บริษัท Eliademy
จัดทำ�หลักสูตรเป็นแบบ Cloud แล้วขายหรือให้แก่ OERs โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างให้เป็น
ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบเปิด หรือในปี ค.ศ. 2018
มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิได้ประกาศร่วมมือกับบริษทั Reaktor ซึง่ เป็นบริษทั เกีย่ วกับเทคโนโลยีของฟินแลนด์วา่
จะทำ�ให้ฟนิ แลนด์เป็นประเทศทีม่ กี ารศึกษาสูงสุดด้านปญ
ั ญาประดิษฐ์โดยให้การศึกษาผ่านทางออนไลน์
โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยเรือ่ ง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี้ ได้มผี สู้ มัครสมาชิกแล้วมากกว่า 24,000 คน
โดยกำ�หนดเป้าหมายไว้ที่ 54,000 คน
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในฟิ น แลนด์ ไ ม่ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในฟิ น แลนด์
ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพของผู้ให้บริการการอาชีวศึกษา การควบคุมคุณภาพระดับชาติ และ
การประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ ศูนย์ประเมินผล
การศึกษาของฟินแลนด์ (FINEEC) ดำ�เนินงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
หน่วยงานแยกต่างหากภายในสำ�นักงานการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (EDUFI) การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ดำ � เนิ น การโดยสภาประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของฟิ น แลนด์ (FINHEEC)
ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมกิจกรรมการประเมินของ FINHEEC สภาการประเมินการศึกษาของฟินแลนด์
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์เข้าด้วยกัน ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับงานและองค์กร
ของ FINEEC รวมอยู่ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลในศูนย์ประเมินการศึกษาของ
ประเทศฟินแลนด์
ศูนย์ FINEEC รับผิดชอบในงาน
		ประเมินการศึกษา การสอน ผู้ให้บริการการศึกษา และ
กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา
		พัฒนาการประเมินผลการศึกษา
		ประเมินผลการเรียนรูใ้ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการฝึกอบรม
		สนับสนุนผู้ให้บริการการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดการคุณภาพการศึกษา
		ดำ�เนินการประเมินผลการเรียนรูใ้ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและการฝึ ก อบรม และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสายศิลปะ
การประกันคุณภาพการศึกษาของฟินแลนด์ถอื เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการขับเคลือ่ นและการพัฒนา
ในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ ซึ่งศูนย์ FINEEC ทำ�หน้าที่ประเมิน
การเรียนรูร้ ะดับชาติ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาและการตัดสินใจ รวมทัง้ รับประกันความเสมอภาค
การศึกษาและคุณภาพการสอน โดยติดตามผลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมิน
ความแตกต่างในระดับภูมิภาคและความแตกต่างที่อิงตามเพศ รวมถึงการศึกษาทัศนคติของนักเรียน
และแรงจูงใจที่มีต่อการศึกษา
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ในการประกันคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้บริการการศึกษาและ
โรงเรียนจะต้องมีแผนสำ�หรับการประเมินผลและการพัฒนา ผู้ให้บริการมีอิสระในการตัดสินใจกำ�หนด
วัตถุประสงค์ด้วยตนเอง โดยอาจใช้วิธีการของตนเองหรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มตัวอย่าง ดำ�เนินการโดย
ศูนย์ FINEEC ผู้ให้บริการการศึกษาสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการประเมิน แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่
ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งก็ ต าม ผลการประเมิ น จะถู ก รายงานกลั บ ไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่า ยบริ ห ารและการสอน
ของโรงเรี ย นและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษา โรงเรี ย นจะได้ รั บ ผล
การประเมินของตนเองและข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของชาติ
สำ�หรับการประกันคุณภาพระดับการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยระบบการจัดการคุณภาพของผู้ให้
บริการการศึกษา การควบคุมภายใน และการควบคุมระดับประเทศ รวมไปถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมายที่บังคับใช้ กำ�หนดให้ผู้ให้บริการการศึกษาประเมินคุณสมบัติการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่จัด
ให้รวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการการศึกษาต้องมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอในการประเมิน
กิจกรรมและระบบการจัดการคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นการประเมินแบบต่อเนื่องด้วยตนเอง นอกจากนั้น
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของครูและบุคลากรอื่นๆ ด้วย โดยบุคลากร
ผูส้ อนจะต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บุคลากรทุกคนได้รบั การสนับสนุนให้พฒ
ั นางานของตนเอง
รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพของสถาบัน ภายใต้ความคิดที่ว่า ทุกคนเป็นผู้จัดการคุณภาพงาน
ของตนเอง
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ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศูนย์ FINEEC มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากรัฐบาล มีผู้อำ�นวยการเป็นผู้นำ�องค์กรและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์กร รัฐบาลยังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิ น ผล ร่ า งข้ อ เสนอแผนการประเมิ น ผลการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ
จากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม การประเมินผลจะดำ�เนินการตามแผนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ โดยกระทรวง
ศึกษาธิการและวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดำ�เนินงาน
เกี่ยวกับ FINEEC คณะกรรมการตัดสินแผนงานโครงการในการประเมิน HEIs องค์ประกอบของ
การวางแผนและการทบทวนทีมและผลลัพธ์สุดท้ายของการตรวจสอบ โดยศูนย์ FINEEC เป็นสมาชิก
ของ European Quality Assurance Register สำ�หรับอุดมศึกษา (EQAR) และเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ
ของสมาคมยุโรปเพื่อการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ENQA)
		

การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

“

โรงเรียนในฟินแลนด์มีระดับคุณภาพที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ โรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา
แบบเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและความพอใจให้กับผู้ปกครอง ไม่มีโรงเรียนหัวกะทิชั้นน�ำ ทุกโรงเรียน
ต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐและปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางแห่งชาติ การศึกษาของฟินแลนด์ พัฒนา
การเรียนรู้จากภายใน และการสร้างก�ำลังใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอบวัดประเมินผล
ผลการเรียนมาจากการเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เรียน การสอนของครูมุ่งเน้นไปที่การสร้างหรือค้นหาวิธี
การเรียนรูท้ เี่ หมาะสมและดีทสี่ ดุ ส�ำหรับผูเ้ รียนแต่ะคน เป็นวิธที สี่ นับสนุนผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการความท้าทาย
ในการเรียนรู้ และสนับสนุนผู้เรียนที่ต้องการเสริม โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับโอกาสในการศึกษา
เป็นเส้นทางการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและไม่มีจุดจบ
ความเสมอภาคและโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันส�ำหรับเด็กทุกคนเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญมาก
ดังนั้นโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน�ำมาดูแลบริการสุขภาพให้กับนักเรียน รวมถึง
การจัดบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางสังคมส�ำหรับนักเรียนด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากสวัสดิการ
สังคม
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◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

		
การจัดการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาช่วงปฐมวัย
พ่อแม่อาจขอจัดให้ลกู ตัวเองทีบ่ า้ นได้ ในรูปแบบ Home daycare
ช่ ว งเด็ ก อายุ 3 ปี แ รก รั ฐ ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
แต่จะกำ�กับดูแลโดยมีผู้ดำ�เนินการจากศูนย์ฯ ของรัฐ (Care
worker) ไปตรวจเยี่ ย มที่ บ้ า น ว่ า มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กหรือไม่
◆

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		
ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รั ฐ ให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมากกั บ การสอนของครู แ ละการเรี ย นรู้
ของนักเรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มากที่สุด
ครูของฟินแลนด์มีอิสระมากที่จะใช้ความรู้ทางวิชาชีพและอำ�นาจการตัดสินใจจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ (Learn How to Learn) ครูจะเป็นผู้ควบคุมหลักสูตร ประเมินนักเรียน พัฒนาโรงเรียน
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน บทบาทของครูจำ�เป็นต้องเป็นครูมืออาชีพและกำ�หนดให้ครูได้
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) เพื่อนำ�ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง ฟินแลนด์จึงได้รับ
การยอมรับว่าสร้างหลักสูตรผลิตครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงระดับโลก โดยรัฐพยายามคัดเลือกผูท้ จี่ ะเรียนวิชาชีพครู
ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด มีความเก่งและปราดเปรื่อง และต้องสำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
◆

ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา

		
การอาชีวศึกษาและการฝกึ อบรม (VET) ของฟินแลนด์นนั้
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการศึ ก ษามี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า ง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ฝ่ายนโยบาย (รัฐสภา) เป็นผู้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีให้กับ
VET รัฐบาลตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา VET ในโครงการ
ของรัฐบาล รวมถึงโครงสร้างของคุณสมบัติทางวิชาชีพใน
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม จัดทำ�กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ VET และผู้บังคับทิศทาง ควบคุมการเงินและตรวจสอบอุตสาหกรรม สำ�นักงานการศึกษาแห่งชาติ
ฟิ น แลนด์ (EDUFI) เตรี ย มการรั บ รองระดั บ ชาติ ข้ อ กำ � หนดสำ � หรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสายอาชี พ และ
การศึกษาเพื่อเตรียมการและการฝึกอบรมสำ�หรับ VET นอกจากนั้น สำ�นักงานการศึกษาแห่งชาติ
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ฟินแลนด์ (EDUFI) ยังพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมผ่านโครงการเงินทุนเพิ่มผลิตภาพของการศึกษา
และการสนับสนุน สร้างความเป็นสากลโดยให้ใบอนุญาตรับรองสำ�หรับผูเ้ รียนทีม่ สี มรรถนะและคุณสมบัติ
ตรงตามเงือ่ นไขหรือมีคณ
ุ ภาพสูง ครอบคลุมไปถึงวัยทำ�งาน มีการสร้างแรงบันดาลใจในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ระบบระดมเงินทุน ให้รางวัลแก่การศึกษาด้วย
◆

ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

		
ในระดับการอุดมศึกษา HEIs เป็นผูก้ �ำ กับ ติดตาม ตามระบบการประกันคุณภาพ โดย FINEEC ได้ตอ่
อายุรปู แบบการตรวจสอบสำ�หรับรอบทีส่ ามของการตรวจสอบ HEIs (2018 - 2024) โดยรูปแบบการตรวจสอบ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
ของยุโรป (ESG)
การกำ�กับ ติดตาม ตามระบบการประกันคุณภาพของ HEIs ระหว่างปี 2018 - 2024 คือ
เพื่อประเมินคุณภาพงานว่าตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของยุโรปหรือไม่
เพื่อประเมินระบบคุณภาพการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำ�หรับการพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ และส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
เพื่อส่งเสริมความเป็นสากล การทดลอง และบรรยากาศที่สร้างสรรค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับงานที่มีคุณภาพ
ในทีมประเมินของ HEIs สามารถเลือกระบบทีม่ ใี นประเทศหรือระบบระหว่างประเทศเพือ่ ดำ�เนินการ
ตรวจสอบก็ได้ โดยทีมตรวจสอบระหว่างประเทศต้องประกอบด้วยสมาชิกฟินแลนด์อย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความเชี่ยวชาญในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศฟินแลนด์ โดยคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะแต่งตั้งทีมตรวจสอบ
และตำ�แหน่งของสมาชิกในทีม โดยปกติจะมีสมาชิก
4 คน ได้แก่ ผู้แทนของภาคอุดมศึกษา 2 คน ตัวแทน
นักเรียน 1 คน และตัวแทนคนทำ�งาน 1 คน เป็นคนนอก
HEIs
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การโครงการจากศูนย์ FINEEC
จะเข้ า ร่ ว มที ม ตรวจสอบในฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
การตรวจสอบ ทีมตรวจสอบโดยรวมต้องมีความรู้ในระบบคุณภาพและระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบทางสังคม ประสบการณ์ในการทำ�งานหรือการประเมินคุณภาพ
และประสบการณ์ในการพัฒนาและความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ สมาชิกในทีม
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คนจะต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการประเมิ น ที่ เ ลื อ กโดย HEIs ประธานของที ม
ตรวจสอบต้องมีประสบการณ์ในการประเมินการดำ�เนินงานของ HEIs และมีความรู้ในแนวกว้างและ
ในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่สูงขึ้น
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HEIs ดำ�เนินการประเมินตนเองผ่าน Digital Platform ทำ�หน้าที่เป็น Templete สำ�หรับการประเมิน
ทีมตรวจสอบ หลังจากประเมินพื้นที่แล้ว ทีมงานตรวจสอบได้นำ�เสนอข้อเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาระดับอุดมศึกษาว่าควรผ่านการตรวจสอบ HEIs หรือไม่ หรือจำ�เป็นต้องมีการตรวจสอบ
ซํ้าอีกครั้ง การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการสอบผ่านนั้น ทำ�โดยคณะกรรมการประเมินผล จะกำ�หนด
ความจำ � เป็ น ในการตรวจสอบซํ้ า และพื้ น ที่ ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ก ารประเมิ น ของการ
ตรวจสอบซํ้าจะต้องพัฒนาอย่างน้อยที่สุดถึงระดับดี หลังจากผ่านการตรวจสอบ HEIs จะได้รับใบรับรอง
การตรวจสอบและฉลากคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ HEIs จะเข้าสู่การลงทะเบียนตรวจสอบสำ�หรับสถาบัน
อุดมศึกษา
ด้านประสิทธิผลและคุณภาพของการประเมินนั้น ศูนย์ FINEEC จัดสัมมนาติดตามผลการพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา คือ การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
หลังการตรวจสอบกับ HEIs และเพื่อให้โอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
งานที่มีคุณภาพ ในภารกิจของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การรับรอง
ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันของการตัดสินใจของคณะกรรมการ การปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสมาชิก
ในระบบการประเมินคุณภาพ จะประเมินเฉพาะเรือ่ งและมุง่ เน้นในบางหัวข้อ ในการประเมินผลระบบ
มีเป้าหมาย คือ ระบบการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินนโยบายการศึกษา
หรือการพัฒนาระบบการศึกษาได้ การประเมินเฉพาะเรื่องและระบบสามารถมุ่งเน้นเฉพาะการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือในหลายระดับของระบบการศึกษาในเวลาเดียวกัน
ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จัดทำ�แผนงานโครงการสำ�หรับการประเมินผล ทีมประเมินผลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง แยกดำ�เนินการประเมินผลต่างหาก
จากข้อมูลการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การจัดการศึกษาของฟินแลนด์ สรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สาระสำ � คั ญ ของการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องประเทศฟิ น แลนด์ สรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้
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1.

ปฐมวัย

การกำ�หนดมาตรฐาน




การศึกษาและการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (Varhaiskasvatus) เน้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาและ
การให้สิทธิส�ำหรับเด็กทุกคน
เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกท�ำงานเป็นกลุม่ ผ่านการเล่น
ออกก�ำลังกายและใช้เวลานอกบ้าน

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร






โรงเรี ย นได้ ส ร้ า งหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย การเรี ย นการสอน
บนพื้นฐานของหลักสูตรใหม่ ปี ค.ศ. 2017 โดยจุดเน้นของการปฏิรูป คือ การปรับปรุง ให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดเพิ่มขึ้น มีความสุขและเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
การบูรณาการวิธีการสอนแบบสหวิทยาการ

การประกันคุณภาพการศึกษา








การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประเมินโดยศูนย์ประเมินผลการศึกษาของฟินแลนด์
(FINEEC) ซึง่ ด�ำเนินการประเมินการเรียนรูร้ ะดับชาติ โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ การสร้างความรูป้ ระกอบการ
พัฒนาและการตัดสินใจ
รับประกันความเสมอภาคการศึกษาและคุณภาพการสอน ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
และการพัฒนาในโรงเรียน เป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ เป็นการติดตามผลการประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมินความแตกต่างในระดับภูมิภาคและความแตกต่างที่อิงตามเพศ
รวมถึงการศึกษาทัศนคติของนักเรียนและแรงจูงใจที่มีต่อการศึกษา
ผู้ให้บริการมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ คือ การประเมินตามกลุ่มตัวอย่างและด�ำเนินการโดยศูนย์ประเมินผล
การศึกษาของฟินแลนด์ (FINEEC)

การกำ�กับติดตาม






ครูใหญ่ในโรงเรียนท้องถิ่นอยู่ในวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ โดยโรงเรียนจะได้รับเงินทุนจากรัฐ แต่ทุกโรงเรียน
ต้องปฏิบัติตามกฎของรัฐและปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางแห่งชาติ
การสร้างก�ำลังใจทดแทนการควบคุม การศึกษาของฟินแลนด์พัฒนาการเรียนรู้จากภายใน และการสร้าง
ก�ำลังใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอบวัดประเมินผล
โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อน�ำมาดูแลในบริการสุขภาพให้กับนักเรียน รวมถึงการจัด
บริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทางสังคมส�ำหรับนักเรียนด้วย
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

2.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

การก�ำหนดมาตรฐาน






การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาภาคบังคับของเด็กชาวฟินแลนด์ทุกคน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปิดโอกาสให้ทกุ คนเข้าถึงและได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
รวมไปถึง เครือ่ งมือ อุปกรณ์การเรียน แม้กระทัง่ สือ่ และอุปกรณ์ในการสอนต่างๆ ก็ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสนับสนุนศักยภาพและการเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล
ควบคูก่ บั การเป็นพลเมืองในฐานะสมาชิกของสังคม รวมไปถึงการสอนองค์ความรูส้ �ำคัญและทักษะทีจ่ �ำเป็น

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร


การสอนโดยเน้นสถานการณ์จริงรอบตัว ปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริง (Phenomena-based Learning)
ควบคู่ไปกับ การสอนเน้นเนือ้ หาวิชา (Subject-based Instruction) ถือเป็นส่วนหนึง่ ของกรอบหลักสูตร
แห่งชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา








การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รบั การประเมินโดยศูนย์ประเมินผลการศึกษาของฟินแลนด์
(FINEEC) ด�ำเนินการประเมินการเรียนรู้ระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการสร้างความรู้ประกอบการ
พัฒนาและการตัดสินใจ
รับประกันความเสมอภาคการศึกษาและคุณภาพการสอน ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
และการพัฒนาในโรงเรียน เป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางระดับชาติ เป็นการติดตามผลการประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น การประเมินความแตกต่างในระดับภูมิภาคและความแตกต่างที่อิงตามเพศ
รวมถึงการศึกษาทัศนคติของนักเรียนและแรงจูงใจที่มีต่อการศึกษา
ผู้ให้บริการมีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง
การประเมินผลการเรียนรูร้ ะดับชาติ คือ การประเมินตามกลุม่ ตัวอย่างและด�ำเนินการโดยศูนย์ประเมินผล
การศึกษาของฟินแลนด์ (FINEEC)

การก�ำกับติดตาม
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ในการจัดการศึกษาให้ ได้คุณภาพ รัฐให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้มากที่สุด
ครูของฟินแลนด์มีอิสระมากที่จะใช้ความรู้ทางวิชาชีพและอ�ำนาจการตัดสินใจจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ (Learn How to Learn) ครูจะเป็นผู้ควบคุมหลักสูตร ประเมินนักเรียน พัฒนาโรงเรียน
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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3.

อาชีวศึกษา

การก�ำหนดมาตรฐาน




การศึกษาระดับอาชีวศึกษาช่วยให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานและความพร้อมในการท�ำงานอาชีพ
การปฏิรูปการอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2018 มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงอัตราการส�ำเร็จการศึกษาและการเปลี่ยนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร








สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาของนักเรียนในฐานะมนุษย์และสมาชิกของสังคม ให้ความรู้
และทักษะแก่นักเรียนในการศึกษาต่อและส่งเสริมการจ้างงาน
สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมให้นักเรียน เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีสมรรถนะ
ที่จ�ำเป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และยืดหยุ่นได้เสมอ
ช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยรอบด้าน
ให้ค�ำแนะน�ำแก่นักเรียนตามเป้าหมายและความสามารถส่วนบุคคล

การประกันคุณภาพการศึกษา






กระทรวงการศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมได้ จั ด ท�ำโครงร่ า งของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาการประกันคุณภาพของ VET ร่วมกับส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ
ฟินแลนด์ EDUFI ยังให้การสนับสนุนผู้ให้บริการการศึกษาในเรื่องของการประกันคุณภาพ การประเมิน
ภายนอก ด�ำเนินการในระดับประเทศโดยศูนย์ประเมินการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (FINEEC)
ในประเทศฟินแลนด์ ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
หน้าที่ส�ำคัญของฝ่ายนโยบาย คือ การส�ำรวจข้อมูลการสนับสนุน และเงินทุน

การก�ำกับติดตาม








การอาชีวศึกษา (VET) สร้างขึน้ ด้วยความเชือ่ มัน่ และความรับผิดชอบร่วมกัน บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน
เครือข่ายอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมมีบทบาทส�ำคัญในการใช้ VET สร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพของการฝึกอบรมและพัฒนาคุณสมบัติ ฝ่ายนโยบาย (รัฐสภา) ตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีให้กับ VET
ส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์ (EDUFI) พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมผ่านโครงการเงินทุนเพิ่ม
ผลิตภาพของการศึกษาและการสนับสนุน
สร้างความเป็นสากลโดยให้ ใบอนุญาตรับรองส�ำหรับผู้เรียนที่มีสมรรถนะและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
หรือมีคุณภาพสูง
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

4.

อุดมศึกษา

การก�ำหนดมาตรฐาน


การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเริ่มโดยการรวมมหาวิทยาลัย 2 แห่งขึ้นไป เพื่อให้ทั้งหมดร่วมกัน
ก�ำหนดนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลกลาง เพื่อหาวิธีการและแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร






ระบบการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่แยกการสอบเพือ่ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เน้นให้เรียนทัง้ ทฤษฎีและท�ำงานวิจยั ถ้าเลือกเรียนหลายหลักสูตร สามารถส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ได้ทันที
ระยะเวลาการเรียนขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา


ศูนย์ FINEEC เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2015 โดยด�ำเนินงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก
ภายในส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ (EDUFI) การประเมินภายนอกได้ด�ำเนินการโดย
สภาประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฟินแลนด์ (FINHEEC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการรวมกิจกรรม
การประเมินของ FINHEEC สภาการประเมินการศึกษาของฟินแลนด์ และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ของฟินแลนด์

การก�ำกับติดตาม


การก�ำกับติดตาม ระบบประกันคุณภาพของ HEIs นั้น FINEEC ได้ต่ออายุรูปแบบการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบที่ 3 ของการตรวจสอบ HEIs (2018-2024) เริ่มทดลองในช่วงปี ค.ศ. 2018 และ 2019
โดยรูปแบบใหม่น�ำมาพร้อมกับแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ คือ
แนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น
ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบทางสังคม
การเปรียบเทียบจากองค์กรอื่น
Digital Platform
เครื่องหมายคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
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จากผลการศึกษาแนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาสู่การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน กล่าวโดยสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย กำ�หนดด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาและสิทธิของเด็กทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มาตรฐานระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ความสำ�คัญกับการให้โอกาสเด็กทุกคนเข้าถึงและได้รบั
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ส่วนมาตรฐานการอาชีวศึกษาเน้นด้านความรู้พื้นฐานและ
ความพร้อมในการทำ�งานในอาชีพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาเน้นการทำ�งานจริงที่ประยุกต์
ทั้งการฝึกงาน ความชำ�นาญในการทำ�งาน และการทำ�วิจัย โดยฟินแลนด์ไม่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในทุกระดับการศึกษาแต่ใช้ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนจากหลักสูตรทีส่ ถาบัน
การศึกษาดำ�เนินการ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ และกำ�หนดให้ศูนย์ประเมินการศึกษาของ
ประเทศ (FINEEC) ใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกในการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของประเทศ ส่วนในด้านการกำ�กับ ติดตามการดำ�เนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
วัฒนธรรม ดูแล กำ�กับติดตาม และสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐสภาจะตัดสินใจเกีย่ วกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีให้กับสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป
ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศหมู่ เ กาะในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ตั้ ง อยู่ ใ นมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก
แบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด 8 ภูมภิ าค โดยมักจะถูกจับเข้ากลุ่มตามเขตแดนติดกันทีม่ ีวฒ
ั นธรรม
และสำ�เนียงการพูดใกล้เคียงกัน รูปแบบการปกครองเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
รัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ เรียกชื่อว่า “สภาไดเอท” ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (House of
Representatives) มีสมาชิก 480 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี
และวุฒิสภา (House of Councillors) มีสมาชิก 242 คน มีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง 6 ปี โดยเลือกตั้ง
จำ�นวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุก 3 ปี รัฐบาลของญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ขณะที่สมเด็จ
พระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไม่ใช่องค์ประมุขและไม่มีอำ�นาจในการบริหารประเทศ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา
ระบบการศึกษาของญีป่ นุ่ เป็นระบบ 6 : 3 : 3 : 4 โดยการศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา 9 ปี ครอบคลุม
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาภาคบังคับคือ กระทรวง
การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology : MEXT) สำ�หรับการศึกษาปฐมวัย
(ระยะเวลา 1 - 3 ปี)  ชนั้ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
และปริญญาตรี ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
นักเรียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ร้อยละ 97 ที่เรียนจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเลือกเรียนต่อ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยร้ อ ยละ 75 เลื อ กเรี ย น
หลั ก สู ต รทั่ ว ไปสำ � หรั บ ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
ทำ�งานหลังศึกษาจบ ร้อยละ 19 เลือกเรียนหลักสูตร
เฉพาะสำ�หรับสาขาวิชาเฉพาะที่สนใจ และร้อยละ 6 เลือกเรียนหลักสูตรบูรณาการ เรียนวิชาเลือกจากทั้ง
แบบทั่วไปและแบบพิเศษ ส่วนนักเรียนที่ไม่เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนสายอาชีวศึกษา
คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีหรือวิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีจะต้องสอบเข้าไปเรียนต่อ
บางแห่งเปิดหลักสูตรขัน้ สูงรองรับนักเรียนทีต่ อ้ งการเรียนต่อปริญญาตรีโดยใช้เวลา 2 ปี ส่วนใหญ่นกั เรียน
ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจะทำ�งานแบบเต็มเวลาแม้ว่าจะเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรี
ก็ตาม ส่วนวิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทางไม่ตอ้ งสอบเข้า เปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ ผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบชั้นมัธยมและสามารถเรียนในหลักสูตรหลังมัธยมศึกษา
เพื่อรับประกาศนียบัตรขั้นสูงได้
◆

บทบาทของกระทรวงการศึกษาฯ (MEXT)

กระทรวงการศึ ก ษาฯ (MEXT) มี บ ทบาทสำ � คั ญ ยิ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในการจั ด การศึ ก ษาของ
ประเทศญี่ปุ่น MEXT รับผิดชอบการจัดทำ�นโยบายการศึกษา แผนการศึกษา กำ�หนดงบประมาณ
การศึกษา กฎหมายแม่บทการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งกำ�หนดมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู และกำ�กับดูแลให้จัดการศึกษาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับจากกระทรวงที่ได้กำ�หนดไว้
สำ�หรับการนำ�นโยบาย แผน งบประมาณ หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับรัฐและเทศบาล โดย
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คณะกรรมการการศึกษาระดับรัฐ ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการการศึกษาระดับเทศบาล ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ
MEXT สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ โดยคิดสัดส่วนของงบประมาณ เป็น
เงินเดือนครูครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด อีกครึ่งหนึ่งให้เป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้ า นวิอชสร้าการ
MEXT ควบคุ
ม อย่
า งเข้ดหา
ม งวด
า งยิ่ ให้
่ ง เรื
งหลั ก สู ต ร การใช้
บบเรี ย น
ในการก่
างอาคารสถานที
่ สำ�หรั
บการจั
ซ่อมบำโดยเฉพาะอย่
�รุงอาคารสถานที
ใช้่ องบประมาณของท้
องถิน่ แเอง
เ พ ื ่ อ ค ว บด้าคนวิ
ุ มชคาการ
ุ ณ ภMEXT
า พ กควบคุ
า ร ศมึ กอย่ษางเข้
า ใ มหงวด
้ ไ ดโดยเฉพาะอย่
้ ม า ต ร ฐ า านงยิท่งีเรื่ ก่องหลั
ำ ห กนสูดตรไ วการใช้
้ ต า แมบบเรี
ห ล ยั กน ส ู ต ร
โดยกระจายอำนาจให้
ส ถานศึ
ก ษาจั
ก สู ต รสถานศึ
10 ของเนื
้ อ หาและชั
เพือ่ ควบคุมคุณภาพการศึ
กษาให้
ได้ดมหลั
าตรฐานที
ก่ �ำ หนดไว้กตษาได้
ามหลักรสู้ อตยละ
ร โดยกระจายอำ
�นาจให้
สถานศึ่ วกโมงเรี
ษา ย น
เ พ ื จั่ ดอหลั
อ กอสูตกรสถานศึ
แ บ บกกษาได้
ิ จ รก้ อยละ
ร ร 10
ม ทของเนื
ี ่ ต้อรหาและชั
ง ก ั บ่วโมงเรี
ค ว ยาน มเพืส่อ ออกแบบกิ
น ใ จ ข จอกรรมที
ง น ั ่ตกรงกั
เ บร ี ย น
ร ว ม ทความสนใจของนั
ั ้ ง เ ป ิ ด โ อ ก ากเรี
ส ยใ นห ้ รวมทั
เ อ ก ้งชเปินดจโอกาสให้
ั ด พ ิ ม พเอกชนจั
์ แ บ บ ดเ พิร มี ยพ์นแบบเรี
ท ี ่ ไ ยดนที
้ ร ่ัไบด้รอับนอนุุ มมั ัตติจิ ากกระทรวง
จากกระทรวง
ซึ่งมีหลากหลายโดยให้
ิสระกับอเทศบาลและสถานศึ
กษาเลือกกแบบเรี
นได้เองตามบริ
บท แต่ต้อบงเป็
นแบบเรี
ซึ่งมีหลากหลาย อโดยให้
ิสระกับเทศบาลและสถานศึ
ษาเลือยกแบบเรี
ยนได้เองตามบริ
ท แต่
ต้อง ยนที่
MEXT ได้อนุมัติให้เอกชนจัดพิมพ์
เป็นแบบเรียนเฉพาะที่ MEXT ได้อนุมัติให้เอกชนจัดพิมพ์เท่านั้น

ภาพที่ 3 ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
ภาพที่ 2 ระบบการศึกษาของประเทศญี
่ปุ่น (ที่มา : http://www.mext.go.jp/english/introduction/1303952.htm)
(ที่มา : http://www.mext.go.jp/english/introduction/1303952.htm)
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
% กฎหมายและนโยบายสำคัญด้านการศึกษาของญี
่ปุ่น
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ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับหลักสูตรการศึกษา
การศึกษาทุกระดับจะดำเนินการตามกรอบของหลักสูตรซึ่งจัดทำโดย MEXT และมีสภากลางทางการศึกษา (The

กฎหมายและนโยบายสำ�คัญด้านการศึกษา
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับหลักสูตรการศึกษา การศึกษาทุกระดับจะดำ�เนินการตามกรอบ
ของหลักสูตรซึ่งจัดทำ�โดย MEXT โดยมีสภากลางทางการศึกษา (The Central Council for Education)
ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาเชิงนโยบาย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ความสามารถทางวิชาการ
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ จะดีขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและรายละเอียดที่กำ�หนดไว้
ในหลักสูตร กฎหมายแม่บทการศึกษา และกฎหมายการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
กฎหมายแม่บทการศึกษา (The Fundamental Law of
Education) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2490 (ค.ศ. 1947)
ได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 (ค.ศ. 2006)
สาระสำ�คัญที่ได้รับการปรับปรุง เช่น มาตรา 2 จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ข้อ (3) (4) และ (5) กล่าวถึงการปลูกฝังจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ดังนี้
ข้อ (3) เพื่อปลูกฝังให้มีความยุติธรรมและความรับผิดชอบ มีความเสมอภาคระหว่าง
ชาย - หญิง รักบ้านเกิด ให้ความร่วมมือกับชุมชน มีจิตสาธารณะ เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม
และมีจิตอาสาที่จะพัฒนา
ข้อ (4) เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีชีวิตอยู่ ความสำ�คัญของธรรมชาติ
และมีจิตอาสาที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข้อ (5) เพื่อปลูกฝังให้มีความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม รักประเทศชาติและ
ถิน่ กำ�เนิด ให้การยอมรับนับถือแก่ประเทศอืน่ และมีจติ อาสาทีจ่ ะสร้างสันติภาพและการพัฒนาความเจริญ
ให้กับสังคมโลก
กฎหมายการศึกษาในระบบโรงเรียน (School Education Law) ปรับปรุงตามกฎหมายแม่บท
การศึกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 สาระการปรับปรุง คือ หมวด 2 มาตรา 21 จุดมุ่งหมาย
การศึกษาภาคบังคับ 10 ข้อ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และในหมวด 4 มาตรา 31 เป็นเรื่องการจัดการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยเน้ น ให้ เ ด็ ก ทำ � กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท่ี เ น้ น ประสบการณ์ โดยเฉพาะกิ จ กรรมอาสาสมั ค รการให้
บริการทางสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรเกี่ยวข้องกับสังคม มาตรา 45 กำ�หนดให้โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการศึกษาต่อจากโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพัฒนาจิตใจและร่างกายของเด็ก
และให้การศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรการศึกษา
การจัดการศึกษาทุกระดับของประเทศญี่ปุ่น จะต้องเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ระดับชาติของญีป่ นุ่ ซึง่ กำ�หนดโดยกระทรวงการศึกษาฯ หรือ MEXT หลักสูตรการศึกษาระดับชาติของญีป่ นุ่
มีความยืดหยุ่นและเอื้อให้สถานศึกษาสามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบท
ของสถานศึกษา ภายใต้หลักการยกระดับการพัฒนาทางจิตใจและร่างกาย ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาระดับชาติของญี่ปุ่นจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 10 ปี ซึ่งหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
จัดทำ�ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
แนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร เน้นการสร้างบุคลิกภาพด้วยแนวคิดพลังในการดำ�เนินชีวิต (Zest for  
Life) ประกอบด้วย จิ โตะคุ ไท คือ การมีความรูด้ ี (จิ) เปีย่ มด้วยคุณธรรม (โตะคุ) และมีรา่ งกายแข็งแรง (ไท)
ครูผสู้ อนของญีป่ นุ่ จะต้องยึดหลัก จิ โตะคุ ไท เป็นหลักในการพัฒนาเด็ก จะต้องสอนวิชาความรู้ การแนะแนว
นักเรียน ให้คำ�ปรึกษาในการทำ�กิจกรรมชุมนุมต่างๆ โรงเรียนของญี่ปุ่นคือศูนย์กลางของสังคมในท้องถิ่น
มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นความมีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น
เหตุผลสำ�คัญของการปรับหลักสูตรของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2008 หรือ พ.ศ. 2551 คือ สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ซึ่งหลักสูตรที่ปรับจะต้องทำ�ให้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะเข้ากับรายวิชาทีเ่ รียนได้ เปิดโอกาสให้เด็กใช้ทกั ษะการสังเกต
การทดลอง การรายงาน การศึกษาค้นคว้า เพือ่ พัฒนาตนเอง โดยบ้านและชุมชนต้องให้เวลาในการพัฒนา
ด้านจิตใจและสุขภาพของเด็กด้วย
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของญี่ปุ่นมี 2 สังกัดหลัก
คือ โรงเรียนอนุบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการศึกษาฯ (MEXT)
และโรงเรี ย นเลี้ ย งดู เ ด็ ก เล็ ก ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
แรงงาน และสวัสดิการ นอกจากนีย้ งั มีอกี 1 สำ�นักงาน คือ  ส�ำ นักงาน
คณะรัฐมนตรีดูแลโรงเรียนเด็กเล็ก (Kodomoden) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐ ที่เพิ่งก่อกำ�เนิด
ได้ไม่นานและยังมีจำ�นวนน้อย (วรินธร วูวงศ์,Ttsuko Fukui, ม.ป.ป.)
ประเทศญี่ปุ่นได้กำ�หนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็นช่วงสำ�คัญที่จะหล่อเลี้ยงและเสริมสร้างพื้นฐาน
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ และให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยแม้ว่าจะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งได้กำ�หนดแนวทางการเรียนการสอนแบบกว้าง  
เช่น แนะนำ�ให้ใช้การเล่นและกิจกรรมแทนที่จะใช้กระดานและกระดาษ โดยครูผู้สอนจะเข้าไปร่วมเล่น
และทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็ก
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เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กระทรวงการศึกษาฯ ต้องการให้บรรลุ สำ�หรับการศึกษาระดับปฐมวัย
มี 5 ด้าน (MEXT, 2009) คือ 1) การมีจติ ใจและร่างกายทีแ่ ข็งแรง ด้วยการเสริมสร้างให้รา่ งกายมีพละกำ�ลัง
เช่น ให้วิ่งเล่นอย่างเต็มที่ในสนามของโรงเรียน และสร้างนิสัยการใช้ชีวิตประจำ�วันที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร 2) การเป็นตัวของตัวเองและความสามารถในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ การฝึกให้เป็น
ตั ว ของตั ว เอง เช่ น ฝึ ก ให้ เ กิ ด ความต้ อ งการทำ � สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว ด้ ว ยตั ว เอง ฝึ ก ให้ คิ ด ด้ ว ยตั ว เอง
ก่อนลงมือทำ�  3) การสร้างพื้นฐานความสามารถในการคิด เช่น ให้ลองคิด ทดลอง หรือดัดแปลง
ระหว่างการเล่น ซึ่งช่วยพัฒนาความสามารถในการคิด รวมทั้งพยายามให้เด็กมีความสนใจในเรื่อง
คณิตศาสตร์ เช่น ให้เด็กหัดนับจำ�นวนสิง่ ของ หรือคนระหว่างการเล่น  4) การเข้าใจภาษา เน้นการพูดและฟัง
เช่น ให้เด็กสนุกสนานกับการพูดคุยกับเพื่อนและครู จนเด็กสามารถเล่าเรื่องหรือพูดให้คู่สนทนาเข้าใจได้
และเมื่อคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้น เด็กก็จะมีความสนใจที่จะรับฟังเรื่องราวของเพื่อน และพยายามทำ�
ความเข้าใจ 5) ความสามารถในการแสดงความรูส้ กึ และความสามารถในการรับรู้ จะพัฒนาดีขนึ้ ได้
ด้วยการให้เด็กสัมผัสธรรมชาติ จากนั้นจึงให้เด็กแสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั้นโดยผ่านการเล่นหรือวาดรูป
◆

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การเปลีย่ นแปลงหลักสูตร พ.ศ. 2551 ยังคงยึดหลัก จิ โตะคุ ไท หรือการสร้างบุคลิกภาพด้วยแนวคิด
พลังในการดำ�เนินชีวิต แต่เพิ่มเติมเรื่องความสามารถในการส่งเสริม และสร้างความสมดุลทั้งด้านความรู้
ทักษะการคิด การตัดสินใจ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ ดังนี้
ประถมศึกษา เพิม่ คาบเรียนวิชาภาษาญีป่ ุน่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพลานามัย
โดยระดับประถมศึกษาตอนต้นเพิ่มเวลาเรียน 2 คาบต่อสัปดาห์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายเพิ่มเวลา
เรียน 1 คาบต่อสัปดาห์
มัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มคาบเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และพลานามัย และเพิ่มเวลาเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนต้องเก็บหน่วยกิตอย่างน้อย 74 หน่วยกิต เน้นการสร้างความสมดุล
ระหว่างวิชาบังคับและวิชาเลือกในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนมีโอกาสได้รับการสอนซ่อมเสริมด้วย
◆

ระดับอาชีวศึกษา

หลักสูตรอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นเชื่อมโยงการจัดการศึกษาสายอาชีพกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา ในญี่ปุ่นการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เรียกเป็นภาษาญี่ป่นุ ว่า Senmon Gakkou สอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
เน้นให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิคและทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความชำ�นาญเฉพาะทาง
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำ�ทักษะความรู้มาใช้ได้จริง
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วิทยาลัยแห่งชาติเทคนิค เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า โคเซน มีทั้งหมด 57 แห่งทั่วประเทศ สาขาวิชา
ที่เปิดสอนคือ ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรมด้านต่างๆ เรียนต่อเนื่อง 5 ปี ยกเว้นสาขาพาณิชย์นาวี
เรียนต่อเนือ่ ง 5 ปีครึง่ โดยเน้นการสอนด้านเทคนิค การเรียนการสอนเน้นการทดลอง ฝึกปฏิบตั ิ เพือ่ รองรับ
การปฏิบัติงานจริง จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ อัตราการได้งานทำ�ภายหลังเรียนจบและอัตรา
การสอบโอนหน่วยกิตเข้าระดับมหาวิทยาลัยคิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 100 ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 5 ปี
ได้ รั บ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค
หากจบการศึ ก ษาหลั ก สู ต รระดั บ สู ง และ
ผ่านการประเมินจาก National Institution
for Academic Degrees and Quality
Enhancement of Higher Education
(NIDA) จะได้รบั วุฒเิ ทคโนโลยีบณ
ั ฑิต หลักสูตร
ในแต่ละชั้นปี ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
(ภาษาญี่ ปุ่ น และวรรณคดี คณิ ต ศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ เคมี ฟิ สิ ก ส์
พลศึกษา ปรัชญา และอื่นๆ) และกลุ่มวิชาหลัก (ความรู้ทักษะ การลงมือปฏิบัติ การศึกษาวิจัย)
หลักสูตรออกแบบเป็นเกลียวสว่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน 3 ระยะ คือ ระยะการฟัง
บรรยาย ระยะการทดลองใช้ความรู้ และระยะการฝึกปฏิบัติ
◆

ระดับอุดมศึกษา

MEXT ควบคุมการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดการโดยรัฐบาล ท้องถิ่น และเอกชน
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของวิทยาลัย กำ�หนดโดยธรรมนูญของสภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย กระบวนการเลือกนักศึกษา คุณภาพของเจ้าหน้าที่ สัดส่วนของนักศึกษา ทีมงาน โปรแกรม
การจัดการศึกษา การจัดการองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
ปี ค.ศ. 1991 หรือ พ.ศ. 2534 รัฐบาลกำ�หนดกรอบแนวคิดและหลักการเรื่องการจัดทำ�หลักสูตร
อิสระ โดยให้มหาวิทยาลัยรายงานตนเองเกี่ยวกับวิธีการสอนและการวิจัย
ปี ค.ศ. 2005 หรือ พ.ศ. 2548 สภากลางทางการศึกษาเสนอวิสัยทัศน์ของอนาคตการอุดมศึกษา
ของญี่ปุ่น ในระยะกลางและระยะยาว จากปี ค.ศ. 2005 - 2027 เรียกว่า A Future Vision for Higher
Education in Japan ประกอบด้วย ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมฐานความรู้ ต้องให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาบุคคลในฐานะเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญของชาติ นโยบายอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบต่ออนาคต
ของประเทศ และยกระดับการวางแผนการศึกษาและวางแผนระบบกำ�กับที่หลากหลายเป็นการนำ�เสนอ
วิสัยทัศน์และนโยบาย
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

“

“

ประเทศญีป่ นุ่ ใช้การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนายกระดับคุณภาพคนญีป่ นุ่ โดย ปี ค.ศ. 2006
ได้จดั ทำ�แผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการปฏิรปู การศึกษาตามการประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ค.ศ. 2008 - 2012) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับเมื่อปี ค.ศ. 2005

◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลในญีป่ ุน่ จำ�นวน 13,170 แห่ง (MEXT, 2013) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประเภทเอกชน
ร้อยละ 62.3 (8,197 แห่ง) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 37.4 (7,924 แห่ง) ส่วนประเภทรัฐ
มีเพียงร้อยละ 0.3 (49 แห่ง) ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของญี่ ปุ่ น มี ห ลายแนวคิ ด หลายสำ � นั ก มี ทั้ ง เน้ น
การเรียนรู้ทางวิชาการ เน้นการเสริมสร้างทักษะการใช้
ชีวิตในสังคม รูปแบบการจัดมีทั้งแบบสถานรับเลี้ยงดู
เด็ ก (กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงานและสวั ส ดิ ก าร)
โรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
และโรงเรียนอนุบาล (กระทรวงการศึกษาฯ) การศึกษา
ระดับปฐมวัยของญี่ปุ่นได้รับการยกย่องว่าจัดการเรียน
การสอนได้ ดี โ ดยเฉพาะเรื่ อ งการฝึ ก ให้ เ ด็ ก ช่ ว ยเหลื อ
ตัวเอง ใช้ชีวิตประจำ�วันที่ถูกสุขลักษณะ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ โดยใช้การเล่นและกิจกรรมเป็นหลัก
สำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษาระดับปฐมวัยคือ กระทรวงการศึกษาฯ และกระทรวง
สาธารณสุขฯ
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรและสภาพเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เพิ่มจำ�นวนโรงเรียน
เลี้ยงดูเด็กให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการในการเข้าเรียน แต่โรงเรียนที่สร้างขึ้นมาใหม่หลายแห่ง
กลับไม่สอดคล้องกับจำ�นวนความต้องการจริงของผู้ปกครอง หลายโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียน
ได้เต็มจำ�นวนรับ ขณะที่บางโรงเรียนมีเด็กที่ต้องการเข้าเรียนมากเกินจำ�นวนที่โรงเรียนสามารถรับได้
จนต้องลงชื่อเพื่อรอให้มีที่ว่าง จึงเกิดวิธีการแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่ง คือ การบูรณาการโรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการแก้ปัญหาการรับเด็กให้ได้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบ
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การบูรณาการมีทั้งแบบรวมตัวกันและแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน กล่าวคือ แบบรวมตัวกัน โรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็กจะอยู่ในพื้นที่หรือสถานที่เดียวกัน ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนและ
เลี้ยงดูเด็กเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก มีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและเด็กนักเรียน ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกร่วมกัน แต่ทั้งโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ยังคงสถานะองค์กรของตัวเองภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกัน ส่วนการบูรณาการแบบเป็นหนึ่งเดียวกัน
โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็กจะอยูใ่ นพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ ดียวกันและรวมตัวเป็นโรงเรียนเดียว
เพื่อการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็ก ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่ได้จากการปรับปรุงข้อกฎหมายของโรงเรียน
อนุบาลและโรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็ก แต่การดำ�เนินงานแบบบูรณาการเป็นหนึง่ เดียวกันไม่มโี รงเรียนใด
ดำ�เนินการรูปแบบนี้เลย ขณะที่บูรณาการแบบรวมตัวกันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยม ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงของญีป่ ุน่ เป็นแนวตัง้ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงในแนวนอน
จึ ง ทำ � ได้ ย าก อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ การแก้ ปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย แบบบู ร ณาการไม่ ป ระสบ
ความสำ�เร็จ รัฐบาลจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้แนวคิด “โรงเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากรัฐ” เป็นโรงเรียนทีบ่ รู ณาการโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนเลีย้ งดูเด็กเล็กอยูภ่ ายใต้
สังกัดสำ�นักงานคณะรัฐมนตรี ผู้ออกใบรับรองให้แก่โรงเรียน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ จัดตั้งขึ้น
ครั้งแรกปี ค.ศ. 2001 โรงเรียนเด็กเล็กที่ไ ด้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐ ทำ�หน้าที่ให้การศึกษา
แบบโรงเรียนอนุบาล ให้การเลี้ยงดูแบบสถานเลี้ยงดูเด็ก และช่วยสนับสนุนผู้ปกครองในการอภิบาลเด็ก
◆

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ของญี่ปุ่น ดำ�เนินการผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการ
พัฒนาและจัดการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู การพั ฒ นาโรงเรี ย นและสิ่ ง แวดล้ อ ม
การเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มียุทธศาสตร์สำ�คัญในการพัฒนา คือ
(1) การยกระดับความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนโดยการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ มีความสามารถในการเรียน การคิด การทำ�งานด้วย
ตนเอง และใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต โดยจัดทำ�มาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายการสร้างบุคลิกภาพด้วยแนวคิดพลังในการดำ�เนินชีวิต (Zest for life)
ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของหลักสูตร การจัดการสอบวัดความรู้ทั่วประเทศด้วยวิธีการสุ่มร้อยละ 10
การส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมความก้าวร้าว
และไม่มาโรงเรียน การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ไม่เรียนหนังสือ ไม่ทำ�งาน ไม่ได้รับการฝึกอบรม ได้กลับ
เข้าเรียนใหม่ การสร้างทักษะการพึง่ ตนเองและสามารถเผชิญกับสิง่ ทีท่ า้ ทายของวัยรุน่ การส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตของเด็กให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นต้น
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(2) การยกระดับคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ และส่งเสริม
คุณภาพและความสนใจในการศึกษาเพื่ออาชีพและอาชีวศึกษา โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น
และภาคเอกชนมาเป็นผู้ให้ความรู้และให้การฝึกอาชีพแก่นักเรียนสายอาชีพเพื่อส่งต่อมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะต้องพัฒนาเข้าสู่ระดับสากล
2) การพัฒนาคุณภาพครู MEXT มีนโยบายการพัฒนาครู คณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำ�
ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นซึง่ เป็นการศึกษาภาคบังคับ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ดังนี้
(1) พัฒนาความศรัทธาของคนในสังคมที่มีต่อครูผู้สอน ด้วยการปรับปรุงการฝึกอบรมครู
การพั ฒ นาครู โ ดยให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ดำ � เนิ น การ การนำ � ระบบต่ อ อายุ ใ บประกอบวิ ช าชี พ ครู ม าใช้
การปรับปรุงระบบการจ้างครู การปรับปรุงระบบการฝึกอบรมระหว่างประจำ�การ การปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู การใช้ระบบครูต้นแบบเพื่อนำ�ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลนอกโรงเรียน
มาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้บริหารโรงเรียน
(2) พัฒนาครูผู้สอนในระดับสูงกว่าภาคบังคับ ด้วยมาตรการพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาผู้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ให้มีทักษะ
ต่างๆ เชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตแบบอุตสาหกรรม
3) การพัฒนาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์สำ�คัญในการพัฒนาโรงเรียนและ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและมัน่ คงสำ�หรับการศึกษา โดยการปรับปรุง
ระบบป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหวของโรงเรียนและอาคารสถานที่อื่นๆ สำ�หรับการศึกษา โดยมี
มาตรการสำ�คัญคือ
(1) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหวสำ�หรับโรงเรียนและอาคารสถานที่อื่นๆ
ทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
(2) ประกันความปลอดภัยภายในและภายนอกโรงเรียน โดยร่วมมือกับอาสาสมัครในภูมิภาค
จัดให้มีผู้นำ�การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 1 คน ต่อโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง นอกจากนี้
ยั ง กำ � หนดให้ โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทุ ก แห่ ง ต้ อ งทำ � แผนความปลอดภั ย
ของโรงเรียนด้วย
(3) ปรั บ ปรุ ง แฟ้ ม สะสมผลงานของห้ อ งสมุดโรงเรีย น กำ�หนดเป็น มาตรการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค.ศ. 2008 - 2012) เรื่องการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยใช้
งบประมาณของท้องถิ่น รวมทั้งกำ�หนดให้โรงเรียนที่ไม่มีบรรณารักษ์ดำ�เนินการฝึกอบรมครูบรรณารักษ์
ให้มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงกำ�หนดและเพิ่มจำ�นวนบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องห้องสมุดโรงเรียนด้วย
(4) ปรับปรุงสื่อการสอน โดยใช้งบประมาณท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางไปจัดหา
สื่อการสอนที่สามารถนำ�มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำ�หนดแผนปฏิบัติการประจำ�ปีเพื่อการปรับปรุง
สือ่ การสอนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรใหม่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารในโรงเรียน โดยส่วนกลาง
ให้ความช่วยเหลือปรับปรุง ICT ในโรงเรียน พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน และพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ ICT ของครู เน้นให้ใช้ ICT ในการทำ�งานบริหารของโรงเรียนและปรับปรุงระบบต่างๆ รวมทั้ง
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กำ�หนดยุทธศาสตร์ New IT Reform Strategy ว่า ทุกโรงเรียนในปี ค.ศ. 2010 จะต้องมีระบบเครือข่ายภายใน
มีคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับการเรียนในชัน้ เรียน 1 เครือ่ ง ต่อนักเรียน 3.6 คน ติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ทุกโรงเรียน ครูทกุ คนต้องมีคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครือ่ ง เพือ่ สามารถใช้ ICT สอนในชัน้ เรียน และนำ�ระบบ
สื่อสารแบบ Terrestrial Digital Broadcasting มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
(5) รวบรวมและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา โดยการจัดทำ�มาตรการ
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงเนื้อหาของการศึกษาและวิธีสอน เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพ
ของครูและบุคลากรสายบริหาร ด้วยการกำ�หนดแผน Consortium of University-Driven Assistance for
Education Plan รองรับการดำ�เนินงาน
◆

ระดับอาชีวศึกษา

MEXT กำ�หนดนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาในรูปแบบ
ของการเรียนอุดมศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา การกำ�หนด
หลักสูตรใหม่ การพัฒนาวิชาชีพผ่านวิทยาลัย และลงทุน
สร้างโรงเรียนทีเ่ น้น STEM เน้นการศึกษานานาชาติ การศึกษา
ต่อต่างประเทศ ดังนี้
1) วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง (Professional University)
สืบเนื่องจากนักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประมาณร้อยละ 20 ไม่สามารถหางานทำ�ได้ รัฐบาลจึงได้
สร้างสถาบันการศึกษาขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ โดยรวมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
สถานะขององค์กร เส้นทางจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสเข้าไปเรียนเพือ่ พัฒนาทักษะ
ฝีมือ และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ซึ่งวิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงถือเป็นหน่วยงานสำ�คัญของระบบ
การศึกษาญี่ปุ่น
2) หลักสูตรการพัฒนาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ในปี ค.ศ. 2014 กระทรวงการศึกษาฯ ได้รับรอง
หลักสูตรอาชีวศึกษาใหม่ที่เชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรม จำ�นวน 1,365 หลักสูตร ในวิทยาลัย 470 แห่ง
3) โรงเรียน Super Professional High (SPH) เน้นเรื่อง STEM Education การศึกษานานาชาติ
การศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในปี ค.ศ. 2015 กระทรวงการศึกษาฯ สนับสนุนงบประมาณพิเศษ
เป็นเวลา 3 - 5 ปี ในการสนับสนุนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 16 แห่ง เพื่อพัฒนา
หลักสูตรด้านเกษตรกรรม เทคโนโลยี การค้า ประมง วิทยาศาสตร์การส่งออก พยาบาลและสวัสดิการ
ต่อมาปี ค.ศ. 2016 พัฒนาเพิ่มอีก 24 โรงเรียน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและอุตสาหกรรม
ตามโครงการ ส่งต่อการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้พร้อมกับการทำ�งานพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่ในอนาคต
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◆

ระดับอุดมศึกษา

MEXT กำ � หนดนโยบายเพื่ อ ให้ ผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาได้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นด้ า นการใช้ ภ าษา
ต่างประเทศ ความเป็นเลิศในด้านการวิจัย รวมทั้งศักยภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษารองรับอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่ ดังนี้
1) การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เน้นสร้าง
เยาวชนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษ รั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ ข้ า มาเรี ย น
ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยกำ�หนดนโยบาย
การพัฒนา ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละ
มหาวิทยาลัยทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกัน
คือ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยนาโงย่า
กำ�หนดเป็นนโยบายว่า หากอาจารย์ผู้ใดสอนเนื้อหา
วิชาเป็นภาษาอังกฤษได้จะได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู มาก
หรือ มหาวิทยาลัยคันไซมีนโยบายส่งอาจารย์ไปอบรมการสอนด้วยภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
2) การพัฒนาความเป็นเลิศและนานาชาติ ในโครงการ Super Global University ในปี ค.ศ. 2014
กระทรวงการศึกษาฯ ได้เลือกมหาวิทยาลัยจำ�นวน 37 แห่ง เข้าโครงการ Super Global University เพื่อทำ�
การวิจัยในระดับนานาชาติและสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ระดับโลก
3) ลดจำ�นวนนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2015 กระทรวงการศึกษาฯ
ของญี่ปุ่นประกาศว่า ภายใน 6 ปี มหาวิทยาลัยของรัฐจำ�นวน 86 แห่ง ต้องปรับลดจำ�นวนรับเข้านักศึกษา
หรือยุบรวมหลักสูตรสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเพิ่มการผลิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้มหาวิทยาลัยเอกชน
รับหน้าที่ผลิตนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แทน
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การประกันคุณภาพการศึกษา
รัฐบาลกำ�หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ต้ อ งจั ด ทำ � รายงานการประเมิ น ตนเองเสนอต่ อ กระทรวงการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม กี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Sciences and Technology หรือ MEXT)
โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานของสถานศึกษาและการเข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน
ตนเอง
สำ�หรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา อยู่ ภ ายใต้ ก ารกำ � กั บ
ของ 2 หน่วยงาน คือ MEXT และกระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ โดย
ประเมินทั้งตัวสถาบันและตัวของหลักสูตร
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาแบบโคเซน
หรือวิทยาลัยเทคนิคแห่งชาติ หน่วยงาน
JABEE หรื อ Japan Accreditation
Board for Engineering Education
ซึ่งเป็นสมาชิกของ Washington Accord ได้ทำ�ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการรับรองวิทยฐานะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโคเซนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน JABEE เพื่อการประกันคุณภาพในระดับ
สากลว่า หลักสูตรโคเซนนั้นสอดคล้องกับหลักสูตรวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยู่ภายใต้กำ�กับของ MEXT ซึ่งต้องประเมิน
คุณภาพทั้งตัวของสถาบันและตัวของหลักสูตร
ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพของญี่ป่นุ แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินและ
รับรองในระดับสถาบัน MEXT กำ�หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 7 ปี
โดยสถานศึกษาต้องได้รับการประเมินตามกำ�หนดเวลา ในประเทศญี่ปุ่นมีหน่วยงานประเมินหลัก
4 หน่วยงาน ซึง่ สถานศึกษามีสทิ ธิว์ า่ จะเลือกรับการประเมินโดยหน่วยงานใดก็ได้ ได้แก่ 1) Japan University
Accreditation Association (JUAA), 2) National Institution for Academic Degrees and
University Evaluation (NIAD-UE), 3) Japan Institution for Higher Education Evaluation (JIHEE),
และ 4) Japan Association for College Accreditation (JACA) และอีกประเภทหนึ่ง คือ การประเมิน
และรับรองมาตรฐานสำ�หรับหลักสูตรวิชาชีพ กำ�หนดให้หลักสูตรเฉพาะต้องได้รับการประเมิน 1 ครั้ง
ในรอบ 5 ปี โดยหน่วยงานประเมินอื่นๆ เฉพาะวิชาสาขา ซึ่งสถานศึกษาสามารถเลือกรับการประเมินได้
เช่น หน่วยงาน ABEST21 ประเมินด้านการจัดการ / บริหารธุรกิจ เป็นต้น
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		 การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
◆

ระดับการศึกษาปฐมวัย

เดิม MEXT ได้ให้คำ�แนะนำ�เป็นแนวทางกว้างๆ ให้แต่ละโรงเรียนสามารถกำ�หนดรายละเอียด
ของการเรียนการสอนเองได้ ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย ข้อดี คือ โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา
ให้เหมาะกับเด็กนักเรียนและท้องถิ่น ส่วนข้อด้อยคือการขาดมาตรฐานและความยากในการควบคุม
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น MEXT จึ ง ได้ จั ด ทำ � เอกสารแนะแนวการจั ด
การศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งละเอี ย ดว่ า ควรสอนอะไร
และอย่ า งไร โดยเน้ น ด้ า นวิ ช าการมากขึ้ น เน้ น เนื้ อ หาซึ่ ง เป็ น
ฐานรากของทักษะทางปัญญา (cognitive skill) และทักษะ
ทางพฤติกรรม (non-cognitive skill) ตามแนวทางที่ศูนย์วิจัย
การศึกษาปฐมวัยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2016
ได้ทำ�วิจัยไว้
◆

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

MEXT ให้ความสำ�คัญกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเน้นการกำ�กับ
ติดตาม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน 3 ระดับ คือ
1) การร่วมมือในแนวราบ เน้นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และการร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน บริษัท องค์กรภาคสังคม
และการศึกษา วิสาหกิจทางการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ (NPOs) สื่อมวลชน ฯลฯ
เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการร่วมมือกันทั้งสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา
2) การเชื่อมประสานแนวดิ่ง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นรูปธรรม ยึดหลัก
การศึกษาของแต่ละระดับเป็นฐานในการสร้างบุคคลที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยการเชื่อมโยง
ของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง แต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ บทบาทและ
การบรรลุ เ ป้ า หมายเฉพาะของตนเอง ตลอดจนให้ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ผลงานวิจัยขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
วิธีสอนหรือหลักสูตรของระดับโรงเรียน
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3) การสร้างความชัดเจนในบทบาททางการศึกษาของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดย
รัฐบาลกลางต้องรับผิดชอบอย่างตรวจสอบได้ ในการกำ�หนดขอบเขตของระบบการศึกษา (Establishing
the Framework of Educational Systems) และการกำ�หนดมาตรฐานต่างๆ ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (Standards of the Course of Study) เพื่อธำ�รงและยกระดับมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้
จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาให้ พ ลเมื อ งของประเทศญี่ ปุ่น ทั่ ว ประเทศได้ มี โ อกาสทางการศึ ก ษา
ที่เสมอภาคกัน รวมทั้งให้การช่วยเหลือเพื่อประกันและยกระดับคุณภาพของอุดมศึกษาด้วย ขณะที่
รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ การกระจายอำ � นาจจากรั ฐ บาลกลางไปปฏิ บั ติ
อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพของเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในการจัดการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (Social Education)
◆

ระดับอาชีวศึกษา

ญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากมีความสำ�คัญกับภาคอุตสาหกรรม
และการลงทุนในประเทศ เช่น สถาบันโคเซนที่มุ่งเน้นการผลิตนักนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งมีทักษะและความสามารถที่จะไปสร้างนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการอาชีวศึกษาจึงได้รับ
การสนับสนุนและการประสานความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุน
ในเรื่องต่างๆ เช่น การให้คําแนะนําเรื่องช่างเทคนิคที่มีความเฉพาะทางของแต่ละโรงงาน การวิจัย
และพัฒนาร่วมกัน การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม การประเมินภายนอกสําหรับ
การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น การดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ เ กิ ด การกำ �กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
◆

ระดับอุดมศึกษา

สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามเป็ น อิ ส ระ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารของตนเอง ทำ � หน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจ
เรื่องนโยบาย วางแผนงาน การจ้างงานและอัตราเงินเดือน แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบระบบบริหาร
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารที่ทำ�หน้าตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำ�คัญ และมีหน่วยงานที่ดำ�เนินงาน
ประกอบด้วย (1) สภาบริหาร และ (2) สภาการเรียนการสอนและการวิจยั การดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาและเป้าหมาย การดำ�เนินงานของกระทรวงการศึกษาฯ โดยกระทรวง
ให้ความเห็นชอบ แผนการทำ�งานและการประเมินความก้าวหน้า มีหน่วยงานทีด่ �ำ เนินการ คือ Evaluation
Committee for National University Corporation
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โดยสรุป กระทรวงการศึกษาฯ ของประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทในการกำ�หนดกรอบหลักสูตรการศึกษา
ของชาติ (Course of Study) โดยใช้แนวคิด “พลังในการดำ�เนินชีวิต” ซึ่งเป็นการดำ�เนินการตามแผน
การศึกษาแห่งชาติทเี่ ป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รัฐทำ�หน้าทีส่ ง่ เสริมการนำ�หลักสูตรสูก่ ารปฏิบตั ิ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร และการติดตามและประเมินผลการศึกษา ท้องถิน่ รับผิดชอบ
การดำ�เนินการในระดับสถานศึกษา รัฐบาลกลางมีการหนุนเสริมให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมายด้วยการ
ออกมาตรการและแนวทางในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาครู การสร้างเครือข่ายการวิจยั การสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อการเรียนรู้ การจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในฐานะ
เป็นเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ระดับกระทรวงการศึกษาฯ ที่ทำ�งานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขฯ
ระดับอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ระดับสถานศึกษาเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง การเชื่อมโยง
มิติของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การกำ�กับติดตาม
การทำ�งาน และการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวัฒนธรรม
มาช่วยหนุนเสริมการศึกษาได้แก่ ระบบเครือข่ายครูและผู้ปกครอง
		

		 สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่น สรุปได้ดังต่อไปนี้
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ระดับ

1.

ปฐมวัย

การก�ำหนดมาตรฐาน
กระทรวงก�ำหนดเป้าหมายผู้เรียน 5 ประการ
1. มีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง
2. เป็นตัวของตัวเองและความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. สร้างพื้นฐานความสามารถในการคิด
4. เข้าใจภาษา เน้นการพูดและฟัง
5. สามารถแสดงความรู้สึกและการรับรู้

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร












โรงเรียนน�ำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติที่หลากหลาย หลายแนวคิด หลายส�ำนักคิด
จัดการศึกษาหลายรูปแบบทั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือแบบเตรียมประถมศึกษา
สถานศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกันและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด เป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู
ระบบการบูรณาการงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา
นอกจากการเลี้ยงดูเด็กแล้ว ยังมีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอภิบาลเด็ก
มีการท�ำงานเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงการศึกษาฯ กับกระทรวงสาธารณสุขฯ และกระจายอ�ำนาจให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด

การประกันคุณภาพการศึกษา




แบ่งโรงเรียนเด็กเล็กเป็นหลายลักษณะให้เหมาะสมกับสภาพของครอบครัว มีการก�ำหนดเกณฑ์ และกระจาย
อ�ำนาจให้จังหวัดเป็นผู้รับรองคุณภาพ
ใช้กลไกการวิจัยเป็นการประกันคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาระดับอนุบาล โดยรัฐส่วนกลางจัดศูนย์กลาง
การวิจัยที่ท�ำงาน (1) การวิจัยเชิงส�ำรวจ (2) สร้างเครือข่ายการวิจัย และ (3) เผยแพร่งานวิจัย ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนอนุบาล

การก�ำกับติดตาม




มีแนวทางกว้างๆ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งด�ำเนินการ
ศูนย์วจิ ยั เชิงส�ำรวจกับหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศช่วยก�ำหนดนโยบายและกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

2.

ขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)

การก�ำหนดมาตรฐาน






กระทรวงก�ำหนดเป้าหมายผู้เรียน 5 ประการ
หลักสูตรแห่งชาติ (Course of Study) ก�ำหนดโดยกระทรวงการศึกษาฯ ให้สถานศึกษาสามารถศึกษา
สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมได้เอง ตามระดับพัฒนาการและร่างกาย
ใช้แนวคิด “พลังในการด�ำเนินชีวิต” จิ โตะคุ ไท การมีความรู้ดี เปี่ยมด้วยคุณธรรม และมีร่างกายแข็งแรง

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร










-

ใช้ทรัพยากรจากบุคคลและเอกชนในท้องถิ่นเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและ
การท�ำงาน
จัดท�ำหลักสูตรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนตามเป้าหมายการศึกษาสร้างพลังแห่งการด�ำรงชีวิต (Zest for Life)
จัดสอบโดยสุ่มร้อยละ 10 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด�ำเนินการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวุฒิภาวะและอารมณ์ของเด็ก
ช่วยเหลือนักเรียนที่ออกกลางคันและไม่ได้ท�ำงานให้กลับเข้ามาเรียน (NEET : Not in Education
Employment or Training)

การประกันคุณภาพการศึกษา


สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำรายงานประเมินตนเองเสนอต่อกระทรวงการศึกษาฯ โดยพิจารณา
จากเอกสาร รายงานของสถานศึกษา และการเข้าตรวจ ประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง

การก�ำกับติดตาม
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แผนการศึกษาก�ำหนดให้ ใช้ระบบ PDCA พัฒนาระบบคุณภาพ โดยใช้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ ก�ำหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน
ระบบ PTA (Parent and teachers Association) ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

3.

อาชีวศึกษา

การก�ำหนดมาตรฐาน




เน้ น สร้ า งความเชี่ ย วชาญในสาขาอาชี พ เฉพาะ เน้ น การปฏิ บั ติ เพื่ อ รองรั บ การประกอบอาชี พ
ภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรแกนประกอบด้วยกลุ่มวิชา Liberal Arts และ Major Arts ที่แต่ละสาขาวิชามีรายละเอียดแตกต่าง
กันไป

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร


ออกแบบหลักสูตรให้หลากหลายและตอบสนองกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียน เช่น ผู้จบอุดมศึกษา
แต่ยังไม่มีงานท�ำงาน หลักสูตรระยะสั้น และระบบอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา




ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงการศึกษาฯ และกระทรวงสาธารณสุขฯ มีการประเมินอย่างน้อย
1 ครั้งในรอบ 7 ปี หลักสูตรระดับวิชาชีพ 5 ปี หากไม่ผ่านจะมีการประเมินถี่ขึ้น
วิทยาลัยเทคนิคแห่งชาติมีระบบการรับรองมาตรฐานจาก JABEE (Japan Accreditation Board
for Engineering Education) ให้มีคุณภาพระดับสากลและเทียบเท่าหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย

การก�ำกับติดตาม






สนับสนุนการท�ำงานที่ประสานกับสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
การรับคณาจารย์ที่ร้อยละ 30 มีประสบการณ์การท�ำงานในสถานประกอบการมาก่อน
วิจัยร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับ

4. อุดมศึกษา

การก�ำหนดมาตรฐาน




ท้องถิ่นและเอกชนด�ำเนินการก�ำหนดมาตรฐานโดยได้รับการควบคุมจากกระทรวงการศึกษาฯ
มีอิสระในการออกแบบหลักสูตร

การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร






ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
พัฒนาความเป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยใช้ระบบ Super Global University
ปรับลดนักศึกษาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเพิ่มสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น

การประกันคุณภาพการศึกษา
การด�ำเนินการอยู่ในก�ำกับของกระทรวงการศึกษาฯ มีการประเมิน 2 แบบ
1. การประเมินและรับรองระดับสถาบัน มีหน่วยงานหลักที่ประเมิน 4 แห่ง มหาวิทยาลัยสามารถเลือกรับ
การประเมินได้
2. การประเมินหลักสูตรวิชาชีพ สามารถเลือกรับการประเมินได้

การกำ�กับติดตาม
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ระบบการบริหารประกอบด้วย (1) สภาบริหาร และ (2) สภาการเรียนการสอนและการวิจัย และ
มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
เชือ่ มโยงการทำ�งานตามแผนการศึกษา และหน่วยงานกลาง ดำ�เนินการเห็นชอบกับแผนการดำ�เนินการ
และประเมินความก้าวหน้า

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

สาธารณรัฐโปรตุเกส

ข้อมูลทั่วไป
โปรตุเกสมีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐโปรตุเกส รากศัพท์ของคำ�ว่าโปรตุเกส คือ ชื่อที่ชาวโรมัน
ตัง้ ให้ชอื่ ว่า “Portus Cale” มีความหมายว่า “ท่าเรือทีส่ วยงาม” ช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16 โปรตุเกส
ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยจักรวรรดิโปรตุเกสแผ่ขยาย
อำ�นาจของตนไปทั่วโลก แต่หลังจากที่ประเทศมหาอำ�นาจอื่นๆ พัฒนาขึ้นในด้านการล่าอาณานิคมแล้ว
โปรตุเกสจึงเสื่อมถอยลงไป ปัจจุบันโปรตุเกสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ
European Economic Community (สหภาพยุโรปในปัจจุบนั ) มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนขึน้
มาอย่างรวดเร็วในช่วง 20 - 30 ปี ที่ผ่านมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 20

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศโปรตุเกสอยูใ่ นความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการศึกษา
เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาหลังภาคบังคับ /
มัธยมศึกษา / ก่อนอุดมศึกษา และการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ/อุดมศึกษา
โรงเรียนในโปรตุเกสแบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน ซึง่ โรงเรียนรัฐบาลจะได้รบั ความช่วยเหลือ
ในส่ ว นของเงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นสำ � หรั บ บุ ต รของผู้ ที่ จ่ า ย
สวัสดิการสังคมด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ�หนดนโยบายการศึกษา
แบบรวมศู น ย์ แ ห่ ง ชาติ กำ � หนดนโยบายระดั บ ชาติ
สำ�หรับระบบการศึกษาเพื่อการศึกษาขั้นสูงและเพื่อ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บังคับใช้หลักสูตรแกนกลางและการเข้าถึงการศึกษา
ที่เป็นสากลสำ�หรับเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ยังบังคับใช้การศึกษาภาคบังคับ
ในฐานะสิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยปราศจากหลักการ ปรัชญา จริยธรรม การเมือง และศาสนาใดๆ
รายละเอียดของการศึกษาในระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1) การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือการศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาสำ�หรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป
(ไม่บงั คับ) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กแต่ละบุคคล สังคมของเด็กและความเป็นอยู่
ที่ดี การแสดงออกการสื่อสาร ความอยากรู้และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) การศึกษาภาคบังคับ เริ่มต้นที่อายุ 6 - 15 ปี รวมระยะเวลาจำ�นวนปีที่เรียน 9 ปี (ISCED 1)
มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กทุกคน ให้ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์ของการศึกษาภาคบังคับ คือ การให้ความรูพ้ นื้ ฐาน
กับเด็กทุกคนและทักษะทีจ่ �ำ เป็น เปิดทำ�การสอนแบ่งเป็น 3 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วยการจัด
การเรียนการสอน 3 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (Grades 1 to 4) อายุ 6 - 10 ปี ใช้เวลา
เรียน 4 ปี ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย (Grades 5 to 6) อายุ 10 - 12 ปี ใช้เวลาเรียน 2 ปี ช่วงชั้นที่ 3
มัธยมศึกษาตอนต้น (Grades 7 to 9) อายุ 12 - 15 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี
3) การศึกษาหลังภาคบังคับ / การศึกษามัธยมศึกษา (secondary education) เป็นการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี (เกรด 10 - 12, ISCED 3) โดยมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อายุ 15 - 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ 16 - 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 17 - 18 ปี การศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาประกอบด้ ว ยแผนการเรี ย นสายสามั ญ สายอาชี พ สายศิ ล ปะ สายเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทาง และหลักสูตรหลากหลายโปรแกรม ได้แก่ หลักสูตรศิลปะเฉพาะทาง หลักสูตรอาชีวศึกษา และ
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หลักสูตรการศึกษาและการสร้างมืออาชีพ (ISCED 2) ถูกจัดแบ่งเป็นหมวดหมูก่ ารศึกษาหรือการฝกึ อบรม
ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ เตรี ย มนั ก เรี ย นให้ เ ข้ า ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
และมนุษยศาสตร์ สายศิลปะเฉพาะทางจะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาด้านดนตรี
และศิลปะการแสดง ศิลปะภาพและเสียง และการเต้นรำ� สายอาชีพการศึกษาและเส้นทางอาชีพ
4) การศึกษาขั้นสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ / อุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยในโปรตุเกส มีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยเอกชนในโปรตุเกส
จะต้องผ่านการรับรองจากรัฐ ผูเ้ รียนทีส่ นใจจะศึกษาต่อในระดับนีจ้ ะต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ กระทรวงศึกษาธิการฯ จะจัดให้มีการสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ หลังจากการประกาศผลคะแนนแล้ว นักเรียนจะต้องยื่น
ผลคะแนนต่อมหาวิทยาลัยทีต่ นต้องการจะเข้าศึกษา แบ่งการจัดการศึกษาในสาขาใหญ่ๆ ออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1) มหาวิทยาลัยทางวิชาการ หลักสูตรสหวิทยาการ ความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การดำ�เนินการในสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย 2) มหาวิทยาลัย
ทางสาขาโปลีเทคนิค มุ่งเน้นไปยังการฝึกอบรมของวิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการ

ภาพที่ 4 การเตรียมความพร้อมการเข้าเรียนหลักสูตรระดับชั้นต่างๆ
ที่มา: GENE. (2014).Global Education in Portugal.
https://gene.eu/wp-content/uploads/Gene_NationalReport- Portugal.pdf.
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หน่วยงานการศึกษาในโปรตุเกส
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการอุดมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบการศึกษาของโปรตุเกสทั้งหมด และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานในการเตรียมอนุบาล
ศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา นักเรียนในวัยเรียนสามารถเลือกเรียนแบบโรงเรียน
ของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเลือกเรียนโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
◆ คณะกรรมการจัดการศึกษา (DGE) เป็นคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ (1) การนำ�นโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ /
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาหลังภาคบังคับ / มัธยมศึกษา การศึกษาขั้นสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ / อุดมศึกษา
และการศึกษานอกหลักสูตร (2) การสนับสนุนทางเทคนิคในการกำ�หนดนโยบาย (DGE) ตรวจสอบและ
ประเมินผล (3) การดำ�เนินการตามนโยบายการศึกษาด้านหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร โปรแกรม วิชา
และแนวทางสำ�หรับกลุม่ สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตร (4) การพัฒนาสือ่ การสอนและเครือ่ งมือการประเมิน
(5) การสนับสนุนด้านการศึกษาและโครงการและกระบวนการส่งเสริมอื่นๆ (6) การเสนอความคิดเห็น
ตามเป้าหมายของการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรการสอนของโรงเรียน (7) การเสนอ
มาตรการการจัดระเบียบโรงเรียนใหม่ (8) การเสนอแนวทางสำ�หรับเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษา
ในโรงเรียน (9) การประสานงานการดำ�เนินการและให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (10) การออกแบบ
การเชื่อมโยงสำ�หรับการศึกษาขั้นต้นและต่อเนื่องอย่างมืออาชีพการพัฒนาบุคลากรด้านการสอน
◆

แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
โปรตุเกสได้มีการกำ�หนด “ทักษะสำ�คัญ 12 ประการ” และนำ�  “ความสามารถหลัก 7 ประการ”
ของสภายุโรป มาเป็นผลลัพธ์ด้านคุณภาพพลเมืองของประเทศ เพื่อนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบาย
การศึกษา มาตรฐานการศึกษา และแนวการจัดการศึกษาทุกระดับตลอดแนว มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์
ทักษะแห่งชาติของ OECD ของโปรตุเกส โดยการนำ�ผลการทดสอบระดับนานาชาติ PISA TIMSS และ
PIRLS มาศึกษา และจัดตั้งหน่วยงานทำ�หน้าที่ศึกษาวิจัยโดยการนำ�ผลการทดสอบมาวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของผู้เรียนเพื่อนำ�มาวางแผนกำ�หนดยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติ ในปี 2558 ซึ่งมียุทธศาสตร์
การประเมินระบบทักษะแห่งชาติของโปรตุเกส ยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติใช้กรอบการวิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนของประเทศ จากนั้นใช้การค้นพบนี้เป็นพื้นฐานสำ�หรับการดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ตามเสาหลัก 3 ประการ คือ
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1) การพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ก ษะตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก จนถึ ง
วัยผู้ใหญ่
2) การผลิตคนและฝึกทักษะให้กับแรงงานตลาด
3) การใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และทักษะที่มีประสิทธิภาพ (OECD. 2018)
รายละเอียดทักษะสำ�คัญ 12 ประการ ถูกกำ�หนดไว้
ใน 4 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียด
หัวข้อที่ 1 การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง (Developing
relevant skills)
1. พัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
2. เสริมสร้างการตอบสนองของ VET เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
3. กำ�หนดเป้าหมายการศึกษาผู้ใหญ่และเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็น
หัวข้อที่ 2 การกระตุ้นการผลิตด้านทักษะงาน (Activating the supply of skills)
4. ลดการว่างงานและความต้องการของเยาวชน
5. การเพิ่มตลาดแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานในระยะยาว
6. การลดอุปสรรคในการจ้างงาน
หัวข้อที่ 3 การใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Using skills effectively)
7. การส่งเสริมผู้ประกอบการ
8. กระตุ้นนวัตกรรมและสร้างงานที่มีทักษะสูง
9. จัดหาสิ่งจูงใจให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ SMEs
หัวข้อที่ 4 การสนับสนุนเงื่อนไขสำ�หรับระบบทักษะที่มีประสิทธิภาพ (Enabling conditions for an
effective skills system)
10. การจัดหาเงินทุนสำ�หรับระบบทักษะที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. การปรับอำ�นาจการตัดสินใจเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
12. การสร้างขีดความสามารถและนโยบายทักษะตามหลักฐาน
รายละเอียดของความสามารถหลัก 7 ประการของสภายุโรป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรู้หนังสือและการคำ�นวณ (ทักษะพื้นฐาน)
2. ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ทักษะไอซีทีและการใช้เทคโนโลยี
4. การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้
5. ทักษะทางสังคม
6. ผู้ประกอบการ
7. วัฒนธรรมทั่วไป
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

“

“

ประเทศโปรตุเกสได้ใช้ทักษะสำ�คัญ 12 ประการ และความสามารถหลัก 7 ประการ เป็นตัวกำ�หนด
ผลลัพธ์ผเู้ รียนของประเทศในการศึกษาระดับต่างๆ ผ่านหลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล

1) การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาในระดับนีไ้ ม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแต่ถอื เป็น
ทางเลือก วัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาในระดับนี้
คือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สังคมของเด็กและความเป็นอยู่
ที่ดี การแสดงออก การสื่อสาร ความอยากรู้และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบ่งเป็น
อายุ 0 - 2 ปี (Nursery) เป็นช่วงการดูแลวัยเด็กเล็ก
ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชน มีเพียงบางส่วนทีด่ แู ลโดยหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
		อายุ 3 - 5 ปี การศึกษาระดับอนุบาล (Kindergarten) จัดขึน้ สำ�หรับเด็กอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี
และเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งดำ�เนินการโดยองค์กรของรัฐ
สถาบันการกุศล โรงเรียนเอกชนและสหกรณ์ สหภาพและองค์กรอื่น
●

●

2) การศึกษาภาคบังคับ / การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (basic education หรือ ensino básico)

การศึกษาภาคบังคับของโปรตุเกสเริ่มที่อายุ 6 - 15 ปี รวมระยะเวลาจำ�นวนปีที่เรียน 9 ปี
(ISCED 1) โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาภาคบังคับ คือ การให้ความรู้พื้นฐานกับเด็กทุกคนและทักษะ
ที่จำ�เป็น เป็นรายบุคคล ปลูกฝังความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมพื้นฐาน ความรับผิดชอบของพลเมือง
และความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น คือ
ช่วงชั้นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (Grades 1 to 4) อายุ 6 - 10 ปี ใช้เวลาเรียน 4 ปี สอนโดย
ครู 1 คน เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการกิจกรรมและการสอนภาษาต่างประเทศ
ช่วงชัน้ ที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย (Grades 5 to 6) อายุ 10 - 12 ปี ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครอบคลุม
สหวิทยาการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาตอนต้น (Grades 7 to 9) อายุ 12 - 15 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีลักษณะ
เป็นชุดสาขาวิชาหรือกลุม่ ของสาขาวิชา ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกอบรมสายอาชีพ ชัน้ เรียน
จะสอนโดยอาจารย์ 1 คนต่อสาขาวิชาหรือสหสาขาวิชา
นักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษานี้จะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอน
ในระดับนี้ครอบคลุมมากกว่า 9 ปี เปิดทำ�การสอนแบ่งเป็น 3 ภาคเรียนใน 1 ปีการศึกษา

3) การศึกษาหลังภาคบังคับ / การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ถือเป็นการศึกษาเฉพาะมีหลักสูตรต่างๆ ทีห่ ลากหลาย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน กำ�หนดเวลาเรียน
ของการศึกษาหลังภาคบังคับไว้ 3 ปี คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือ Grades 10 - 12 อายุ 15 - 17 ปี
การศึ ก ษาระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายช่ว ยให้นัก เรีย นมีเ ส้น ทางการเรีย นรู้ที่แตกต่า งกัน
โดยเลือกจากการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ในด้านต่อไปนี้
(1) หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์ : ให้นักเรียนได้รับการศึกษาและฝึกอบรม
ทั่วไปเพื่อการศึกษาต่อ โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรที่แตกต่าง ได้แก่ หลักสูตรทางด้าน 1) วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตร์/สังคม/เศรษฐกิจ 3) ภาษาและมนุษยศาสตร์ 4) ทัศนศิลป์
(2) หลักสูตรอาชีวศึกษา : ให้นกั เรียนได้รบั การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเบือ้ งต้น  และการเรียนรู้
ที่หลากหลายตามความสนใจเพื่อศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
(3) หลักสูตรศิลปะเฉพาะด้าน : ให้นกั เรียนได้รบั การศึกษาและฝึกอบรมทัว่ ไป ด้านวิทยาศาสตร์
และศิลปะ ตามความสนใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเข้าสู่ตลาดงาน เป็นการศึกษาต่อจาก
การศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ หลักสูตรด้านศิลปะ ศิลปะภาพและเสียง
ทัศนศิลป์ การเต้นรำ�และดนตรี
(4) หลักสูตรเฉพาะโปรแกรม : ให้โรงเรียนออกแบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทีส่ อดคล้อง
กับการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของโลก รวมทั้งความต้องการและความคาดหวังของชุมชน
(5) หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม (CEF) : เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามความสนใจ
ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรมสำ�หรับชีวิตการทำ�งานที่ต้องการ หลักสูตร
จะตอบสนองต่อการพัฒนาความรู้ และทักษะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนจะได้รับ
ประกาศนียบัตรแสดงความสำ�เร็จเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 (Grade 12)
(6) หลั ก สู ต รระดั บ ก่ อ นอุ ด มศึ ก ษา (Pre - Higher Education) : โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
และโรงเรียนอาชีวศึกษาที่เปิดทำ�การสอนหลักสูตรลักษณะนี้จะเปิดในช่วงปีที่ 9 ซึ่งมีความหลากหลาย
ทั้งในการศึกษาตามมาตรฐานและในรูปแบบอื่นๆ สามารถเลือกแผนการเรียนได้ทั้งแบบวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปะเฉพาะทาง เทคโนโลยีหรืออาชีวศึกษา มีโปรแกรมการเรียน ดังนี้
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			 โปรแกรมทัว่ ไป (General Program) : สำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการได้รบั การฝึกอบรมระดับมัธยมศึกษา
เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้จบการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร de ensino secundário
			 โปรแกรมอาชีวศึกษา (Vacation Program) : สำ�หรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมสายอาชีพ
ขั้นกลางเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ เป็นทางเลือกสำ�หรับผู้เรียนอายุ 15 ปีท่ีสำ�เร็จการศึกษา
ภาคบังคับ และตั้งใจที่จะรับวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ระดับ
และเทียบเท่ากับการเรียนชั้นปีที่ 10 (Grade 10)
			 โปรแกรมศิลปะ (Artistic Program) : เปิดการสอนที่เน้นด้านศิลปะเฉพาะทางด้านต่างๆ
ให้เลือกเรียน
นอกจากนี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังรวมถึงหลักสูตรขนานที่เรียกว่าหลักสูตร
การศึกษาและการฝึกอบรม (CEF) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงตลาดแรงงาน
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นที่ 11 (Grade 11) จะต้องสอบไล่ระดับชาติ โดยสอบ 2 วิชาเฉพาะ
ในหลักสูตรที่เรียน และเมื่อจบชั้นที่ 12 (Grade 12) ก็ต้องสอบไล่ระดับชาติโดยข้อสอบใช้ภาษาโปรตุเกส
และสอบ 2 วิชาหลักในหลักสูตรที่เรียน






4) การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ / อุดมศึกษา

การสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการสอบทาง online ระดับชาติ โดยพิจารณา
จากเกรด ผู้สอบที่ได้เกรดสูงจะได้รับการคัดเลือกก่อน เกรดที่ได้รับการพิจารณามี 2 ส่วน คือ
1) เกรดเฉลี่ยของวิชาทั้งหมดที่นักเรียนเรียน
2) เกรดของวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยที่จะรับนักศึกษา จากนั้นก็นำ�เกรดเฉลี่ยของทั้ง 2 รายการมาคำ�นวณเป็นเกรดเฉลี่ยรวมอีก
ครั้งหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยออกมามีค่าระหว่าง 0 ถึง 20 คะแนน ยิ่งสูงมากก็ยิ่งมีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสูงขึ้น
สำ�หรับการศึกษาอุดมศึกษาด้านการฝึกหัด
ครู ห รื อ ครุ ศ าสตร์ นั้ น ครู ผู้ ส อนระดั บ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งเรี ย นหลั ก สู ต ร 4 ปี ในโรงเรี ย น
Escolas Superiore de Educence หรือเรียน
ในมหาวิทยาลัยเพือ่ ได้รบั ปริญญาตรี (Licenciado)
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
มัธยมศึกษาต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(Mestre Degree) ขณะทีอ่ าจารย์ระดับอุดมศึกษา
ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หากสอน
ในระดับมหาวิทยาลัยต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ส่วนระดับโปลีเทคนิค
ต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
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การประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของโปรตุเกส ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ทำ�หน้าทีว่ างแผน ประสานงาน กำ�หนดกระบวนการประเมิน ดำ�เนินการพัฒนา
ระบบการศึกษาของชาติ
หน่วยงานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ IGEC ดำ�เนินการรับรองความถูกต้องของการจัด
การศึกษาตามกฎหมาย การตรวจสอบ
ประเมินผลกิจกรรม เสนอมาตรการ
ปรับระบบการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ในการประเมินภายนอกของการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาหลังภาคบังคับ
ระบุ จุ ด แข็ ง รวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการ
จะปรับปรุง
หน่วยงานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถิติ หรือ DGEEC ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติการศึกษาที่สนับสนุนการออกแบบนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสอน
สถาบันการประเมินการศึกษาหรือ IAVE ดำ�เนินการวางแผนการประสานงาน การตรวจสอบ
การใช้และการดูแลเครื่องมือการประเมินภายนอกของการเรียนรู้ รวมทั้งจัดทำ�รายงาน การวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของระบบการศึกษา จัดทำ�ข้อสรุป ข้อเสนอการประเมินในด้านต่างๆ เช่น
การจัดระบบการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร การฝึกอบรมเบื้องต้นและการให้บริการครู








แนวทางและวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษา

HEIs เป็นหน่วยงานในการจัดทำ�ประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมของหน่วยงานเป็นไปตาม
มาตรฐานยุโรปและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายนอก โดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ช่วยให้สามารถสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมการดำ�เนินการทุกขั้นตอนของการประเมินทั้งหมด รวมถึง
การเขี ย นรายงานของที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ทีมทบทวนประกอบด้วยนักเรียนอย่างน้อย 1 คน และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยสมาชิก
ทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบร่วมกัน
มาตรฐานทั้งหมดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชี่ยวชาญ
เขียนรายงาน เกณฑ์สำ�หรับการตัดสินรับรองหลักสูตรการศึกษานั้นกำ�หนดไว้ในแนวทางการประเมิน
ทีผ่ ปู้ ระเมินใช้ดว้ ย โดยมีเกณฑ์คณ
ุ สมบัตแิ ยกต่างหากสำ�หรับอาจารย์ผสู้ อนทีใ่ ช้ในการประเมินทางวิชาการ
และการวิจัยในโครงการทางการศึกษา
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กระบวนการประเมินและการรับรองดำ�เนินการตาม
รู ป แบบการประเมิ น ตนเอง รวมถึ ง การประเมิ น
ซํ้าเป็นระยะๆ ของโครงการการศึกษาหรือสถาบัน
ที่ประเมิน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ (CR) ทีมตรวจสอบให้ค�ำ แนะนำ� หากสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ กั บ ผลการประเมิ น
สามารถยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
อุ ท ธรณ์ ไ ด้ และหากสถาบั น นั้ น ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ
การตัดสินขั้นสุดท้ายของคณะกรรมาธิการ สามารถ
นำ�คดีไปสู่ศาลปกครองยุติธรรม โดยที่ไม่มีการแทรกแซงของกระทรวงในกระบวนการทั้งหมด
การให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับนโยบายการปรับปรุงสถาบันเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการประกัน
คุณภาพ แนวทางสำ�หรับจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT และ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการปรับปรุง (European Commission, 2019)

1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

		
การศึกษาระดับปฐมวัยครอบคลุมเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เครือข่ายการศึกษาก่อนวัยเรียนระดับชาติ
เป็นภาครัฐและเอกชน (เพื่อผลกำ�ไรและไม่แสวงหาผลกำ�ไร) เครือข่ายสาธารณะประกอบด้วย สถาบัน
การศึกษาทีค่ วบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ME) เครือข่ายส่วนตัวประกอบด้วยองค์กรทีแ่ สวงหาผลกำ�ไร
(สถาบันการศึกษาเอกชนและสหกรณ์) และสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร (สถาบันเอกชน
เพื่อความเป็นปึกแผ่นทางสังคม องค์กรการกุศล สมาคม และอื่นๆ )
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ “การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน” ในเครือข่าย
สถาบันการศึกษาปฐมวัย การกำ�กับดูแลด้านเทคนิคเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงแรงงาน หน่วยงานความมั่นคงและประกันสังคมจะทำ�การตรวจสอบองค์กรและการดำ�เนินงาน
ของสถาบันการศึกษาปฐมวัย

2) การประกันคุณภาพระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐาน

		
		
การประกันคุณภาพใรระดับการศึกษาภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการประเมิน
คุณภาพภายใน (การประเมินตนเอง) และการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายใน
จะดำ�เนินการโดยโรงเรียน ในขณะทีก่ ารประเมินคุณภาพภายนอกดำ�เนินการโดยหน่วยงานด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ (IGEC)
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การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
โรงเรียนจะทำ�การประเมินตนเอง มีการตรวจสอบการเขียนรายงานประจำ�ปีเกีย่ วกับกิจกรรม
และการจัดการบัญชี (การเงิน) รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นเอกสารภายในองค์กร
ที่มีการประเมินผลตามระดับที่โครงการการศึกษาของโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น
องค์กรและการจัดการของโรงเรียน ผลลัพธ์ของโรงเรียนและข้อกำ�หนด การบริการการศึกษา		
		การประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน
IGEC รับผิดชอบการประเมินภายนอกของโรงเรียนโดยประเมินโรงเรียนในด้านผลลัพธ์ผเู้ รียน
ข้อกำ�หนดการศึกษา การบริหารและการจัดการ




3) การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

		

พระราชบัญญัตกิ �ำ หนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยมีหน้าทีร่ บั รองการประเมินคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เอกชนควบคู่ไปกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพมีหน่วยงาน
การรับรองคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันต่างๆ มีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพภายใน

การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
◆

การกำ�กับ ติดตามผู้เรียนในการศึกษาภาคบังคับ / การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ทำ � มาตรการสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บ นั ก เรี ย นในวั ย เรี ย นที่ มี
ความเสี่ยง ด้านผลการเรียนหรือการออกจากโรงเรียนกลางคัน และอยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียน
เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำ�เร็จด้านการเรียน
กลุ่มนักเรียนเหล่านี้ ได้แก่ เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้
เด็ ก ที่ ใ ช้ ภ าษาแม่ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในโปรตุ เ กส ปั ญ หา
การบูรณาการในชุมชนโรงเรียน ความเสี่ยงของโรงเรียน
และการกีดกันทางสังคมหรือเลิกเรียน ความยากลำ�บาก
ในการเรียนรู้ แรงจูงใจทีไ่ ม่ด  ี มคี วามนับถือตนเองตาํ่ และ
ขาดความคาดหวังเกีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละชีวติ ในอนาคต
ความแตกแยกในครอบครัว
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มาตรการต่ า งๆ เหล่ า นี้ รวมถึ ง การให้
ความช่วยเหลือในห้องเรียนโดยเน้นความร่วมมือ
ในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง
ชัน้ ที่ 1 ของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควบคูไ่ ปกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การตรวจสอบนักเรียนที่เข้าสู่ช่วง
ชัน้ ที่ 2 และช่วงชัน้ ที่ 3 ด้วยคะแนนตํา่ กว่า 3 ในภาษา
โปรตุ เ กสและคณิ ต ศาสตร์ ใ นแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
การยอมรับแนวทางทีแ่ ตกต่าง เช่น การศึกษาแบบบูรณาการทางเลือก การฝกึ อบรมเพิม่ เติม และโรงเรียน
มีสิทธิ์ได้รับเครดิตตารางเวลาเพิ่มเติม เพื่อให้การสนับสนุนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2
และช่วงชั้นที่ 3 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างการศึกษาโดยใช้โปรแกรม TEIP เพื่อค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำ�หรับนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งอำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนร่วม
ในชั้นเรียนปกติและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
◆

การกำ�กับ ติดตามสำ�หรับผู้เรียนในพื้นที่ด้อยโอกาส

		

โปรแกรม TEIP ออกแบบมาสำ�หรับโรงเรียนในพื้นที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีอัตราการออกเรียน
กลางคันสูงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 16 ของโรงเรียนทั้งหมด ในโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม TEIP มีการสอน
และการสนับสนุนประเภทอื่นๆ ที่มุ่งเน้นไปที่นักเรียนกลุ่มเฉพาะเจาะจง รวมถึงการสนับสนุนการสอน
แบบฝกึ หัด กิจกรรมเสริมทางวัฒนธรรม การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง และการออกแบบการเรียนสำ�หรับนักเรียน
ที่มีความเสี่ยงที่จะออกจากโรงเรียนก่อน โดยมุ่งเน้นการติดตามสนับสนุนในด้าน 1) คุณภาพการเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) การลดระดับการขาดเรียนกลางคันและขาดวินัยในหมู่นักเรียน
3) การเปลี่ยนจากโรงเรียนสู่การทำ�งาน 4) บทบาทของโรงเรียนในฐานะผู้มีบทบาทสำ�คัญในการศึกษา
และวัฒนธรรมของชุมชน
◆

		

การกำ�กับ ติดตาม สำ�หรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

รั ฐ รั บ ประกั น ระบบการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเชิ ง วิ ช าการในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การเข้าถึงและความสำ�เร็จทางวิชาการ ด้วยการเลือกปฏิบัติในเชิงบวกสำ�หรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางตรงสำ�หรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม ได้แก่
ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือฉุกเฉิน และการสนับสนุนทางอ้อม ได้แก่ การเข้าถึงอาหารและที่พัก
บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมกีฬา และการสนับสนุนด้านการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีไว้สำ�หรับนักเรียนโดยทั่วไป
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สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จากผลการศึกษาแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การจัดการศึกษาในประเทศ
โปรตุเกส จะเห็นได้วา่ โปรตุเกสมีการกำ�หนด “ทักษะสำ�คัญ 12 ประการ” และนำ� “ความสามารถหลัก 7 ประการ”
ของสภายุ โ รป มาเป็ น ผลลั พ ธ์ ด้ า นคุ ณ ภาพพลเมื อ งของประเทศ เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ทุกระดับตลอดแนว มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ทักษะแห่งชาติของ OECD สำ�หรับโปรตุเกส โดยการนำ�ผล
การทดสอบระดับนานาชาติ PISA, TIMSS และ PIRLS มาศึกษาและจัดตั้งหน่วยงานทำ�หน้าที่ศึกษาวิจัย
นำ�ผลการทดสอบมาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนเพื่อวางแผนกำ�หนดยุทธศาสตร์ทักษะ
แห่งชาติ ของ OECD สำ�หรับโปรตุเกสและนำ�ไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ เ ที ย บเคี ย งคุ ณ ภาพระดั บ นานาชาติ นอกจากนี้ โ ปรตุ เ กส
ได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งการประกันคุณภาพภายในที่ดำ�เนินการโดยสถาบัน
การศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการกำ�กับติดตามและประเมินคุณภาพภายนอกในด้านต่างๆ
ทัง้ นีห้ น่วยงานหลักทีก่ �ำ กับติดตาม การดำ�เนินการจัดการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะกรรมการกลางของรัฐด้านการจัดการศึกษา (DGE) และ
สภายุโรป
สรุปสาระสำ�คัญของข้อมูลการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การจัดการศึกษาได้ดังนี้
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การก�ำหนดมาตรฐาน
ใช้ทักษะส�ำคัญ 12 ประการ และความสามารถหลัก 7 ประการ ก�ำหนดยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม โดยเน้นทักษะส�ำคัญ 12 ประการ การพัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมาย OECD และความสามารถหลัก 7 ประการ ตามข้อตกลงของ สภายุโรป


การน�ำมาตรฐานสู่หลักสูตร
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน เน้ น การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นโดยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ จุ ด เน้ น ของรั ฐ
ได้แก่ ทักษะส�ำคัญ 12 ประการ ผลสัมฤทธิ์ระดับนานาชาติ OECD และความสามารถหลัก 7 ประการ
ที่สภายุโรป ก�ำหนดตามข้อตกลงความร่วมมือ

การประกันคุณภาพการศึกษา


มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา /
โปลีเทคนิค และอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่
1. ผู้ตรวจการทั่วไปและการศึกษาวิทยาศาสตร์ (IGEC)
2. ผู้อ�ำนวยการทั่วไปเพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถิติ (DGEEC)
3. สถาบันการประเมินการศึกษา (IAVE)

การก�ำกับ ติดตาม
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กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะกรรมการกลางของรัฐ (DGE)
สภายุโรป
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

สหรัฐเม็กซิโก

ข้อมูลทั่วไป
เม็กซิโกเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 32 มลรัฐ มีประชากรประมาณ 129.2 ล้านคน
(World Bank, 2017) ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ระบบการศึกษาของเม็กซิโกมีความแตกต่าง
หลากหลาย เนื่องจากในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีความแตกต่างทั้งทางด้านชาติพันธุ์ เศรษฐกิจ
ชนชั้นทางสังคมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก โดยจำ�นวนนักเรียนที่มีอายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี และประชากรวัยเรียนเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทุกๆ 6 ปี หรือมากกว่านั้น (Rodríguez - Gómez, 2015)
การขยายตัวของระบบการศึกษาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนำ�มาซึ่งการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ โดยหน้าที่ในการบริหารระบบการศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สำ�นักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) และเขตปกครอง 32 มลรัฐ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแต่ละรัฐ (HEIs) เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ่ส่วนมาก
มีความเป็นอิสระสูงจากกฎระเบียบของรัฐบาล มีสิทธิ์ในการอนุมัติ ตรวจสอบโปรแกรมของตนเอง
รวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตมลรัฐของตน โดยมีองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลกำ�ไร
ให้การรับรองหลักสูตร
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา
กฎหมายการศึกษาของประเทศเม็กซิโกกำ�หนดโครงสร้างการศึกษาไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (Educaciónbásica) (2) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (Educación
Media Superior) และ (3) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Educación Superior) ซึ่งการศึกษาแต่ละระดับ
มีรายละเอียด ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Educaciónbásica)

		
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วย การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถมศึกษา และการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
◆ การศึกษาระดับปฐมวัย (Educación Preescolar)
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาสำ�หรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี โดยกฎหมายกำ�หนดให้เด็ก
ชาวเม็กซิกันทุกคนเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3 ปี (Educación Preescolar) ซึ่งรัฐได้มี
การดำ�เนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลายและต่อเนื่องควบคู่กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยสถาบันเอกชนทีอ่ ยูใ่ นการกำ�กับดูแลของรัฐบาล
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาปฐมวั ย ก็ ยั ง จำ � กั ด อยู่ ใ น
เขตเมือง โดยในปี ค.ศ.  2017 มีเด็กเม็กซิกนั จำ�นวน 4.9 ล้านคน
เข้ า เรี ย นในระดั บ ปฐมวั ย ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น
ร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2001 - 2002 โดยส่วนใหญ่
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐ ร้อยละ 85 และโรงเรียนเอกชน
ร้อยละ 15 เมือ่ จำ�แนกรูปแบบสถานศึกษาพบว่า เด็กส่วนใหญ่
เข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นทั่ ว ไป ร้ อ ยละ 88 โรงเรี ย นพิ เ ศษ
สำ�หรับชนพื้นเมืองที่ให้การศึกษาสองภาษา ร้อยละ 8 และ
เข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนพิเศษซึ่งตั้งอยู่ในเขตชนบท มีประชากรน้อยกว่า 500 คน ร้อยละ 3
◆ การศึกษาระดับประถมศึกษา (Educación Primaria)
การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลา 6 ปี (เกรด 1 - 6 ) เด็กอายุ 6 ปี จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
และเปิดโอกาสให้รบั นักเรียนทีอ่ ายุเกิน 15 ปี ซึง่ ยังไม่จบการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ นักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 93 ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนทั่วไป ร้อยละ 6 เข้าศึกษาหลักสูตรสองวัฒนธรรม (ชนพื้นเมือง)
และสองภาษา ทีเ่ หลือร้อยละ 1 เข้าร่วมโปรแกรมชุมชน (cursos comunitarios) ซึง่ มีให้บริการในเขตชนบท
ที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 100 คน หลักสูตรระดับชาติประกอบด้วย ภาษาสเปน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พลเมือง ศิลปะและพลศึกษา โดยในแต่ละชั้นจะมีครู 1 คน ที่สอนทุกวิชาตลอดทั้งปี
88
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เมือ่ จบเกรดหกนักเรียนจะได้รบั ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับประถมศึกษา (Certificado de Educación
Primaria) ไม่มีการสอบจบการศึกษาขั้นสุดท้าย
◆ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( Educación Secundaria )
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ใช้เวลา 3 ปี (เกรด 7 - 9 ) ในปี ค.ศ. 1992 ได้กำ�หนดให้
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับ และไม่ต้องมีการสอบเข้าเรียนต่อ นักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 98 เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีทั้งสายวิชาการทั่วไป และสายอาชีวศึกษา ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรม มีหลักสูตรแกนกลาง
ด้านการศึกษาทั่วไป ที่กำ�หนดโดยสำ�นักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP)
หลักสูตรแกนกลาง ประกอบด้วย ภาษาสเปน คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ประวัติศาสตร์
ชีวประวัติ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม รัฐเม็กซิกันอาจมี “อาสาสมัครระดับรัฐ”
ซึ่งมุ่งเน้นสอนวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงกับเขตอำ�นาจท้องถิ่น
นอกจากนี้ มีโปรแกรมการเรียนทางไกล (telesecundaria) ที่ออกแบบมาเพื่อนำ�การศึกษามาสู่ชุมชน
ในชนบททีห่ า่ งไกลผ่านทางโทรทัศน์ วีดโี อเทป หรืออินเทอร์เน็ต โดยมีนกั เรียนเลือกศึกษาในหลักสูตรทัว่ ไป
มากกว่าร้อยละ 50 เข้าเรียนหลักสูตรสายอาชีพ ร้อยละ 27 และเรียนในสาขาการศึกษาทางไกล ร้อยละ 21
ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากทุกโปรแกรมจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Certificado de
Educación Secundaria) และไม่มีการสอบจบการศึกษา

		 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (Educación Média Superior)
		

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ “Preparatoria” (Educación Media Superior) ใช้เวลา
3 ปี (เกรด 10 - 12) การรับสมัครนักเรียนขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละสถาบัน โรงเรียนมัธยมปลายส่วนมาก
มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆ อาจขึ้นอยู่ในความดูแลของสำ�นัก
เลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) หรือโรงเรียนทีม่ กี ารควบคุมโดยรัฐ และโรงเรียนเอกชน โดยมีหลักสูตร
การเรียน ดังนี้
การศึกษาทั่วไป (Bachillerato General) นักเรียนเรียนหลักสูตรการศึกษาทั่วไป จะได้รับ
ประกาศนียบัตร Bachillerato และหนังสือรับรองเมื่อเรียนจบ
การศึกษาทางเทคโนโลยี (Bachillerato Tecnológico) นักเรียนเรียนหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
ใน 2 ปีแรกของการศึกษา ส่วนในปีที่ 3 เรียนสาขาเฉพาะทาง
การศึกษาสายอาชีพและการศึกษาเฉพาะทาง (Professional Técnico) เป็นหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมและการศึกษาทางเทคนิคระดับมืออาชีพ เตรียมนักเรียนให้ทำ�งานทันทีหลังจากเรียนจบ
ในแต่ละรัฐจะมีความเชี่ยวชาญหลากหลายกันไปประมาณ 50 สาขา เช่น การบัญชี การก่อสร้าง อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีการทำ�ความเย็น หรือการท่องเที่ยว
โดยหลักสูตรจะเน้นการปฏิบตั มิ ากกว่าเชิงทฤษฎี มีการฝึกงานอุตสาหกรรมในช่วงครึง่ หลังของโปรแกรม เมือ่
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จบหลักสูตรผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาเฉพาะทางส่วนใหญ่จะได้รับทั้งประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Cédula Profesional)

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Educación Superior)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของเม็กซิโกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของรัฐบาลเม็กซิโกพบว่า
นักศึกษาที่ลงทะเบียนระดับอุดมศึกษามีจำ�นวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 1990 ปัจจุบัน
มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำ�นวน 3.9 ล้านคน ซึ่งมีทั้งลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปกติและหลักสูตร
การศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของเม็กซิโกทีอ่ ยูใ่ นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
อิสระแห่งชาติของเม็กซิโกและสถาบันเทคโนโลยีและการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนมอนเตร์เรย์ ซึ่งสถาบัน
ทัง้ 2 แห่ง อยูใ่ นอันดับที่ 601 - 800 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ในปัจจุบัน ส่วนสถาบันอื่นที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ได้แก่ Metropolitan
Autonomous University, Autonomous University of Querétaro
Instituto Politécnico Nacional และ Universidad Anáhuac
การศึก ษาระดับอุดมศึก ษา ได้แบ่ง การศึก ษาออกได้
3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาระดับอนุปริญญา (Técnico Superior)
การศึกษาระดับปริญญาตรี (Licenciatura ) และการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (Postgrado) เปิดสอนทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน 6 ประเภท ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัย
ในกำ�กับของรัฐ (2) สถาบันของรัฐ (3) สถาบันที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล (4) สถาบันเอกชน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
(5) สถาบันเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย (6) รัฐเม็กซิกันแต่ละรัฐมีมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัย
ฝึกอบรมครูซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเม็กซิโก ส่วนใหญ่จะจัดการศึกษาตามแบบสหรัฐอเมริกา
และมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงนำ�ไปสู่การขยายตัวของหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่มี
การเติบโต คือ สถาบันการศึกษาเอกชนเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมน้อย
สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจาก Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) และ / หรือองค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES); Subsecretaría de Educación Superior (SES) เป็นผู้ดูแลหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีของเม็กซิโกคล้ายกับระบบของสหรัฐอเมริกา สามารถศึกษาได้ตั้งแต่
2 ถึง 6 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญา - Técnico Superior Universitario (University Higher Technician)
หรือ Asociado Profesional (Professional Associate) ใช้เวลา 2 ปี เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ได้แก่ ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา / ช่างเทคนิคมหาวิทยาลัยที่สูงกว่าในสาขาเฉพาะ สาขาเหล่านี้
บางครั้งสามารถนำ�ไปใช้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
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ภาพที่ 5 ระบบการศึกษาเม็กซิโก
ที่มา : OECD (2018), “Mexico: Overview of the Education System”, OECD Education GPS,
http://gpseducation.oecd.org/Content/MapOfEducationSystem/MEX/MEX_2011_EN.pdf
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แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลกลางของเม็กซิโกได้ดำ�เนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเพื่อปรับปรุง
เรือ่ งคุณภาพและความเสมอภาคของระบบการศึกษา การปฏิรปู ดำ�เนินการตามสนธิสญ
ั ญาสำ�หรับเม็กซิโก
(Pacto porMéxico, 2012) ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของเม็กซิโกในปีเดียวกัน
การปฏิรูปการศึกษาของเม็กซิโกมุ่งเน้นไปที่ 7 ประเด็นสำ�คัญ ได้แก่
1) การปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนในระยะสั้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ
ระบบการศึกษา
2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และวัสดุการศึกษา
3) การพัฒนาวิชาชีพสำ�หรับครู
4) ทบทวนรูปแบบการศึกษา
5) การเสริมสร้างความเท่าเทียมกันและการหลอมรวมสิ่งที่ซํ้าซ้อน
6) เชื่อมโยงการศึกษาและตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ปรับปรุงการบริหารและการจัดการของระบบการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิผล
ประเทศเม็กซิโกได้จดั ทำ�โมเดลการศึกษาใหม่เพือ่ การศึกษาภาคบังคับ เน้นความเป็นอิสรภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Modelo Educativo para la Educación Obligatoria : Educar para la Libertad
yla Creatividad) รูปแบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ มีการจัดทำ�
ประชาพิจารณ์ระหว่างปี ค.ศ. 2014 - 2016 จำ�นวน 18 ครั้ง และมีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู
ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ประกอบการมากกว่า 300,000 ความคิดเห็น
โมเดลการศึกษาใหม่ได้ก�ำ หนดเป้าหมายการศึกษาของเม็กซิโกในศตวรรษที่ 21 ขึน้ อยูก่ บั 5 เสาหลัก
ซึ่งมีตั้งแต่วิธีการสอนจนถึงการกำ�กับดูแลของระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สามารถเตรียมเด็กให้พร้อมสำ�หรับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. พัฒนาวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาของการศึกษาให้สอดคล้องกัน ใช้วิธีการสอนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนมากกว่าการเรียนรู้จากการท่องจำ�
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นอิสระในการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนงานในสถานศึกษาให้มากขึ้น
ปรับลดขั้นตอนของระบบราชการให้น้อยลง
3. สร้างครูผสู้ อนให้มคี วามเป็นมืออาชีพ เพือ่ ให้ครูมกี ารพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งและดำ�เนินการ
ประเมินเป็นระยะๆ
4. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาให้มากขึ้นและให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบการจัดสรรทรัพยากรให้โรงเรียนและนักเรียนที่ด้อยโอกาส
5. นำ�ระบบการกำ�กับดูแลที่ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้มี
การประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาในประเทศเม็กซิโกจึงมี 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. การปฏิรูปทางครุศาสตร์ (Pedagogical Reform) ลดการเรียนรู้แบบท่องจำ�  เปลี่ยนเป็นเน้น
กระบวนการคิด และกระบวนการที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้
2. โรงเรียนที่เป็นหัวใจของระบบ (Schools at the Heart of The System) ปรับงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารน้อยลง เน้นที่การเรียนรู้เป็นหลัก
3. การอบรมหลักสูตรเบือ้ งต้นสำ�หรับครูและการพัฒนาอาชีพครู (Teachers’ Initial Training
& Professional Development) เป็นการเพิ่มทักษะ ความสามารถให้กับครูผู้สอน
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา (Equality & Inclusion) เน้นสร้าง
คุณภาพการศึกษาเพื่อคนทุกคน
5. ธรรมาภิบาล (Governance) มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษา ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ การจัดทำ�ประชาพิจารณ์
และมีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ครู และผู้ประกอบการจำ�นวนมาก

การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 รัฐบาลประกาศให้การศึกษาปฐมวัย
เริ่ ม ตั้ ง แต่ อ ายุ 3 ปี และจั ด อยู่ ใ นการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ของประเทศ โดยประกาศเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ตามการปฏิ รู ป
การศึกษาและหลักสูตรใหม่สำ�หรับชาวเม็กซิกันในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งหลักสูตรจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติของเม็กซิโก ฉบับปี ค.ศ. 2013 - 2018 ทีใ่ ห้ความสำ�คัญ
กับเด็กปฐมวัย อายุตาํ่ กว่า 5 ปี โดยใช้กรอบสมรรถนะร่วมกันระหว่างระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
การประกาศเป็นรัฐธรรมนูญส่งผลบังคับตามกฎหมายในการพัฒนาเด็กแบบเป็นองค์รวม พัฒนา
ความเป็นคนให้เป็นหนึ่งเดียว รักชาติ เคารพสิทธิมนุษยชน รับรู้ในความรัก ความสามัคคี ความเป็น
เอกราช ความยุติธรรมในระดับสากล
กรอบโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ทางวิชาการ (Academic
Knowledge) การพัฒนาส่วนบุคคลและสังคม (Social & Personal Development) และความเป็นอิสระ
ของหลักสูตร (Curricular Autonomy) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดกรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน
ของประเทศเม็กซิโกได้ดังแผนภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงกรอบหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนของประเทศเม็กซิโก
ที่มา : เอกสารประกอบการวิจัย หมายเลข 2
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

		

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) ถูกกำ�หนดโดยรัฐบาล
ของมลรัฐและรัฐบาลกลาง ภายใต้จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาใหม่ในเม็กซิโกที่เกิดจากการปฏิรูป
ทางครุศาสตร์และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาใหม่เป็น “การเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกัน”

การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในประเทศเม็กซิโกมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการมีงานทำ� 
(Learning for Jobs) โดย OECD ได้ทำ�การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้การอาชีวศึกษาเน้นการคิดวิเคราะห์
และการคิดแบบมีวิจารณญาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงทำ�ให้เห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างการฝึกปฏิบัติในสายอาชีวศึกษากับ 5 องค์ประกอบหลักของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ (1) การปฏิรูปทางครุศาสตร์ (Pedagogical Reform) ลดการเรียนรู้แบบท่องจำ�  เปลี่ยนเป็นเน้น
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กระบวนการคิด และกระบวนการที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ (2) โรงเรียนเป็นหัวใจของระบบ (Schools at the
Heart of The System) ปรับงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารน้อยลง เน้นที่การเรียนรู้เป็นหลัก (3) การอบรม
หลักสูตรเบือ้ งต้นสำ�หรับครูและการพัฒนาอาชีพครู (Teachers’ Initial Training & Professional Development)
เป็นการเพิ่มทักษะ ความสามารถให้กับครูผู้สอน (4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
(Equality & Inclusion) เพื่อคนทุกคน เน้นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและ (5) ธรรมาภิบาล
(Governance) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร
การศึกษา ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ การจัดทำ�ประชาพิจารณ์และมีข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงผู้ปกครอง ครู และผู้ประกอบการจำ�นวนมาก

การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

		
แม้รัฐบาลกลางจะเป็นผู้นำ�ด้านนโยบายการศึกษา แต่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษายังไม่มี
ความชัดเจนในการแบ่งภารกิจความรับผิดชอบทางการศึกษาและความร่วมมือระดับอุดมศึกษา ระหว่าง
รัฐบาลกลางและมลรัฐทั้ง 32 แห่ง ซึ่งเม็กซิโกจะต้องดำ�เนินการพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องดังกล่าวต่อไป

“

การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ประเทศเม็ ก ซิ โ กได้ กำ � หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น
ในโรงเรียน แต่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ คือ การมีระยะห่างของการนำ�มาตรฐาน
ลงสู่การปฏิบัติ ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของแต่ละโรงเรียน นักเรียน และครูจำ�นวนมาก
ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น การกำ � หนดนโยบายการศึ ก ษาของชาติ จ ะสามารถดำ � เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปของประเทศ
รัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีบทบาทสำ�คัญร่วมด้วย และควรมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
และมีกระบวนการติดตามประเมินผล ซึ่งในรายงานด้านการศึกษาของประเทศเม็กซิโกในช่วง
ปี ค.ศ. 2012 - 2013 ได้มีการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาสำ�คัญ 4 ข้อ ได้แก่
(1) การให้ ค วามเสมอภาคกั บ คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาของชาวเม็ ก ซิ กั น (2) การให้ ก ารเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนทุกคน (3) การสนับสนุนครูและโรงเรียน และ (4) การมุ่งเน้นการประเมิน
และประเมินผลเกี่ยวกับโรงเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน

“

ทั้งนี้ การศึกษาในแต่ละระดับได้มีการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับปฐมวัย
จากกรอบโครงสร้างของการพัฒนาคนแบบเป็นองค์รวม นำ�สูก่ ารปฏิบตั โิ ดยเชือ่ มโยงสูก่ ารสร้างหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ซึ่งแบ่งสมรรถนะของปฐมวัยออกเป็น 11 สมรรถนะย่อย ตามหมวดหมู่ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ (1) ภาษาและการสื่อสาร (2) การคิดทางคณิตศาสตร์ และ
(3) การเข้าใจธรรมชาติและสังคม
ส่วนที่ 2 การพัฒนาระดับบุคคลและสังคม ได้แก่ (4) ความสามารถทางอารมณ์ สังคมและโครงงาน
ชีวิต (5) การสร้างสรรค์และการชื่นชอบทางศิลปะ และ (6) การดูแลสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ความเป็นอิสระของหลักสูตร ได้แก่ (7) การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (8) การทำ�งาน
เป็นทีมและการร่วมงาน (9) ความเป็นพลเมืองและชีวิตทางสังคม (10) การดูแลสิ่งแวดล้อม และ (11) ความสามารถ
ด้านดิจิทัล
สามารถแสดงผลการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและสมรรถนะในช่วงปฐมวัย ดังนี้

ทักษะ

จบระดับปฐมวัย (นักเรียนอายุ 5 ปี)

1. ภาษาและการสื่อสาร

แสดงออกถึงอารมณ์ รสนิยม และความคิดเห็นโดยใช้ภาษาแม่
ของตน ภาษาสเปน หรือภาษาพืน้ เมืองภาษาใดภาษาหนึง่ ใช้ภาษา
เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น เข้าใจวลีภาษาอังกฤษบางวลี

2. การคิดทางคณิตศาสตร์

นับเลขอย่างน้อยได้ถึง 20 ใช้เหตุผลแก้ข้อปัญหาเลขคณิต
สร้างโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ และจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารสนเทศพื้นฐาน

3. การเข้าใจธรรมชาติและสังคม

แสดงการอยากรู้อยากเห็นและประหลาดใจ ส�ำรวจสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตวั ตัง้ ค�ำถาม บันทึกข้อมูลง่ายๆ ออกแบบวัตถุจ�ำลองพืน้ ฐาน
และขยายความรู้ของตนออกสู่โลก

4. ความสามารถทางอารมณ์ สังคมและ
โครงงานชีวิต

ระบุ คุ ณ สมบั ติ ส ่ ว นตั ว ของตนและจดจ�ำเพื่ อ นคนอื่ น ได้
แสดงความคิดหรือไอเดียในการเล่นและการเรียน ทั้งในบุคคล
และกลุ่ม
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ทักษะ

จบระดับปฐมวัย (นักเรียนอายุ 5 ปี)

5. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปญ
ั หา

พัฒนาการสร้างสรรค์และจินตนาการของตน เมือ่ ต้องแสดงออก
อย่างมีศิลป์ (ต.ย.การเต้นร�ำ ละคร ดนตรี และทัศนศิลป์)

6. การดูแลสุขภาพ

ระบุลักษณะนิสัยและคุณลักษณะทางกายของตนเอง และจดจ�ำ
ของเพื่อนคนอื่นได้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางกายโดยเล่นเกม
และรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ

7. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

สร้ า งความคิ ด หรื อ ไอเดี ย และแนะน�ำกิ จ กรรมเพื่ อ การเล่ น
การเรี ย นรู ้ และการรู ้ ส ภาพแวดล้ อ มของตนเองให้ ม ากขึ้ น
แก้ปัญหาง่ายๆ และอธิบายการใช้เหตุผลของตน

8. การท�ำงานเป็นทีมและการร่วมงาน

เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามความสนใจและความชื่ น ชอบศรั ท ธา
ทั้งส่วนตัวและกลุ่ม

9. ความเป็นพลเมืองและชีวิตทางสังคม

พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว ประเพณี ข องตนและของผู ้ อื่ น
รู้บรรทัดฐาน ทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน

10. การดูแลสิ่งแวดล้อม

รูแ้ ละฝึกปฏิบตั นิ สิ ยั เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีด่ ี (ต.ย.การคัดแยกขยะ
ของเสีย)

11. ความสามารถด้านดิจิทัล

รู้เกี่ยวกับวิธีใช้ขั้นพื้นฐานเครื่องมือดิจิทัลที่ตนมีอยู่

การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเม็กซิโกเป็นการพัฒนาตามมาตรฐานที่มุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็น
องค์รวม ได้แก่ ทักษะทางกระบวนการคิด (Cibgbutuve Skills) ทักษะทางกายภาพ การรู้จักตัวเอง
และความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น (Physical Intra & Interpersonal Skills) และความต้องการและความสนใจ
ส่วนบุคคล (Individual Needs & Interests) ผ่านโครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เด็กมีทักษะและสมรรถนะตามที่กำ�หนดไว้
โดยในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้เด็กเกิดทักษะและสมรรถนะดังกล่าว ครูผสู้ อนได้ปรับเปลีย่ นแนวทาง
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ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 2) นำ�ผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา
พิจารณา 3) ให้ความช่วยเหลือทางการเรียนแก่นักเรียน 4) รู้จักนักเรียนและรู้ว่านักเรียนสนใจสิ่งใด
5) กระตุน้ แรงจูงใจทีแ่ ท้จริงของนักเรียน 6) รูจ้ กั การเรียนรูธ้ รรมชาติของสังคม 7) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบทีเ่ ป็น
อยู่จริง 8) ให้ความสำ�คัญกับการประเมินและการวางแผนว่าเป็นเสมือนเหรียญสองด้าน 9) หาต้นแบบ
การเรียนรู้ 10) เห็นคุณค่าในการเรียนตามอัธยาศัย 11) ส่งเสริมการเรียนแบบสหวิชา 12) ให้ความสำ�คัญ
กับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 13) เห็นคุณค่าของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่สำ�คัญ 14) ใช้พฤติกรรม
เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้
สามารถแสดงรายละเอียดทักษะและสมรรถนะของผูเ้ รียนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ดังนี้

ทักษะ

1.

ภาษาและการสื่อสาร

จบระดับประถมศึกษา
สื่อสารความรู้สึก เหตุการณ์ และแสดงความคิดเห็น ทั้งการพูดและการเขียน โดยใช้ภาษาแม่ของตน
ภาษาสเปน หรือภาษาพื้นเมืองภาษาใดภาษาหนึ่ง ถ้าเป็นผู้พูดภาษาพื้นเมืองต้องสื่อสารภาษาสเปน
ทัง้ การพูดและการเขียน อธิบายได้ทนั ทีถงึ ความต้องการจ�ำเป็น เหตุการณ์ในอดีต และสถานการณ์ของตน
เป็นภาษาอังกฤษ

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
สื่อสารภาษาสเปนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความต้องการ ปณิธาน และความคิดเห็นได้

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
แสดงออกโดยใช้ภาษาสเปนได้อย่างกระจ่าง ชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน สามารถรวบรวมข่าว สารสนเทศ สรุปความและตีความ
โต้แย้งให้เหตุผลได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องและเป็นธรรมชาติ
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2.

การคิดทางคณิตศาสตร์

จบระดับประถมศึกษา
เข้าใจแนวความคิด (Concept) และวิธีด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน และ
เพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
มีความรูเ้ พิม่ เติมอืน่ ๆ แนวความคิด (Concept) และเทคนิควิธที างคณิตศาสตร์ เพือ่ น�ำเสนอและแก้ญ
ั หา
ที่ซับซ้อนขึ้น คาดการณ์ภาพอนาคต และวิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งชื่นชมคุณค่าการคิดทางคณิตศาสตร์

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
สร้างและตีความสถานการณ์ตามจริง สมมุติฐาน หรือรูปนัย (เป็นทางการ) ที่ก�ำหนดให้ ใช้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ น�ำเสนอและแก้ปญ
ั หาโดยประยุกต์ใช้วธิ กี ารหลากหลาย โต้แย้งให้เหตุผลเฉลยข้อปัญหา
โดยใช้กราฟิกเชิงตัวเลข หรือวิธีเชิงวิเคราะห์

ทักษะ

3.

การเข้าใจธรรมชาติและสังคม

จบระดับประถมศึกษา
จดจ�ำได้ถงึ ปรากฏการณ์บางอย่างทางธรรมชาติและทางสังคม ทีก่ ระตุน้ การอยากรูอ้ ยากเห็นและความสนใจ
ของตนให้หาค�ำตอบจากค�ำถามนัน้ ๆ ส�ำรวจปรากฏการณ์ โดยใช้การวิจยั วิเคราะห์ และทดลอง รูจ้ กั ลักษณะ
เด่นหลักๆ ของแบบจ�ำลองและวัตถุจ�ำลองบางอย่าง (ต.ย.แผนผัง เส้นแสดงยุคสมัยและผังกราฟิกบางอย่าง)

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
ระบุปรากฏการณ์หลากหลายอย่างทางธรรมชาติและทางสังคม อ่านเรือ่ งเหล่านี้ เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
สนเทศจากหลายแหล่ง สืบค้นโดยใช้ระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ ตัง้ ค�ำถาม หาค�ำตอบจากค�ำถาม และใช้
แบบจ�ำลองเพื่อน�ำเสนอปรากฏการณ์นั้น เข้าใจความเกี่ยวเนื่องของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
เก็บรวบรวม ลงทะเบียน และจัดระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทีเ่ กีย่ วข้อง และด�ำเนินการ
วิเคราะห์และสืบค้นที่ส�ำคัญ เข้าใจความเกี่ยวพันกันของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์เฉพาะด้านทางประวัตศิ าสตร์และทางสังคม ระบุปญ
ั หา ตัง้ ค�ำถามถึงลักษณะของนักวิทยาศาสตร์
และสร้างสมมุติฐานที่จ�ำเป็นเพื่อตอบค�ำถามนั้น
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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4. ความสามารถทางอารมณ์ สังคม และโครงงานชีวิต

จบระดับประถมศึกษา
มีความตั้งใจ ใส่ใจ รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง สนใจในการเล่น การเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถ
วางแผน ออกแบบ และลงมือด�ำเนินการโครงงานระยะสัน้ และระยะกลาง เช่น วางแผนปรับปรุงระดับคะแนน
ของตนหรือฝึกฝนงานอดิเรก

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เช่น ออกก�ำลังกาย เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี
สุขอนามัยที่ดีทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เปลี่ยนอุปสรรคท้าทายให้เป็นโอกาส เข้าใจแนวคิด
“โครงงานชีวิต” (life project) เพื่อวางแผนชีวิตส่วนตัวของตน

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
มีสติสมั ปชัญญะในตัวเอง ตัง้ ใจมุง่ มัน่ มีปณิธาน และอดทนยืดหยุน่ มีขอ้ บังคับในตัวเอง และมีสมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคล มีความสามารถในการปฏิบัติได้ดี มีประสิทธิผล มีความสามารถในการตั้งเป้าประสงค์
และสร้างโครงงานชีวิต ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือ
การเสี่ยงในอนาคต

ทักษะ

5.

การสร้างสรรค์และการชื่นชอบทางศิลปะ

จบระดับประถมศึกษา
ส�ำรวจและมีประสบการณ์ด้านรูปทรงศิลปะหลายๆ ด้าน แสดงออกในรูปแบบสร้างสรรค์ทางดนตรี
เต้นร�ำ ละคร และทัศนศิลป์

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
วิเคราะห์ ชื่นชม และลงมือท�ำรูปทรงทางศิลปะต่างๆ ประยุกต์ ใช้การสร้างสรรค์ทางศิลปะของตน
เพื่อแสดงออกถึงตัวตนทางศิลปะ

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
ชื่นชอบความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม เห็นคุณค่าทางศิลปะ มีประสบการณ์
ด้านการสื่อสารทางศิลปะของประชาชน
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6. การดูแลสุขภาพ

ทักษะ
จบระดับประถมศึกษา

รู้จักสภาพร่างกายของตนเอง เอาชนะอุปสรรคท้าทายโดยใช้ประโยชน์ทางกายเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะและโภชนาการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายและการเล่นเกม รักษาสุขภาพดี
และใช้ชีวิตทางสังคมที่ไม่ใช้ความรุนแรง

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
กระตุ้นทักษะทางร่างกายให้ตื่นตัว และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รู้จักน�ำวิธีการป้องกันโรคมาใช้
รู้จักเลือกกินดีและมีีประโยชน์ต่อสุขภาพ ท�ำกิจกรรมทางกายในการเล่นและกีฬาอย่างปกติ

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
เริ่ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการรั ก ษาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจ หลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมเสี่ ย ง ใช้ ชี วิ ต
อย่างมีความสุข และมีสุขภาพดี

ทักษะ

7.

การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

จบระดับประถมศึกษา
แก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์หลายวิธี เช่น การสังเกต การวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรองและวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เพื่อแก้ปัญหา สามารถอธิบายกระบวนการความคิดของตน

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
ตั้งค�ำถามเพื่อแก้ปัญหา เพื่อการสนับสนุนค�ำตอบของตน ต้องมีข้อมูลของตนเอง ให้การวิเคราะห์
และโต้แย้งให้เหตุผลข้อสรุปของตน โดยใช้บันทึก & ระบบกราฟิกมาช่วย (เช่น ตาราง & แผนผังความคิด)
น�ำเสนอกระบวนความคิดของตนและประเมินคุณค่าของตน

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
วิเคราะห์และตัง้ ค�ำถามเชิงวิพากษ์ถงึ ปรากฏการณ์หลายด้าน โดยใช้ระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ รวมทัง้
การคิดเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตรรกศาสตร์ เสนอข้อโต้แย้งให้เหตุผล ประเมินเป้าประสงค์ แก้ปัญหา
แจงรายละเอียด และให้เหตุผลที่ถูกต้องแก่ข้อสรุป รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ และดัดแปลง
เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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8.

การทำ�งานเป็นทีมและการร่วมงาน

จบระดับประถมศึกษา
ทำ�งานร่วมกัน ระบุจุดแข็งของตัวเอง รวมทั้งชื่นชมจุดแข็งของผู้อื่น

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
จดจำ�ได้ ยกย่อง และนิยมชมชอบทักษะและวิสัยทัศน์หลากหลายเมื่อต้องทำ�งานร่วมกัน มีการคิดริเริ่ม
มีการประกอบการ และแสวงหาความสำ�เร็จ ทั้งในโครงงานรายบุคคลและโครงการร่วมกัน

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
ทำ�งานเป็นทีมเชิงสรรค์สร้าง และฝึกฝนการรับผิดชอบ และลงมือปฏิบัติแบบการเป็นผู้นำ� พร้อมที่จะ
ให้ทางเลือกเพื่อลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา สนับสนุนวิธีการเชิงสรรค์สร้าง

ทักษะ

9. ความเป็นพลเมืองและชีวิตทางสังคม

จบระดับประถมศึกษา
พัฒนาเอกลักษณ์ของตนในฐานะบุคคล รู้จัก ยกย่อง และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองของตน
สามารถสนทนาโต้ตอบ มีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคม ที่ผสมผสานกลมกลืน และปฏิเสธ
ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
ปลูกฝังเอกลักษณ์ของเม็กซิโกและความรักประเทศเม็กซิโก จดจำ�ได้ถึงความหลากหลายทางปัจเจกชน
ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางชาติพันธุ์ และภาษาของประเทศ จับประเด็นบทบาทที่มีต่อโลกของเม็กซิโก
แสดงบทบาทการรับผิดชอบทางสังคมในด้านสิทธิมนุษยชนและเคารพกฎหมาย

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
เรียนรู้ความหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาประชาธิปไตย การโน้มน้าวจูงใจ และความเสมอภาค
ทางสิทธิแก่ปวงชน เข้าใจสัมพันธภาพระหว่างเหตุการณ์ ในท้องถิ่น ระดับชาติและระหว่างประเทศ
เห็นคุณค่าและกระทำ�การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นิยมชมชอบคุณค่าของสถาบัน (ระบบธรรมเนียม
ประเพณี) และความสำ�คัญของหลักนิติธรรม
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10. การดูแลสิ่งแวดล้อม

จบระดับประถมศึกษา
เรียนรู้ถึงความสำ�คัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม ระบบปัญหาของทั้งท้องถิ่นและโลก รวมทั้งการแก้ปัญหา
ที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ เช่น การปิดไฟและไม่ใช้นํ้าสิ้นเปลือง

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหา เชื่อมโยงระบบนิเวศน์และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งรั บ ผิ ด ชอบและมี เ หตุ ผ ล รู้ จั ก การนำ � สิ่ ง ของกลั บ มาใช้ ใ หม่ เ พื่ อ รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
เข้ า ใจความสำ � คั ญ ของความยั่ ง ยื น และการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น ประเทศและโลกอย่ า งยั่ ง ยื น
รู้ จั ก ประเมิ น ค่ า ผลกระทบของนวั ต กรรมและความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ด้านสังคม

ทักษะ

11. 		ความสามารถด้านดิจิทัล

จบระดับประถมศึกษา
สามารถระบุเครื่องมือทางเทคโนโลยี ได้หลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสารสนเทศ
สื่อสาร สร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ และเล่น

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)
เปรียบเทียบและคัดสรรแหล่งวิทยาการทางเทคโนโลยีตามสภาพแวดล้อมของตน ใช้ตามความมุ่งหมาย
ได้หลากหลาย ในแบบที่รับผิดชอบ และมีจริยธรรม เรียนรู้รูปแบบสื่อสารต่างๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ คัดสรร วิเคราะห์ ประเมินค่า จำ�แนก และจัดระบบ

จบระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรับผิดชอบ และมีจริยธรรม เพื่อสืบค้น แก้ปัญหา ผลิตวัสดุ และ
เพื่อแสดงออกถึงความคิดไอเดีย ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ ได้มากสุด เพื่อพัฒนาความคิดไอเดีย และนวัตกรรม
สิ่งใหม่ๆ
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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จุดมุ่งหมายการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา คือ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ�  (Learning for Jobs)
จากการศึกษาเรือ่ งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศเม็กซิโก พบจุดเด่นทีน่ า่ สนใจจากผลการวิจยั
เรื่อง A Learning for Jobs Review of Mexico ดังนี้
ประเทศเม็กซิโกมีความมุ่งมั่นในการจัดการกับความท้าทายที่การอาชีวศึกษาต้องเผชิญ
ตัวอย่างเช่น การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิรปู ทางเทคโนโลยี การสร้างระบบเงินอุดหนุนในการฝึกงาน
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของเม็กซิโกให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เทคโนโลยี รวมทัง้ สร้างโอกาสให้กบั เด็กทีอ่ ยูห่ า่ งไกล และเป็นการศึกษาทีด่ แู ลกลุม่ นักเรียนทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการออกกลางคัน
อัตราการว่างงานของผู้สำ�เร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษามีน้อยกว่าร้อยละ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาของเม็กซิโกเกือบทัง้ หมดมีงานทำ�ในตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นถึงการผลิต
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ / นายจ้างกับสถานศึกษา ในการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้ตอบโจทย์ของนายจ้าง
นักเรียนได้ฝึกทักษะที่ทันสมัยสอดคล้องกับการทำ�งานในศตวรรษที่ 21










การนำ�มาตรฐานไปสู่การปฏิบัติระดับอุดมศึกษา
เม็กซิโกได้กำ�หนดกลยุทธ์การศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ (PND) ซึ่งเป็น
โปรแกรมการศึกษารายสาขา (PSE) มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและเชือ่ มโยงกับการปฏิบตั ิ รวมถึง
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ ๆ ด้วย แต่ปญ
ั หาของเม็กซิโกทีพ่ บคือ แผนพัฒนาทีก่ �ำ หนด
อาจยังมีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ทำ�ให้การจัดสรรทรัพยากรยังไม่เหมาะสม
เนื่ อ งจากเม็ ก ซิ โ กไม่ มี ร ะบบบั ง คั บ ของการรั บ รองคุ ณ ภาพภายนอก
และการประกันคุณภาพสำ�หรับผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันในระดับอุดมของแต่ละรัฐ (HEls) บางแห่งจึงไม่เข้ามา
มีสว่ นร่วมในระบบการลงทะเบียนโปรแกรม (RVOE) ซึง่ หมายความว่า
มีผู้เรียนบางคนจบการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ไม่ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐและสถาบันในระดับ
อุดมศึกษาของแต่ละรัฐ (HEls) จึงรับหน้าทีใ่ นการสร้างระบบกำ�กับดูแล
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดำ�เนินการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระบบการโอนและการสะสมเครดิต ระบบสถิติการศึกษาการระบุนักเรียนตัวเดียวเป็นระบบรับรอง
คุณภาพและการประกันคุณภาพระดับประเทศ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เม็กซิโกจึงควรจัดตั้งหน่วยงาน
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ประกันคุณภาพแห่งชาติซึ่งอาจเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร มีสถานะที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้แข็งแกร่งขึน้ เพือ่ ให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นผู้ให้บริการทุกโปรแกรมการเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่าที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาทางเทคนิคขนาดเล็กหลายแห่ง มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติ (Tecnológico Nacional de México) เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูแ้ ต่ยงั ขาดความยืดหยุน่ ในการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น จึงควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับสถาบันระดับอุดมศึกษา
ของแต่ละรัฐ (HEIs) ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา
เม็กซิโกมีระบบประกันคุณภาพตามแบบยุโรป ในปี ค.ศ. 1990 ได้จดั ตัง้ หน่วยงาน Comisión Nacional
de la Assessación de la Educación Superior (CONAEVA) เพื่อทำ�หน้าที่จัดตั้งระบบประกันคุณภาพ
โดยระบบประกอบด้วย การประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ CONAEVA การตรวจสอบแต่ละสถาบัน
โดย Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES) และ
คณะกรรมการพิเศษ และสุดท้ายเป็นการประเมินผลภาพรวมของระบบการศึกษาทั้งหมด

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

		

ระดับการศึกษาปฐมวัยยังไม่ใช้เกณฑ์การทดสอบคุณภาพในการวัดระดับความสามารถของนักเรียน
แต่เน้นการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวัดระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติในโรงเรียน (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) (ENLACE))
เพื่อวัดประสิทธิภาพของนักเรียนทั่วประเทศ การประเมินนี้ถูกนำ�ไปใช้เริ่มต้นที่เกรด 3 โดยจะวัดผล 2 วิชา
คือ ภาษาสเปนและคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาที่ 3 นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี (เช่น ประวัติศาสตร์
ในปี ค.ศ. 2010 ภู มิ ศ าสตร์ ใ นปี ค.ศ. 2011) ซึ่ ง ผลการสอบ ENLACE นี้ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน
จะได้รับทราบผลด้วย (OECD, 2012) แต่ด้วยผลการสอบ ENLACE ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
กลายเป็นการติวข้อสอบเพื่อการสอบ จึงยกเลิกการสอบ ENLACE ไปในปี ค.ศ. 2015
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การประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาตามกรอบการศึกษาของเม็กซิโก แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การประเมินนักเรียน การประเมินครู การประเมินโรงเรียน และการประเมินระบบ ดังนี้
(1) การประเมินนักเรียน ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ตั้งแต่การประเมินมาตรฐานแห่งชาติไปจนถึง
การประเมินรายบุคคลอย่างต่อเนื่องในห้องเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินนักเรียน
โดยนั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การประเมิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดปี ก ารศึ ก ษาในแต่ ล ะหลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช า
นอกจากนี้ยังมีการประเมินในรอบสุดท้ายเป็นการสอบ
ปลายภาค ด้วยเครือ่ งมือสำ�หรับการทดสอบใหม่ นักเรียน
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น สอบ IDANIS และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสอบ EXANI I การประเมินเหล่านี้
สามารถนำ � ผลไปใช้ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่อศึกษาต่อในระดับต่อไป
(2) การประเมินครูและผู้บริหารโรงเรียน การประเมินครูมีความหมายครอบคลุมไปถึงบทบาทและ
ภารกิจตามมาตรฐานครู เป็นไปตาม NTPC (National Teaching Post Competition) และ NETK (National
Examination of Teaching Knowledge and Skills) เพื่อสร้างครูคุณภาพต่อไป
(3) การประเมินโรงเรียน เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ตามคำ�แนะนำ�และเครื่องมือที่มีให้ในระดับประเทศ การมีส่วนร่วม
เป็นความสมัครใจของโรงเรียน ยกเว้นในกรณีทโี่ รงเรียนได้สมัครเข้าร่วมในการจัดการศึกษาตามโปรแกรม
พิเศษของรัฐบาลกลาง เช่น โปรแกรมโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนไม่ต้องเข้าระบบการประกันภายนอกอีก
(4) การประเมินระบบ สำ�นักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) รับผิดชอบการติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมของระบบการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินและ
การประเมินผลการศึกษา (INEE) มีการใช้เครื่องมือหลากหลาย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ซึ่ ง ถู ก รวบรวมจากผลของการทดสอบ
ทางการศึกษา (EXCALE) ตัวชีว้ ดั ด้านการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานนานาชาติของนักเรียน ประสิทธิภาพของข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการสำ�รวจความคิดเห็นของนักเรียน ซึง่ จะส่งผลในการขับเคลือ่ นการพัฒนาในระดับนโยบายด้วย

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
การประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษาของเม็กซิโก รับผิดชอบโดยหน่วยงาน Consejo Nacional
de Normalizacion y Certification : CONOCER ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองความสามารถอย่างเป็น
ทางการตามความสามารถมาตรฐานระบบ (NCSS)
คณะกรรมการ CONOCER ประกอบด้วย หน่วยงานหลักในด้านการศึกษา กระทรวงแรงงาน
และเศรษฐกิจ มีตัวแทนของสหพันธ์นายจ้างรายใหญ่สามแห่งและเลขานุการทั่วไปของสหพันธ์สหภาพ
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การค้าที่สำ�คัญสามแห่งในประเทศ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตแรงงานที่มีประสิทธิผลในการ
ทำ�งานรองรับตลาดแรงงานในประเทศ
ระบบการประกันคุณภาพจะให้ความสำ�คัญกับความสามารถที่ได้มาตรฐานมากกว่าองค์ความรู้
คุณสมบัตมิ าตรฐานจะถูกกำ�หนดตามความต้องการ ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูท้ กั ษะทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งได้รับการฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการด้วย

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคนสู่การทำ�งานในศตวรรษที่ 21
ซึ่งให้คุณค่ากับทักษะชีวิตและสมรรถนะจำ�เป็นที่หลากหลาย เช่น การเป็นพลเมือง การประกอบอาชีพ
การประดิษฐ์นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพที่ดีจะต้องสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เรียนได้ว่า บุคคลนั้นจะมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการจริง แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการประกันคุณภาพผู้เรียน ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา จึงให้ความสำ�คัญ
กับรูปแบบที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่
ปัจจุบันประเทศเม็กซิโกยังพบปัญหาในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
กระบวนการออกใบอนุญาต การประเมินผลและการรับรองวิทยฐานะระดับอุดมศึกษา ยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา (OECD,2019)
ไม่มีองค์กรประกันคุณภาพสาธารณะที่เชื่อถือได้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วม
ในการประเมินและรับรองโปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ออกหนังสือรับรอง มีความหลากหลายมากเกินไป
การทำ�งานของหน่วยงานรับรองและประเมินผลไม่ครอบคลุมโปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลายแห่งในเม็กซิโก ทัง้ การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีกไ็ ม่ได้รบั การประเมินภายนอก
และไม่ครอบคลุมขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
ยังพบข้อจำ�กัดในการทำ�งานขององค์กร CENEVAL เพื่อประเมินผลคุณภาพการเรียนรู้ที่เป็น
มาตรฐานของนักศึกษา
มาตรฐานคุณภาพที่ใช้ในการรับรองและการประเมินคุณภาพไม่เชื่อมโยงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และขาดการมีส่วนร่วม
คำ�จำ�กัดความและการวัดคุณภาพในโครงการอุดมศึกษาต้องปรับให้เข้ากับความหลากหลาย
ของการให้บริการรวมถึงการศึกษาวิชาชีพและการศึกษาทางไกล
ตัวชีว้ ดั ในการวัดปัจจัยการผลิต กระบวนการ ผลิต และผลผลิต ยังไม่เหมาะสม เช่น อัตราการสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร การจ้างงานและรายได้ การผลิตระดับบันฑิตศึกษา
ไม่มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำ�หรับการรับรองสถาบันอุดมศึกษา
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หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาบางเรื่อง ไม่ได้ถูกนำ�มาใช้เผยแพร่
ต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ข้อตกลงในการประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม่รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ตามหลักสูตร




การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

“

สถาบันการประเมินการศึกษาแห่งชาติ (National Institute for Educational Evaluation :
INEE) เป็นองค์กรอิสระทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานระบบการประเมินผลการศึกษาของชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษา มีหน่วยงาน PLANEA (National Plan
for Students’ Learning Evaluations Plan Nacional para la Evaluaci ó n de los
Aprendizajes) เป็นภาคีสำ�คัญในการสร้างระบบการประเมินให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ใช้ข้อมูล
เป็นกลไกในการจัดการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพในระดับมลรัฐและโรงเรียน

“

การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
สำ�นักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) กำ�หนดให้โรงเรียนปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน นักเรียนเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ มีการสร้างมาตรฐานเนือ้ หาหลักสูตรสำ�หรับโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนซึ่งรวมถึงการสอนภาษาสเปน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ศิลปะและพลศึกษา บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยมีสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมิน
การศึกษา (INEE) ตรวจสอบมาตรฐานและให้การควบคุมคุณภาพดูแลร่วมกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ในแต่ละมลรัฐ
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การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 7 - 9) เป็นการศึกษาภาคบังคับและ
มีระยะเวลาสามปี โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน และนักเรียนสามารถติดตามการเรียนการสอน
(educación secundaria general) หรือการศึกษาเชิงเทคนิค (educación secundaria técnica)
ด้วยตนเองได้ซึ่งนำ�ไปสู่การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (เกรด 10 - 12) นอกจากนี้
ยั ง มี โ ปรแกรมระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รเน้ น สายอาชี พ พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ
ผ่านการกำ�กับดูแลโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินการศึกษา(INEE) ตรวจสอบมาตรฐานและ
ให้การควบคุมคุณภาพ ดูแลร่วมกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในแต่ละมลรัฐ

การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
สำ�นักเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (SEP) รับผิดชอบการกำ�กับ ติดตาม ประเมินคุณภาพของ
อาชีวศึกษา โดยมีสว่ นร่วมในการเตรียมและพัฒนาครูและผูฝ้ กึ สอนร่วมกับศูนย์สหวิทยาการเพือ่ การวิจยั
และการสอนการศึกษาทางเทคนิค (Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en
EducaciónTécnica, CIIDET) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และการศึกษา
ต่ อ เนื่ อ งสำ � หรั บ อาจารย์ อ าชี ว ศึ ก ษา รวมทั้ ง ให้ ก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ อ าจารย์ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
สำ�หรับการสอน
UNESCO ได้ทำ�การศึกษาการดำ�เนินการในการปฏิรูปการศึกษาของเม็กซิโกปี ค.ศ. 2013 - 2018
(Programa Sectorial de Educacion) โดยศึกษาในระบบอาชีวศึกษาพบว่า การพัฒนาที่สำ�คัญ คือ
การจัดการศึกษาในระบบหลักสูตรคู่ เพือ่ ให้สถาบันการศึกษาสามารถผลิตอัตรากำ�ลังคนตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเริ่มเปิดให้มีโอกาสฝึกงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา
จากการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคการศึกษาแห่งชาติ ระบุว่าการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของ
เม็กซิโกกำ�ลังเผชิญความท้าทายในการเสริมสร้างความเท่าเทียมและกระจายการศึกษาในทุกพื้นที่
ของเม็กซิโกรวมถึงกลุ่มคนชายขอบด้วย ดังนั้น เม็กซิโกจึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ ถ่ายทอดทักษะที่จำ�เป็นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ปรับปรุงโรงเรียน โครงสร้างพืน้ ฐาน และจัดหาอุปกรณ์การสอนทีพ่ ฒ
ั นาทักษะ
ของนักเรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตได้
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การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เม็กซิโกได้จัดให้มีการประชุมรับรองความถูกต้องในการศึกษา (Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (RVOE) โดยรัฐบาลกลาง ในขณะที่มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐและสถาบันของรัฐ
ได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ สถาบันเอกชนส่วนใหญ่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อรับ
RVOE โดยจะต้องผ่านการประเมินด้านทรัพยากรและสรรพกำ�ลังทีเ่ พียงพอ อาจารย์ผสู้ อนส่งการประเมิน
ตนเองและรอการอนุมัติโปรแกรมการศึกษาจากรัฐบาลกลาง Comisión Nacional de Evaluación para
la Educación Superior (CONAEVA)
มหาวิทยาลัย (HEIs) ใน 32 มลรัฐ และภาคเอกชนยังสามารถขอการรับรองโปรแกรมได้โดยสมัครใจ
ภายใต้หน่วยงาน El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES,
สภาการรับรองการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ
ทัว่ ประเทศ โดยโคปาเป็นองค์กรอิสระเอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผลกำ�ไร มีหน้าทีด่ แู ลหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรอง
คุณภาพโปรแกรมขนาดเล็กกว่า 30 หน่วยในสาขาวิชาต่างๆ งานรับรองวิทยฐานะ งานรับรองหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี โดยผลลัพธ์ทอี่ อกมา หากประสบความสำ�เร็จจะได้ระดับคุณภาพเป็น “ระดับดี” (buena
calidad) เมื่อผ่านการรับรองแล้ว ทางสถาบันจะต้องสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองทุก 5 ปี ทั้งนี้ โปรแกรม
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจะมีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การสนับสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม
เมื่อ ค.ศ. 2019 โคปาได้ให้การรับรองคุณภาพการศึกษา 3,962 โปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 47
ของการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีทั้งหมดในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้รับ
การประเมินโดยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ขัน้ ตาํ่ จะได้รบั การกำ�หนดให้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ (Programas de Posgrado
de Excelencia) และถูกรับรองในทะเบียนบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (Padrón del Programa Nacional
de Posgrados de Calidad หรือ PNPC) ส่วนหลักสูตรได้รับการจัดประเภทเป็น “ระดับสูง” (Alto Nivel)
จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการรับรองในระดับนานาชาติ (Competencia Internacional)
ทั้งนี้ มีข้อสังเกต คือ สถาบันเอกชนที่เสนอขอรับการรับรองหรือส่งหลักสูตรสำ�หรับการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพโดยสมัครใจยังมีจำ�นวนน้อย และมหาวิทยาลัยของรัฐมีประมาณร้อยละ 10 ที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม จำ�นวนสถาบันภาครัฐและเอกชน
ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วนั้น เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
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สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จากการศึกษาแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาไปสูก่ ารพัฒนาการศึกษา พบว่า เม็กซิโกประกาศ
รัฐธรรมนูญการปฏิรปู หลักสูตรใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีการกระจายอำ�นาจลงสูม่ ลรัฐต่างๆ ในระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กรอบสมรรถนะในการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาสามารถ
สร้างมาตรฐานตามบริบทของตนเองได้ในระดับสากล ส่วนหลักสูตรและการสอนระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกำ�หนดใช้สมรรถนะย่อยสำ�หรับการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ทางวิชาการ
การพัฒนาระดับบุคคลและสังคม และความเป็นอิสระของหลักสูตร
นอกจากนี้ เม็กซิโกมีระบบประกันคุณภาพตามแบบยุโรป (CONAEVA) และมีคณะกรรมการพิเศษ
และการประเมินผลภาพรวมของระบบการศึกษา โดยให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานด้านความสามารถ
มากกว่าองค์ความรู้ ส่วนระดับอาชีวศึกษารับผิดชอบโดยกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ ตัวแทนสหพันธ์
นายจ้างและสหพันธ์สหภาพการค้าทีส่ �ำ คัญ (CONOCER) ซึง่ ได้ประกาศรับรองมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
(NCSS) ส่วนระดับอุดมศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพ (QA) ที่มีความสอดคล้อง สามารถควบคุม
คุณภาพหรือปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ส่วนด้านการกำ�กับติดตาม ดำ�เนินการโดย สำ�นักงานเลขาธิการ
การศึกษาแห่งชาติ (SEP) สำ�นักงานมลรัฐทั้ง 32 รัฐ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละรัฐ
เป็นผู้ร่วมในการกำ�กับดูแล ทั้งนี้สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างมีอิสระในการดำ�เนินการ
จัดการศึกษาได้อย่างเป็นเอกภาพ
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข้อมูลทั่วไป
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศทีป่ ระชากรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีทสี่ ดุ ในเอเชีย คิดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
(จัดอันดับโดย The Economist Intelligence Unit’s “Quality of Life Index”) มีทุนสำ�รองเป็นเงินตรา
ต่างประเทศมากเป็นอันดับ 9 ของโลก และมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก ร้อยละ 74.2
ของประชากรสิงคโปร์เป็นชาวจีนซึ่งพูดภาษาถิ่นหลายภาษา ร้อยละ 13.4 เป็นชาวมาเลเซีย ร้อยละ 9.2
เป็นชาวอินเดีย ร้อยละ 3.2 เป็นชาวยุโรป อาหรับและอื่นๆ ภาษาราชการที่รัฐบาลรับรองมีทั้งสิ้น 4 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ ภาษาจีน (แมนดาริน) และภาษาทมิฬ โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการหลักของประเทศสิงคโปร์
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา

“

กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของประเทศสิงคโปร์ ทำ�หน้าที่บริหาร
การศึกษาทุกระดับ โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด และมีรองปลัดกระทรวง 3 ฝ่าย
คือ 1) ฝ่ายสามัญศึกษา (Deputy General Education) 2) ฝ่ายนโยบาย (Deputy Secretary
of Policy) และ 3) ฝ่ า ยบริ ก าร (Deputy Secretary of Services) ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2012
สิงคโปร์ ได้กำ�หนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ (Student-Centric,
Value-Driven) กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดนโยบายพืน้ ฐานสำ�คัญให้จดั การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ไปจนถึงระดับผู้เรียน โดยกำ�หนดแนวทางการศึกษาเป็นหลักการสำ�คัญว่า “ต้องจัดการศึกษา
พื้นฐานที่เข้มแข็ง และจัดการศึกษาเพื่ออนาคตของผู้เรียน”

“

วิสยั ทัศน์ของหลักสูตรกำ�หนดไว้กว้างๆ ว่า พืน้ ฐานเข้มแข็ง เรียนรูอ้ นาคต (Strong Fundamentals,
Future Learnings) นอกจากนีย้ งั กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาเพือ่ ประชาชนเป็นคนทีม่ บี คุ ลิกภาพดี
(Strength Character) เป็นพลเมืองทีด่ มี คี ณ
ุ ค่า (Citizenship
and Values Education)”
มาตรฐานการศึกษาชาติสิงคโปร์เป็นกรอบความคิด
ที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired
Outcomes of Education หรือ DOE) โดยกำ�หนดคุณสมบัติ
ของผู้ได้รับการศึกษาไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1) ผู้มีความมั่นใจ (Confident Person) เป็นผู้ที่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะสูงด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) ผู้เรียนรู้ที่น�ำ ตนเองได้ (Self-directed Learner) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างมุง่ มัน่ สามารถตัง้ คำ�ถามและสะท้อนความคิดของตัวเองได้ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเชีย่ วชาญ
3) พลเมืองดีมีจิตสำ�นึก (Concerned Citizen) เป็นผู้มีสำ�นึกต่อส่วนรวม ปฏิบัติกิจของส่วนรวม
ทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ยอมรับและเอาใจใส่ผู้อื่น
4) ผู้ร่วมพัฒนาที่มุ่งมั่น (Active Contributor) เป็นผู้มุ่งมั่นการพัฒนาโดยสามารถตั้งเป้าหมาย
ที่มีมาตรฐานสูง สามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ สู่เป้าหมายได้โดยใช้ความคิดในการปรับเปลี่ยนที่ยืดหยุ่น
กล้าเสี่ยง และมีความคิดริเริ่มอยู่ในตัวตน มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ได้
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เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนา
การศึ ก ษากั บ ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ (DOE) พบว่ า มี
ความเชือ่ มโยงกัน  ประเทศสิงคโปร์ใช้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ (DOE) เป็ น กรอบในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน เน้นไปถึงตัวผูเ้ รียน (Student Centric)
และเน้นคุณค่า (Value) ตามนโยบายระดับชาติ
ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ก ารศึ ก ษาของสิ ง คโปร์
มีคุณภาพสูง คือ การเชื่อมประสานการทำ�งานอย่าง
เป็นระบบระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) สถาบัน
การพัฒนาครูแห่งชาติ (NIE) และสถานศึกษา (Schools) ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและกำ�กับ
ติดตามคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยมีการจัดการศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้
1. ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (Pre-primary) เป็ น การศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ก่ อ น 7 ปี
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and Family) มีบทบาทสำ�คัญ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงาน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ มูลนิธิ องค์กรศาสนา และชุมชน
2. ระดับประถมศึกษา (Primary) เป็นการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ประกอบด้วย ขั้นพื้นฐาน
(Foundation Stage) 4 ปี และขั้นมีแนวทาง (Orientation Stage) อีก 2 ปี หลักสูตรระดับประถมศึกษา
เน้นวิชาแกน 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาแม่ ทุกวิชามีการเรียนการสอน
และการสอบเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นภาษาแม่ซึ่งสอนและสอบเป็นภาษาแม่ตามเชื้อชาติของผู้เรียน
เช่น ภาษามาเลย์ ภาษาจีนแมนดาริน หรือภาษาทมิฬ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ไม่เก็บค่าเล่าเรียน
แต่อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary) กำ�หนดระยะเวลาในการเรียน 4 - 5 ปี ประกอบไปด้วย
4 สายการเรียน ได้แก่ 1) สายพิเศษเร่งรัด 2) สายสามัญเน้นวิชาการ 3) สายสามัญเน้นด้านเทคนิค และ
4) สายอาชีพ
4. ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา หรือก่อนระดับมหาวิทยาลัย (Post-secondary หรือ Pre-university)
จัดการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Junior College 2) Polytechnic 3) Institutes of Technological
Education (ITE) โดยรูปแบบ Polytechnic และ ITE จัดเป็นการอาชีวศึกษา
5. ระดับมหาวิทยาลัย (University) จัดการศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมีหลากหลาย ทั้งรูปแบบสถาบันทางเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรเน้นวิชาการ
และการวิจัย
โดยสรุประบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์ (ที่มา : : https://www.moe.gov.sg/images/default-source/
album/education/landscape/images/singapore-education-overview.jpg)

			 มาตรฐานการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นกรอบความคิดทีเ่ รียกว่า “ผลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ของการศึกษา”

(Desired Outcomes of Education หรือ DOE) ซึ่งระบุคุณสมบัติผู้เรียนที่มีความชัดเจน กระชับ เข้าใจได้
อย่างตรงกัน มีนโยบายส่งเสริมการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติในด้านหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ได้รับการศึกษาไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1. ผู้มีความมั่นใจ (Confident Person) เป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะสูงด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2. ผูเ้ รียนรูท้ นี่ �ำ ตนเองได้ (Self-directed Learner) เป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเองได้
อย่างมุง่ มัน่ สามารถตัง้ คำ�ถามและสะท้อนความคิดของตัวเองได้ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเชีย่ วชาญ
3. พลเมืองดีมีจิตสำ�นึก (Concerned Citizen) เป็นผู้มีสำ�นึกต่อส่วนรวม ปฏิบัติกิจของส่วนรวม
ทั้งระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก ยอมรับและเอาใจใส่ผู้อื่น
4. ผู้ร่วมพัฒนาที่มุ่งมั่น (Active Contributor) เป็นผู้มุ่งมั่นการพัฒนา โดยสามารถตั้งเป้าหมาย
ทีม่ มี าตรฐานสูง สามารถพัฒนาสิง่ ต่างๆ สูเ่ ป้าหมายได้โดยใช้ความคิดในการปรับเปลีย่ น ยืดหยุน่ กล้าเสีย่ ง
และมีความคิดริเริ่มอยู่ในตัวตน มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ได้
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ (DOE) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูแ่ ต่ละระดับเกีย่ วข้องกับฝา่ ยต่างๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่ในการกำ�กับ ติดตามให้ได้มาตรฐาน สถาบันหรือสถานศึกษาแต่ละระดับดำ�เนินการพัฒนา
และจั ด การศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐาน นอกจากการใช้ ก รอบผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ (DOE) เป็ น กรอบ
มาตรฐานแล้ว แต่ละระดับการศึกษายังมีแนวคิดที่เป็นลักษณะเฉพาะ เพื่อเป็นหลักสำ�คัญในการจัด
การศึกษาร่วมด้วย แม้การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่แต่ละระดับจะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
แต่การกำ�กับติดตามโดยหน่วยกำ�กับติดตาม ไม่มีความซับซ้อนหรือยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานเนื่องจาก
กรอบหรือหลักการมีความชัดเจน กระชับ โดยกรอบกระบวนการสำ�หรับแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่
กรอบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพโรงเรียน คุณภาพครู คุณภาพ
หลักสูตร และการวัดประเมินผลในระดับชาติ
ดังนั้นการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ระดับปฏิบัติจะมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ใช้ทั้ง
หลักศูนย์กลางอำ�นาจ และความมีอิสระ (Centralization and autonomy) เป็นลำ�ดับแบบ tight - loose - tight ดังนี้
tight - การยึดหลักศูนย์กลางอำ�นาจอยู่ที่ระดับชาติมีความเคร่งครัด มีการกำ�หนดกรอบหลักสูตร
แกนกลางระดับชาติ มีความแน่นอน ชัดเจน มีนโยบายขับเคลื่อน “Student-Centric, Values-Driven”
มาตรฐานการศึกษา (DOE) วิสัยทัศน์หลักสูตรกำ�หนด Strong Fundamentals, Future Learning
ได้อย่างชัดเจนต่อการปฏิบัติ
loose - จากนโยบายระดับชาติสกู่ ารปฏิบตั ริ ะดับสถานศึกษาหรือสถาบัน เป็นการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิด “School-based Curriculum” ที่ให้อิสระ (Autonomy) ในการกำ�หนดลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตรของสถานศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูง โรงเรียนหรือสถาบันต้องพัฒนาหลักสูตรเอง สามารถเพิม่ เติม
ลักษณะเฉพาะหรือจุดเด่นของโรงเรียนได้ เนื่องจากสังคมสิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลาย (Cultural
Diversity) การจัดการศึกษาจึงต้องใช้กลวิธีและการจัดการต่างๆ ทีห่ ลากหลาย โรงเรียนต้องมีสงิ่ แวดล้อม
ทางการเรียนที่เอื้อต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย (School-based Multiculturalism) และมีความยืดหยุ่น
tight - ความเคร่งครัดในคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยดูผลลัพธ์ตาม DOE ที่กำ�หนดไว้
มีการกำ�หนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการทดสอบระดับชาติ (National
Exams) ที่เข้มงวดและเน้นคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (DOE) เป็นกรอบสำ�หรับการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกระดับ
ที่เน้นถึงตัวผู้เรียน (Student Centric) และเน้นคุณค่า (Value) ตามนโยบายระดับชาติ โดยมีเป้าหมาย
การศึกษาให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี (Strength Character) เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า (Citizenship and
Values Education) สิงคโปร์จึงได้กำ�หนดเป้าหมายในการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเพื่อเป็นกรอบสำ�หรับการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับชั้น ดังนี้
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ระดับก่อนประถมศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
รู้จักการแบ่งปันและผลัดกันกับคนอื่นๆ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
มีความอยากรู้อยากเห็นและสำ�รวจสิ่งรอบตัว
มีความสามารถในการฟังและพูดด้วยความเข้าใจ
มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง
มีสุขนิสัย สุขภาพกายที่ดีและมีความสุขกับงานศิลปะ
รักครอบครัว เพื่อน ครู และโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สามารถแยกแยะความถูก ความผิด
รู้จุดแข็งที่ตนเองสามารถพัฒนาได้
รู้จักการสร้างความเป็นมิตรและการแบ่งปัน
มีความสนใจใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ
มีความสามารถในการคิดและมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออก
มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
มีสุขนิสัยที่ดีและรักศิลปะ
รู้จักและรักสิงคโปร์

ระดับมัธยมศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

118

มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลง
สามารถทำ�งานและแบ่งปันกับผู้อื่น
มีความสร้างสรรค์และสนใจใฝ่รู้
รู้คุณค่าของความคิดที่แตกต่างและมีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน
รักการออกกำ�ลังกายและมีสุนทรียภาพกับงานศิลปะ
เชื่อมั่นในสิงคโปร์และเข้าใจว่าอะไรสำ�คัญสำ�หรับสิงคโปร์
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ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีคุณธรรมและความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความถูกต้อง
ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรมและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารที่โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นตาม
มีความตั้งใจในการแสวงหาความเป็นเลิศ
มีการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีและเห็นคุณค่าของกีฬา
มีความภาคภูมิใจที่เป็นชาวสิงคโปร์และเข้าใจในความเป็นสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดกรอบของหลักสูตร (Curriculum Framework)
โดยกำ�หนด 2 ขั้นตอนหลักของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Two broad phases) คือ
1. ขั้นการทบทวน ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Review, Design and Development of The
Curriculum)
2. ขัน้ การนำ�ไปใช้และประเมิน (Implementation and Evaluation of the Curriculum) กำ�หนดวงจร
การพัฒนาหลักสูตร 6 ปี (6 year curriculum cycle) ดังนี้
- ปีที่ 1 ทบทวนหลักสูตรระดับรายวิชา และทดลองการใช้สื่อการสอนใหม่ๆ
- ปีที่ 2 และปีที่ 3 ทบทวนกระบวนการต่างๆ โดยสามารถปรับย่อยได้ ปรับวิชาได้ (minor
adjustments)
- ปีที่ 4 ทบทวนประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
- ปีที่ 5 และปีที่ 6 ประเมินเมื่อครบรอบการใช้หลักสูตร ทบทวน และนำ�ผลการประเมินเพื่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาครู พัฒนาสื่อเรียนรู้ เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผลแต่ละระดับการศึกษาของสิงคโปร์ จะต้องพัฒนา
ภายใต้กรอบมาตรฐานระดับชาติ โดยกำ�หนดองค์ประกอบสำ�คัญของหลักสูตร ได้แก่ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE) และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน และการกำ�หนดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน แต่ยังคงมีอิสระเพื่อให้
การศึกษาในระดับนั้นๆ มีคุณค่า และมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้สามารถแสดงความเชื่อมโยงของสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 กับกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ (DOE) ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังต่อไปนี้
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21st Century Competencies
ภาพที่ 8 การนำ�สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำ�หนดทักษะสำ�คัญหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
ที่มา : https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Paris2012_SingaporeCase_Final-Read-Only-Compatibility-Mode.pdf

จากแผนภาพแสดงความเชือ่ มโยงสำ�คัญของหลักสูตร ซึง่ มี 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(DOE) คือ ทักษะชีวิต ทักษะด้านความรู้ และการทำ�โครงงาน นำ�ไปสู่การพัฒนาตัวตนของผู้เรียน โดย
มุ่งพัฒนาคุณสมบัติที่สำ�คัญในตัวผู้เรียน เป็นสมรรถนะด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional
Competencies) ประกอบไปด้วย
(1) การตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self-Awareness)
(2) การจัดการตนเอง (Self-Management)
(3) ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง (Responsible Decision-Making)
(4) การจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relationship Management)
(5) ความตระหนักต่อสังคม (Social Awareness)
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ความคาดหวังของการออกแบบหลักสูตร ผูเ้ รียนสามารถใช้ความรู้ ทักษะ และความตระหนัก

ในการจัดการตนเอง และจัดการความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะสำ�คัญที่เป็น
พื้ น ฐานของสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ที่ นำ � มาใช้ ใ นการออกแบบหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ทั ก ษะการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงประดิษฐ์ (Critical and
Inventive Thinking) และทักษะด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Skills)
การพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ หรือ
ลักษณะเฉพาะสำ�หรับผู้เรียนแต่ละโรงเรียน สามารถ
ทำ � ได้ เช่ น หลั ก สู ต รพิ เ ศษสำ � หรั บ นั ก เรี ย นที่ ต้ องการ
เรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนอย่างเข้มข้น หรือเรียน
ทัง้ 2 ภาษา เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้มโี รงเรียน
แบบพิเศษ (SIS : Specialized Independent School) เช่น โรงเรียนที่มีหลักสูตรเน้นคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ กีฬา และศิลปะ เป็นต้น ประเทศสิงคโปร์ส่งเสริมให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ (IP : Integrated Programme) หรือ Through - Train
Programme) โดยโรงเรียนหรือสถาบันพัฒนาหลักสูตรที่จัดการศึกษารูปแบบพิเศษ หรือแบบเฉพาะ
เจาะจงต้องรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเสียก่อน จึงจะสามารถดำ�เนินการได้ ตัวอย่างรูปแบบ
โรงเรียนที่จัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ได้แก่
- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง (Specialized Independent School) สำ�หรับ
นักเรียนเก่งพิเศษ (talent in specifics areas) ใช้เวลาเรียน 4 - 6 ปี เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาและหลัง
มัธยมศึกษา
- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเองเพือ่ เป็นทางเลือก (Privately-funded School) สำ�หรับชาวสิงคโปร์
ใช้เวลาเรียน 4 - 6 ปี เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา
- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า (Customized Special Education
curriculum) ใช้เวลาเรียน 4 - 6 ปี เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาและหลังมัธยมศึกษา
- International and Private School เช่น Anglo-Chinese School (International),
Hwa Chong International School, SJI International School โรงเรียนเหล่านี้พัฒนาหลักสูตร
จัดการศึกษาโดยรับนักศึกษาจากชาติตา่ งๆ เช่น มาเลเซีย อินเดีย อินโดนิเซีย จีน เกาหลี ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม
เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ
ทั้งนี้แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
การประเมินผลของผู้เรียนตามระดับการศึกษา แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
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แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ (DOE)
เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการประเมินผล
ระดับก่อนประถมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
จัดการศึกษารูปแบบที่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ อาทิ Nursery Playgroup Kindergarten
โดยหน่วยงาน องค์กรเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิ องค์กรทางศาสนา สิง่ สำ�คัญหรือหลักการ
ในการจัดการศึกษาระดับนี้ คือ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดกิจกรรม ด้านภาษา ด้านตัวเลข
กิจกรรมพัฒนาตัวตนของเด็ก พัฒนาทักษะทางสังคม การเล่นกลางแจ้งเพื่อเตรียมเด็กเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาการวัดและประเมินผล ไม่มีการสอบระดับชาติ ผู้สอน หรือผู้ดูแลตรวจสอบ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง










ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเอง (School-based Curriculum) ยึดกรอบนโยบายระดับชาติ
2) กระทรวงศึกษาธิการกำ�กับติดตาม
3) เปิดโอกาสให้มีหลักสูตรทางเลือกได้ เช่น หลักสูตรการศึกษาสำ�หรับเด็กเก่งพิเศษ (GEP: Gifted
Education Programe)
4) กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดกรอบโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยคุณค่าแกนกลาง
(Core Value) ได้แก่ (1) ทักษะชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและคุณธรรม กิจกรรมการดูแล
ด้านจิตใจและการแนะแนวอาชีพการศึกษาเกี่ยวกับชาติ และพลศึกษา (2) ทักษะด้านความรู้
กำ�หนดให้เรียนโครงงาน และเน้นทักษะการคิด
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ระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1) กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดกรอบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
(1) ด้านภาษา ให้เรียนทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาแม่อื่นๆ
(2) ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(3) ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ และเพิ่มเติมด้านทักษะชีวิต มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษา
			 เกี่ยวกับชาติ การทำ�โครงงาน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับสังคม เพื่อให้เด็กพัฒนาก้าวหน้า
			 เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำ�นึกและเป็นผู้ร่วมพัฒนาที่มุ่งมั่นตามกรอบ DOE
2) กำ�หนดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และการคิดเชิงประดิษฐ์ ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
3) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Subject) โดยทุกวิชาสามารถปรับเพิม่ เนือ้ หาใหม่ๆ
ที่สำ�คัญเกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะใหม่ๆ (new skills) ได้ในทุกวิชา
4) การพัฒนาหลักสูตรเกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย เพื่อให้เหมาะสมและเชื่อมโยงกับระดับ
ที่สูงขึ้น ลดช่องว่างระหว่างหลักสูตรระดับต่างๆ มีบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย และ
องค์กรอืน่ ให้บริการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ใช้แหล่งศึกษาดูงานเพือ่ ฝึกฝน
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพบริบทจริง
1) เน้นให้วัดคุณค่าที่อยู่ในตัวผู้เรียน รวมถึงประเมินการพัฒนาสมรรถนะ (Development of
			 Competencies) กำ�หนดสมรรถนะสำ�คัญที่มีการประเมินระดับชาติ คือ การคิดอย่าง
			 มีวิจารณญาณ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การสื่อสาร ความสามารถในการทำ�งานร่วมมือ
			 ด้วยตนเองอย่างอิสระ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะ ICT และการเป็นพลเมืองดีที่เข้มแข็ง
2) มีการทดสอบระดับชาติ หลังจบชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเทียบเท่ากับการได้รับประกาศนียบัตร
			 ทางการศึกษา ซึ่งมีหลายระดับ เช่น GCE ‘O’ lever สำ�หรับสายเร่งรัด และ GCE ‘N’ lever
			 สำ�หรับสายสามัญ
3) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 ไม่มีการสอบกลางปีชั้น Sec.1 เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวในการเข้าเรียน
			 มัธยมศึกษา
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ระดับอาชีวศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
1) หลักสูตร Polytechnic มีหลากหลายสาขา เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้มีทักษะในการทำ�งาน
การเรียนและการฝึกงานใช้ความร่วมมือจากสถานประกอบการ
2) ผู้เรียน Polytechnic ต้องมีประสบการณ์การทำ�งาน หลักสูตรสำ�หรับ ITE เน้นความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม และผู้ว่าจ้าง ผู้จบการศึกษามีงานในสาขาที่ตนเรียนทันที
3) ผู้ทำ�งานในสถานประกอบการ ที่ร่วมมือกับ ITE สามารถเรียน Part-time ควบคู่กับการทำ�งาน
มีหลักสูตรเพื่ออุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
4) กรอบนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร ITE เน้นการจัดการศึกษาเพื่อฝึกทักษะสำ�หรับอนาคต
มีหลักสาคัญ คือ
(1) เป็นการศึกษาที่เป็นทางเลือกที่ดีของผู้เรียนซึ่งแต่ละคนจะได้รับการฝึกอาชีพ
(2) เป็นการศึกษาเชิงบูณาการ มีระบบดี ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
(3) เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้จ้างงานให้ความสำ�คัญในการพัฒนาทักษะฝีมือและมีความเชี่ยวชาญ
		 (mastery)
(4) เป็นการศึกษาที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
		 สำ�หรับ ITE จึงเน้นทั้งการทำ�มาหากินและการเรียนรู้ (The Skills Future Earn and Learn)

ระดับมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรของตนเองอย่างอิสระ แต่อยู่ภายใต้การกำ�กับของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อจัดการศึกษาตามศาสตร์ต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี - เอก
2) มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ มีหลักสูตร ระดับปริญญาตรี - เอก เน้นการวิจัย การจัดการหลักสูตร
ที่มีคุณภาพสูง เช่น Nan yang Technological University และ Singapore University of
Technology and Design (SUTD) เน้นหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ Singapore
Management University หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
สังคมศาสตร์ และการจัดการสารสนเทศ Singapore Institute of Technology หลักสูตรมุง่ พัฒนา
ผู้เรียนสายศิลปะ Singapore University of Social Science (SUSS) หลักสูตร เน้นด้าน
สังคมศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยวัดประเมินผลรายวิชาตามหลักสูตร ประเมินผลจากผลงานวิจัย โดยเน้นคุณภาพ
ของผลงาน
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การประกันคุณภาพการศึกษา
สิ ง คโปร์ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควบคุ ม และกำ � หนดกรอบการประกั น คุ ณ ภาพ
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ทำ�หน้าที่ตรวจประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับ
อุดมศึกษา
ระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) การประเมินตนเอง โดยสถาบันการศึกษาจะทำ�การประเมินตนเองใน 3 ปีแรก
2) การประเมินภายนอก กำ�หนดกรอบการประกันคุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปีแรกเป็นการประเมิน
ตนเอง และปีที่ 4 เป็นการประเมินภายนอกโดยองค์กรอิสระตรวจประเมินและรับรองคุณภาพภายใต้
กรอบที่กำ�หนด
		
เป้าหมายสำ�คัญของการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน การประกันความสำ�เร็จ
และการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญของโรงเรียนหรือสถาบัน โดยผลจากการประเมินในระบบประกัน
คุณภาพใช้เพื่อการขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารโรงเรียนหรือสถาบัน การสอนของครู อาจารย์
และการบริหารจัดการ
สิ ง ค์ โ ปร์ มี ก ฎหมาย เรี ย กว่ า “Private Education Act” และมี ค ณะกรรมการ เรี ย กว่ า
“The Committee For Private Education (CPE)” ทำ�มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
มีกรอบการกำ�กับคุณภาพ เรียกว่า “Enhanced Registration Framework” เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้จัดการ ครู รายวิชา และการวัดประเมินผล เพื่อให้อนุญาตการจดทะเบียน และเปิด
การจัดการศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบการจดทะเบียน โดยมีรอบวงจรการประเมินทุก 4 ปี
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การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

“

“

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ มีหน้าที่กำ�กับติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
คุ ณ ภาพครู หลั ก สู ต ร และการวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ บ รรลุ ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนตามกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes
of Education หรือ DOE) ในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณภาพโรงเรียน กำ�หนดแนวทางในการกำ�กับติดตาม คือ ให้ทกุ โรงเรียนเป็นโรงเรียนทีด่ ี

เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาตัวตน เป็นคนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เป็นคนที่
ทำ�งานได้ในโลกกว้าง
2. ด้านคุณภาพครู กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัตใิ นการคัดเลือกครู ประกอบด้วย
เกณฑ์ดา้ นความสามารถทางวิชาการ ด้านเจตคติทดี่ ตี อ่ อาชีพครู และด้านบุคลิกภาพทีด่ ี โดยความร่วมมือ
กับหลายฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพครู
3. ด้านคุณภาพหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดองค์ประกอบของหลักสูตร 3 ส่วนทีส่ ถานศึกษา
หรือหน่วยงานการพัฒนาหลักสูตรต้องกำ�หนดให้มีเป็นอย่างตํ่า ได้แก่
1) เป้าหมายและเนื้อหา (Goals and Content)
2) การเรียนการสอน (Pedagogy)
3) การวัดและประเมินผล (Assessment)
คุณภาพหลักสูตรเกี่ยวข้องกับผู้ดำ�เนินการหลายฝ่าย ทั้งกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร การใช้
หลักสูตร และการทบทวนหลักสูตร ซึ่งกระทรวงศึกษามีหน้าที่กำ�หนดกรอบ เพื่อการกำ�กับติดตาม
รวมทั้งตรวจเยี่ยมเพื่อทบทวนคุณภาพหลักสูตรตามรอบวงจรการประเมิน
4. ด้านการวัดและประเมินผล หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องพัฒนา ทดลองใช้ และปรับปรุงการวัด
และประเมินผู้เรียนตามหลักสูตร มีการกำ�หนดการวัดและประเมินผลระดับชาติ โดยการทดสอบระดับชาติ
หลั ง จบการศึ ก ษาระดั บ ต่ า งๆ จะนำ � ผลการทดสอบไปพิ จ ารณาแนวทางการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง
และเป็นการประเมินคุณภาพของเด็กในชาติตามมาตรฐานการศึกษาและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่กำ�หนด
นอกจากนี้สิงคโปร์มีการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำ�เนินการในการกำ�กับ
ติดตามการทำ�งาน โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันแบบ Big Data ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ
ส่งเสริมการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำ�กับติดตามในการทำ�วิจัยเป็นการเฉพาะ
เช่น การกำ�กับโดยสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) การกำ�หนดกรอบของหลักสูตร (Curriculum
Framework) เพื่อการกำ�กับติดตามการนำ�มาตรฐานการศึกษาไปใช้โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบระดับชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ข้อมูลทั่วไป
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยรัฐ 16 รัฐ รูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
เสรี นิ ย มแบบรั ฐ สภาและเป็ น รั ฐ สวั ส ดิ ก าร เยอรมนี เ ป็ น ประเทศที่ มี ค วามหนาแน่ น ประชากรสู ง สุ ด
ประเทศหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีคนย้ายถิ่นมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก เยอรมนีเป็น 1 ในสมาชิก
ผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและยังก่อตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อว่า
ยูโรโซน เป็นสมาชิกของกลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 เยอรมนีเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรปและเป็นประเทศที่มีความสามารถสูงสำ�หรับการแข่งขันในระดับโลก
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ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา
เยอรมนีกำ�หนดให้เรียนการศึกษาภาคบังคับ จำ�นวน 12 ปี เริ่มตั้งแต่อายุ 6 - 18 ปี โดยต้องเรียน
หลักสูตรภาคบังคับแบบเต็มเวลา 9 ปี ยกเว้นในเบอร์ลินและบรันแดนเบอร์กที่เรียน 10 ปี โดยให้
ผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระบบการศึ ก ษาจนถึ ง อายุ 16 ปี
สำ�หรับเด็กทีไ่ ม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา
แบบเต็มเวลา มีข้อบังคับให้ต้องเข้ารับการศึกษา
แบบบางช่วงเวลา (Past-time Education) ไปจนถึง
อายุ 18 ปี หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเรียน
หลัก สูตรสายอาชีพ หรือฝึก งาน ซึ่ง สามารถเลือก
เรี ย นแบบไม่ เ ต็ ม เวลาได้ โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
โรงเรียนรัฐบาล ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน มีหนังสือ
และตำ�ราเรียนให้นักเรียนยืมเรียน โรงเรียนเอกชน
ในเยอรมนีมีไม่กี่แห่งดำ�เนินการโดยนักสอนศาสนา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ของเยอรมนีลงทะเบียนเรียน
ในโรงเรียนของรัฐ
ระบบการศึกษาของเยอรมนี แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (Kindergarten) รับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จนถึง 6 ปี การศึกษา
ระดับปฐมวัยไม่ใช่ภาคบังคับ จะเข้าเรียนหรือไม่ก็ได้ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง จุดหมายสำ�คัญ
เพื่อเตรียมเด็กให้มีความพร้อมสำ�หรับการศึกษาต่อในระดับต่อไป
2) ระดับประถมศึกษา (Grundschule) เรียกว่า กรุนชูเล เป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่อายุ
ครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนชัน้ ประถมศึกษาในเขตทีต่ วั เองอาศัยอยู่ การศึกษาในระดับประถมศึกษา
จะมี 4 ชัน้ คือ เกรด 1 ถึงเกรด 4 แต่ในบางรัฐอาจจะรวมเอาเกรด 5 และ 6 อยูใ่ นระดับประถมศึกษาด้วยก็ได้
3) ระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ มี 4 รูปแบบ คือ
			3.1 เฮาพ์ชูเล (Hauptschule) หรือ Secondary General School เป็นโรงเรียนมัธยม
ที่สอนเน้นความรู้ทั่วไป เช่น ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
เริ่มตั้งแต่เกรด 5 - 9 เมื่อจบเกรด 9 จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น เรียกว่า เฮาพ์ชูลอับชลุส
(Hauptschulabschluss) สามารถเข้าเรียนต่อด้านอาชีพประเภทช่างหรืออาจจะเรียนต่อเกรด 10 ต่อไป
ก็ได้ เพราะการเรียนสายอาชีพบางสาขาจะต้องจบเกรด 10 เมือ่ เรียนจบนักเรียนจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
เพื่อใช้สำ�หรับการศึกษาสายวิชาชีพ
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			 3.2 เรอาลชูเล (Realschule) หรือ Intermediate School เรียนตัง้ แต่เกรด 5 ถึงเกรด 10 วิชา
ที่เรียนจะมากกว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเฮาพ์ชูเล เมื่อจบเกรด 10 จะได้ประกาศนียบัตรที่เรียกว่า
มิทท์เลเรไรเฟ (Mittlere Reife) และสามารถเข้าศึกษาในระดับอาชีวะหรือสายอาชีพได้ทุกสาขาได้ทันที
			3.3 กึมนาซิอุม (Gymnasium) หรือ Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เน้น
วิชาการ มีทงั้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัง้ แต่เกรด 5 ถึง เกรด 10 เรียกว่า เซคุนดาร์ ชทูเฟ อายส์ (Sekundar
Stufe I) และระดับเตรียมอุดมศึกษาเริ่มจากเกรด 11 ถึง 13 เรียกว่า เซคุนดาร์ ชทูเฟ ซวาย (Sekundar
Stufe II) หรือโอแบร์ชทูเฟ (Oberstufe) วิธีการเรียนในระดับเกรด 11 - 13 จะแบ่งเป็นการเลือกกลุ่มวิชา
(Course) ทีถ่ นัด เน้นบางสาขาวิชาโดยเฉพาะ เพือ่ เตรียมตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากจบเกรด 13 แล้ว
เมือ่ สำ�เร็จการศึกษาจะได้รบั ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ รียกว่า อบิทวั ร์ (Abitur) และสามารถ
เข้าเรียนต่อในขั้นอุดมศึกษาได้
			3.4 เกซัมท์ชูเล (Gesamtschule) หรือ Comprehensive School เป็นโรงเรียนแบบผสม
ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นเข้าด้วยกันภายใต้การบริหารหนึ่งเดียว เปิดสอนตั้งแต่เกรด 5 ถึง เกรด 13 และจะ
เริ่มเรียนวิชาเฉพาะทางในระดับเกรด 7 บางกลุ่มวิชาจะมีการแบ่งการเรียนออกเป็นกว่า 11 ระดับ แล้วแต่
ความยากง่าย เด็กทีเ่ ข้าเรียนโรงเรียนประเภทนี้ สามารถทีจ่ ะเลือกเรียนชัน้ มัธยมศึกษารูปแบบ1ใน 3 แบบ
จากที่นี่ เมื่อเรียนไปแล้วเห็นว่าไม่เหมาะกับความสามารถของตน ก็อาจจะย้ายไปเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่เหมาะสมกับตนเองได้
4) ระดับอาชีวศึกษา เรียกว่า เบรุฟเอาส์บิลดุง (Berufsausbildung) ผู้ที่จะเข้าเรียนได้ต้อง
มี ค วามรู้ จ บประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เฮาพ์ ชู ล อั บ ชลุ ส (Hauptschulabschluss)
หรือมิทท์เลเรไรเฟ (Mittlere Reife) เยอรมนีมีจัดการเรียนของอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี เรียกว่า
เบรูฟชูเล (Berufschule) กล่าวคือ เรียนทฤษฎีในโรงเรียน และเรียนฝึกภาคปฏิบตั ใิ นบริษทั ห้างร้าน โรงงาน
ผู้เรียนจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือห้างร้านที่ไปฝึกงาน การเรียนสายอาชีพนี้ใช้เวลา 2 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง
5) ระดับอุดมศึกษา ผู้ที่ได้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียกว่า อบิทัวร์ (Abitur)
สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือก นอกจากบางสาขาวิชาที่มีคน
ต้องการเรียนมาก เช่น แพทยศาสตร์ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถเลือกสมัครสาขาวิชาที่ต้องการเรียนได้
ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
			 5.1 Universität หรือ มหาวิทยาลัยทั่วไป เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฏี ในหลักสูตร
ทางด้านแพทยศาสตร์, นิติศาสตร์, มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
		
5.2 Fachhochschule หรื อ มี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า University of Apply Science
เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นในทางปฎิบตั มิ ากกว่าทางทฤษฏี โดยจะสอนเพือ่ นำ�องค์ความรูไ้ ปใช้ในอุตสาหกรรม
มากกว่าการทำ�วิจัย
			 5.3 Technical University (มหาวิทยาลัยเทคนิค) เดิมจะเปิดเฉพาะด้านวิศวกรรม แต่ตอ่ มา
ได้เปิดสาขาอื่นๆ ด้วย
		
5.4 Paedagogische Hochschule วิทยาลัยครู
		
5.5 Kunsthochschule (Colleges of Art, Film and Music) วิทยาลัยศิลปะ
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สำ�หรับวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบ่งตามระดับได้ดังนี้
- Bachelor : หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3 ปี
- Diploma : หลักสูตรที่เรียนปริญญาตรีควบโท ( Bachelor + Master) ระยะเวลาเรียน 5 ปี
- Master : หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 2 ปี
- Ph.D. : หลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลาเรียนไม่มีกำ�หนด ส่วนใหญ่จะเรียน 4 - 6 ปี

ภาพที่ 9 โครงสร้างการจัดการศึกษาของเยอรมนี
ทีม่ า : https://wenr.wes.org/wp-content/uploads/2016/11/WENR-1116-Country-Profile-Germany-new.png
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ในด้านการบริหาร แต่ละรัฐมีอำ�นาจนิติบัญญัติ
และการบริ ห ารสู ง สุ ด ในทุ ก ประเด็ น ทั้ ง ด้ า นนโยบาย
วัฒนธรรม และระบบการศึกษา แต่ละรัฐควบคุมหลักสูตร
ของตนเอง รวมถึงข้อกำ�หนดด้านวิชาชีพครู การสรรหา
ครู และการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน แต่ในแง่มมุ ทีส่ �ำ คัญ
ด้านการศึกษา เช่น การกำ�หนดระดับการให้คะแนนของ
การวั ด ผลการศึ ก ษา จะต้ อ งผ่ า นข้ อ ตกลงระหว่ า งรั ฐ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของแต่ละรัฐดูแลในขอบข่ายของการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจยั และ
วัฒนธรรม ซึ่งมีการประชุมใหญ่ (Standing Conference) เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ร่วมกัน
กฎหมายขัน้ พืน้ ฐาน (Grundgesetz - R1) ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มอบอำ�นาจทางกฎหมาย
แก่สหพันธ์ Länder เพือ่ ให้มสี ทิ ธิใ์ นการออกกฎหมายใช้กบั ภาคโรงเรียน ภาคอุดมศึกษา การศึกษาผูใ้ หญ่
และการศึกษาต่อเนือ่ ง โดย Länder มีการวางระเบียบอย่างละเอียดในรัฐธรรมนูญของ Länder (R13 - 28)
และกฎหมายของ Länder เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย ในระบบโรงเรียน การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษาต่อเนือ่ ง รวมถึงค่าตอบแทนและเงินบำ�นาญของข้าราชการ เช่น ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นอยู่กับ Länder เช่นกัน

		 แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
รัฐบาลเยอรมนีมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
เพื่อสร้างพลเมืองที่ชาญฉลาดและมีคุณภาพเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญของการพัฒนาประเทศ ความเจริญของ
เยอรมนี เกิ ด จากการวางแผนการศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของเด็ ก ตั้ ง แต่ อ นุ บ าล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
เนื่องด้วยระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและสวัสดิการที่มีอย่างทั่วถึงทำ�ให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมนีลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรัฐซึ่งอยู่ในชุมชนและได้รับการสนับสนุน
ทรั พ ยากรจากรั ฐ ในปี ค.ศ. 2003 มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ซึ่ ง ได้ กำ � หนดมาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(Bildungsstandards) โดยอิ ง แนวคิ ด จากสภายุ โ รปที่ กำ � หนดความสามารถหลั ก สำ � หรั บ ผู้ เ รี ย น
ซึ่งมาตรฐานการศึกษาแห่งชาตินี้เป็นกรอบให้กับ 16 รัฐในการดำ�เนินการ ในมาตรฐานการศึกษา
แห่ ง ชาติ ไ ด้ กำ � หนดองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รสำ � หรั บ วิ ช าหลั ก โดยแต่ ล ะรั ฐ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร ส่งผลให้เกือบทุกรัฐมีหลักสูตรของตัวเอง เยอรมนีได้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (The Institute for Educational Quality Improvement- IQB) ขึ้น เพื่อติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าให้บรรลุมาตรฐาน โดยการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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1) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ประเทศเยอรมนี เ ป็ น ประเทศที่ มี โ รงเรี ย นอนุ บ าลแห่ ง แรกของโลก โดย Fredrick Froebel
นักการศึกษาและนักปรัชญา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการอนุบาลได้วางรากฐานในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มุ่งให้เด็กมีแรงจูงใจ กล้าเผชิญหน้า
จัดการตนเองได้ และรักการไปโรงเรียน ไม่เน้นการเรียนวิชาการ ถึงแม้ว่าการศึกษาระดับปฐมวัย
จะไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับและไม่มีการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา แต่เด็กมีสิทธิ์เข้ารับบริการ
ในปี 2004 the Standing Conference ได้มีการตกลงกรอบการมีส่วนร่วมสำ�หรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีการระบุขอบข่ายการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ในด้านการใช้ภาษา
ทักษะการอ่านและการเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
       สำ�หรับเด็กอพยพมีการใช้โปรแกรมสนับสนุนและการ
ประเมิ น ผลเฉพาะ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถทางภาษา
เยอรมั น ภายใต้ ป ระกั น สั ง คม รหั ส VIII (Achtes Buch
Sozialgesetzbuch - Kinder - und Ju - gendhilfe - R61)
ศู น ย์ รั บ เลี้ ย งเด็ ก จะต้ อ งส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก สู่ ก ารเป็ น
สมาชิกของชุมชนที่มีความรับผิดชอบและเป็นตัวของตัวเอง
รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
ของเด็ ก การสอนให้ เ ด็ ก เข้ า ถึ ง คุ ณ ค่ า และเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎกติกาการสอนและการดูแลเด็กให้เข้ากับอายุ พัฒนาการ
ความสามารถ ความสนใจ บนฐานความต้องการของเด็กและครอบครัว โดยมีภาคสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน (The child and youth welfare sector) เป็นผู้ดูแลการศึกษาก่อนวัยเรียน มุ่งอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการ

2) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

		

โรงเรียนประถมศึกษาครอบคลุมเกรด 1 - 4 (อายุ 6 - 10 ปี) สำ�หรับรัฐเบอร์ลินและบรันเดนบูร์ก
เป็นเพียง 2 รัฐ ที่โรงเรียนประถมศึกษาจะครอบคลุมเกรด 1 - 6 (อายุ 6 - 12 ปี) โดยหลักการแล้ว
นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยในบางรัฐผู้ปกครองจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาด้วย
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา การสอนมุ่ ง ให้ อ่ า นออกเขี ย นได้ แ ละเรี ย นวิ ช าการพื้ น ฐานทั่ ว ไป
ภาษาเยอรมัน (ประกอบด้วยการอ่าน การสะกดคำ�  การเขียนและวรรณกรรม) คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ (หรือ Sachunterricht ซึ่งเป็นวิชาบูรณาการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
สังคมศาสตร์) ถือเป็นวิชาหลักและมีผลบังคับใช้ในทุกรัฐ วิชาศิลปะ ดนตรี พลศึกษา การสอนภาษา
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ต่างประเทศ และการสอนศาสนา (ในรัฐส่วนใหญ่) ยังได้รับการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กำ � หนดหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ สำ � หรั บ ระดั บ ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สำ�หรับระดับมัธยมศึกษา (ยกเว้นภูมิศาสตร์) ไม่ได้กำ�หนด
มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ส่วนการจัดทำ�หลักสูตรสำ�หรับครูเป็นหน้าที่
ของรัฐแต่ละรัฐ ครูมีอิสระอย่างมากในการกำ�หนดเนื้อหา วัตถุประสงค์ และวิธีการสอน ครูผู้สอนวิชา
แต่ละวิชาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ทำ�งานร่วมกันเพื่อให้ได้ฉันทามติเกี่ยวกับวิธีการสอนและเกณฑ์
การประเมินที่ใช้ในหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนหรือหลักสูตรทั่วไป
มาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศในวิชาภาษาเยอรมันและคณิตศาสตร์แตกต่างกันไปในระดับ
ประถมศึกษา แต่มีการกำ�หนดกรอบอ้างอิงในการศึกษาทั่วไป และใช้ The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบอ้างอิงด้านภาษา ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะมี
การเพิ่มเติมมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์

3) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

		

การศึกษาสายอาชีพกำ�หนดให้เป็นการเรียนระบบทวิภาคี (dual System) ซึ่งมีหลักสูตรรองรับ
มากกว่า 330 อาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติการฝึกอาชีพ (Berufsbildungsgesetz, BBiG - R79)
และ Handicrafts Code (Handwerksordnung, HwO - R80) เนื่องจากเป้าหมายของอาชีวศึกษา
คื อ การให้ ค วามรู้ แ ละคุ ณสมบั ติ ที่จำ � เป็ น ต่ อ การประกอบอาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง มอบ
ประสบการณ์วิชาชีพที่จำ�เป็นให้ผู้เรียนจากการปฏิบัติงานจริง มีการกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สำ�เร็จ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานอาชีพนั้นๆ ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษา
และการฝึกอบรมจะได้รับสิทธิในการทำ�งานที่มีทักษะทันทีในอาชีพที่เป็นที่รู้จักซึ่งต้องการการฝึกอบรม
อย่างเป็นทางการ

4) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

		

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเยอรมนีนั้น ดำ�เนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของ Länder (Hochschulgesetze - R126, R128, R131, R133, R135  - 136, R139,
R141, R143, R143, R145-146, R154, R157, R159, R162) ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของ Länder อธิบายถึงวัตถุประสงค์ท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งหลักการทั่วไปที่เป็นรากฐาน
ของระบบการอุดมศึกษา การศึกษา การสอนและการวิจัย การรับสมัครสมาชิกและการมีส่วนร่วม
รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ นี้ กฎหมายเกีย่ วกับวิทยาลัยศิลปะและดนตรี (R146, R150  - 151)
และกฎหมายเกี่ยวกับ Fachhochschulen (R152) ของ Länder สหพันธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการศึกษา ทุกรัฐมีหน้าที่ดำ�เนินการ
ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำ�หนด หลักสูตรเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ หลักสูตรที่เน้นรายวิชา (Subject-centered Curriculum) มีการจัดแบ่งทั้งที่เป็นรายวิชา
แยกจากกันหรือเป็นสหสาขาวิชา มีความต้องการครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ชีววิทยา
เรขาคณิต และประวัตศิ าสตร์ ระบบการฝกึ หัดครูเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรียน 2 รายวิชา เพือ่ ให้สามารถ
ออกแบบการสอนแบบบูรณาการรายวิชาได้ ส่วนการพัฒนาหลักสูตร เป็นพันธกิจของครู ผูต้ รวจการโรงเรียน
(School Inspectors) ผู้แทนจากหน่วยงานวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
การทำ�งานเป็นการเลือกองค์ประกอบหลักของหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ การเลือกเนือ้ หาสาระ และการกำ�หนด
วิธีการสอน ในบางรัฐมีการจัดรับฟังความคิดเห็นและการทดลองใช้

1) ระดับปฐมวัย (Kindergaerten)

		

ประเทศเยอรมนีให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการศึกษาตัง้ แต่ปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ นักเรียนที่อายุตํ่ากว่า 3 ปี จะเข้าเรียนในศูนย์เลี้ยงเด็กที่เรียกว่า Creches
และจากอายุ 3 ปี ไปจนถึงเริม่ เรียนชัน้ ประถมศึกษา เด็กจะเข้าเรียนใน Kindergarten การดูแลเด็กปฐมวัย
และการศึกษาในระดับนี้ไม่มีการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน แต่มีการวางวัตถุประสงค์
และขอบเขตด้านการศึกษาของแผนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์
และสังคม มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่แต่ละรัฐได้วางกรอบให้โรงเรียนดำ�เนินการเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็ก ให้เด็กมีอิสระในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด รวมถึงการตรวจสอบและทดลอง ควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัย เช่น
การทิ้งขยะ การคัดเลือกขยะ การเข้าแถวรับการบริการต่างๆ และการขึ้นรถประจําทาง นอกจากนั้นยังมี
การพานักเรียนไปดูสถานที่ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ทั้งในเมืองและต่างเมือง เพื่อเสริมสร้าง
ความรักชาติ ศาสนาและท้องถิ่น มีการสร้างกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมเพื่อเสริมสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรียน  ในการร่วมกันพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและประสบความสาํ เร็จในชีวติ โรงเรียน
โดยปรับให้เข้ากับอายุ พัฒนาการ ความสามารถ ความสนใจ บนฐานความต้องการของเด็กและครอบครัว
สำ�หรับการประเมินผล เยอรมนีไม่มีการประเมินผลด้านทักษะปฏิบัติเนื่องจากไม่มีบทเรียน ผู้ดูแลเด็ก
ที่ผ่านการฝึกอบรมจะตรวจสอบและจัดทำ�เอกสารการพัฒนาเด็กตามพัฒนาการและใช้สิ่งนี้เป็นพื้นฐาน
ในการให้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและในการสนทนากับเด็กและกำ�หนดมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเด็กตามพัฒนาการ สรุปสาระสำ�คัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้ดังนี้
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ระดับปฐมวัย

ช่วงอายุ

Creche (1 - 3 ปี)

สาระการเรียนรู้








ความใส่ใจและความรัก
การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
ความปลอดภัยและการระวังภัย
ความเห็นอกเห็นใจ และหนุนเสริมเมื่อมีความเครียด

การสอน




พัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เพลงและหนังสือภาพ
พัฒนาร่างกายและการเคลื่อนไหว เน้นทำ�กิจกรรมในพื้นที่เปิดโล่ง และเกมที่มีการเคลื่อนไหว

การประเมิน




ไม่มีการประเมินอย่างเป็นทางการ
การสังเกตและตรวจร่องรอยจากเอกสารที่แสดงถึงพัฒนาการและความสามารถ

ช่วงอายุ

Kindergarten (3 - 5 ปี)

สาระการเรียนรู้








ภาษา การเขียน และการสื่อสาร
ร่างกาย การเคลื่อนไหว สุขภาพ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
สุนทรียศิลป์ และการทำ�งานผ่านสื่อต่างๆ

การสอน




ใช้การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach)
ส่งเสริมการทำ�โครงการ (Project Work) ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมและความสนใจของเด็ก

การประเมิน




ไม่มีการประเมิน
เน้นการติดตามและตรวจสอบจากเอกสารที่แสดงถึงพัฒนาการของเด็ก
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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2) ระดับประถมศึกษา (Grundschule)

		

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมีผลผูกพันกับรัฐ เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรมในรัฐนัน้ ๆ นำ�ไปกำ�หนดเป้าหมายของตนเอง โดยหลักสูตรอธิบายและกำ�หนดเส้นทางทีจ่ ะบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม กำ�หนดหลักสูตรรวมถึงแนวทาง
ในการเรียนการสอน สื่อวัสดุ และวิธีสอนที่หลากหลาย รวมถึงสาระการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น สุขศึกษา
การอาชีพ การรูค้ อมพิวเตอร์ การศึกษาด้านสิง่ แวดล้อม และยุโรป  เพือ่ ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
หน่วยงานต้นสังกัดให้ค�ำ แนะนำ�เชิงนโยบาย ครูใหญ่หรือผูอ้ �ำ นวยการเป็นผูร้ บั ผิดชอบการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่า หลักสูตรปัจจุบันของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย ในขณะเดียวกันตัวหลักสูตรได้ถูก
จัดทำ�ขึน้ ในลักษณะทีใ่ ห้ครูมอี สิ ระในการสอนและวิธกี ารในทางปฏิบตั ิ ห้องเรียนถือว่าเป็น “ความรับผิดชอบ
ด้านการสอน” (Pedagogical Responsibility) เพือ่ สอนบทเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของผูเ้ รียน สำ�หรับหลักสูตรทีเ่ น้นรายวิชา (Subject-centered Curriculum) ต้องการครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ เช่น ชีววิทยา เรขาคณิต และประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีระบบการฝึกหัดครูรองรับการผลิตครู
เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถออกแบบการสอนแบบบูรณาการได้
หลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษาครอบคลุมวิชาต่างๆ ดังนี้ ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ การศึกษา
ทั่วไป  ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การออกแบบงานฝีมือ / สิ่งทอ ดนตรี กีฬา ศาสนา / จริยธรรม โดยใช้
การบูรณาการเป็นแรงผลักดันในบริบทของทุกวิชา ส่วนภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ (Sachunterricht) ซึ่งเป็นวิชาบูรณาการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์
ส่วนมากอยู่ในรูปแบบวิชาหลักของโรงเรียน สำ�หรับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่
ถูกถ่ายทอดมาจากครอบครัวและชุมชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสนใจ
การศึกษาภาคบังคับสำ�หรับเด็กเริ่มเมื่อเด็กอายุครบ 6 ปี และใช้เวลาในการเรียน 9 ปี แต่ในบางรัฐ
เด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มเข้าโรงเรียนตั้งแต่อายุ 6 ปี จะอยู่ในโรงเรียนอนุบาลหรือชั้นเรียนก่อนวัยเรียน
(Vorklassen) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 เริ่มมี Flexible School (Flexible Schuleingangsstufe) และมีจำ�นวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละรัฐ ระบบนี้ช่วยให้นักเรียนสำ�เร็จการศึกษาระดับสองชั้นแรกของโรงเรียน
ประถมใน 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี ตามความพร้อมและศักยภาพ สรุปสาระสำ�คัญของหลักสูตรการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ได้ดังนี้
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ระดับประถมศึกษา

เกรด 1 - 4 อายุ 6 - 10 ปี

สาระการเรียนรู้








การศึกษาด้านภาษา
คณิตศาสตร์ ส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหา
การศึกษาเรื่องสื่อ การใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ
การศึกษาสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมสร้างการรับรู้ (Sensory Activity)
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการรับผิดชอบต่อร่างกาย

การสอน








การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยสื่อและ
วัสดุที่หลากหลาย มีการใช้กฎและการป้องกันการรบกวนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน
วางเป้าหมายให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ทางปัญญาอย่างสร้างสรรค์และขยายขอบเขตการเรียนรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พิจารณาข้อคำ�ถาม ความกังวล ความรู้ และความสามารถของนักเรียน
การให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในบทเรียนช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรูข้ องตนเอง
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การประเมิน




ไม่มีการประเมินอย่างเป็นทางการในเกรด 1 และ 2 ใช้เพียงการสังเกตเท่านั้น
เริ่มประเมินในเกรด 3 เป็นต้นไป

3) ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศเยอรมนีอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Länder หลังจากสำ�เร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา นั ก เรี ย นจะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ตามระดั บ
ความสามารถและความถนั ด ทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ามารถจั ด การตนเองและเรี ย นรู้
อย่างมีอิสระ เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านสังคมและการเมือง เน้นส่งเสริมความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก การบริโภค มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประชากร สุขภาพ
และเงื่อนไขทางสังคม ผ่านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
และมีวิจารณญาณในการใช้สื่อ
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หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั เกรดหรือคะแนนของนักเรียนทีเ่ รียนจบมาจากมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประเภทหนึ่งคือการศึกษาทั่วไปแบบเต็มเวลาซึ่งประกอบไปด้วย เกรด 11 ถึง เกรด 12 หรือ 13
เพื่อนำ�ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือประเภทที่สองการเรียนสายอาชีพเต็มเวลาร่วมกับ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ฝึกหัดงานในที่ทำ�งานในระบบการศึกษาสายอาชีพ ระบบนี้นักเรียนได้รับเงิน
จากการฝึกงานด้วย แต่ในปัจจุบันได้เริ่มมีการตั้งคำ�ถามถึงการแยกเส้นทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น แม้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ แต่โดยมากแล้วเด็กถูกจำ�กัด
ด้วยภูมิหลังต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ความเป็นผู้อพยพ เป็นต้น นอกจากนี้ค่านิยมของการเรียนต่อ
ในมหาวิยาลัยสูงขึ้น ทำ�ให้เด็กมีแนวโน้มเข้าสู่โรงเรียนที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ (Gymnasium) มากกว่า
ส่วนการเรียนใน Realschule ที่จะเป็นเส้นทางเข้าสู่สายอาชีวศึกษาก็มีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีระบบ
dual system และด้วยความเป็นเมืองอุตสากรรมของเยอรมนีเอง ทำ�ให้ Hauptschule มีอัตราของเด็ก
ท้ายตารางมากกว่า แต่เนือ่ งจากการให้ความเสมอภาคแก่ประชากรทุกคนในประเทศ จึงมีอตั ราการเพิม่ ขึน้
ของโรงเรียนที่มีหลักสูตรยืดหยุ่นแบบ comprehensive schools (Gesamtschule) มากขึ้น เพื่อทำ�ให้เด็ก
มีโอกาสเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายขึ้น
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Low Secondary Education) ในปี ค.ศ. 2014 ที่ประชุม
ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของรัฐ (Kultusministerkonferenz - KMK) เกี่ยวกับ
ประเภทของโรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้วางโครงร่างหลักสูตร
สำ�หรับเกรด 5 - 9 / 10 โดยกำ�หนดดังนี้
- วิชาหลักในโรงเรียนทุกประเภทและหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน Gymnasium ในเกรด 7 ถึง 10 ภาษา ธรรมชาติและสังคม วิทยาศาสตร์
- วิชาบังคับหรือวิชาเลือกอื่นๆ ได้แก่ วิชาดนตรี ศิลปะ และการกีฬา โรงเรียนประเภทอื่นภาษา
ต่างประเทศเป็นวิชาเลือก
- วิชาต่างๆ เพื่อให้รู้จักโลกของการทำ�งานและการฝึกทำ�งาน เช่น Arbeitslehre (การศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ - งาน - เทคโนโลยี หรืองานเศรษฐศาสตร์ - เทคโนโลยี)
การเรียนศาสนา
หลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) หลั ก สู ต ร
การศึกษาของโรงเรียนการศึกษาทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะนำ�ไปสู่วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมายของการเรียนรู้ คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในวิชาพื้นฐานต่างๆ ตามประเภทของโรงเรียน
ในโรงเรียน Gymnasium จะเน้นการให้การศึกษาเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ มีการให้การศึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพ การสร้าง
ชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย รวมถึงแนะแนวโดยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในสาขาอาชีพต่างๆ โครงสร้างและข้อกำ�หนดของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และในโลกแห่งวิชาชีพและการทำ�งาน โดยมีการเพิม่ เวลาเรียนให้กบั วิชาทีเ่ พิม่ ระดับมาตรฐานทางวิชาการ
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ในโรงเรียนทีเ่ น้นวิชาการมากขึน้ ตามสาขาวิชาและความสนใจของนักเรียน วิชาในการเพิม่ ระดับมาตรฐาน
ทางวิชาการต้องประกอบด้วย ภาษาเยอรมัน ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ในขณะทีห่ ลักสูตรภาคบังคับได้รบั การออกแบบเพือ่ ให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาทัว่ ไปร่วมกัน
วิชาเลือกร่วมกับหลักสูตรภาคบังคับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาสาขาวิชาเฉพาะได้
◆

การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)

การประเมินผลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นอยู่กับงานทั้งหมดที่นักเรียนได้ทำ� 
เช่น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบคำ�ถาม ผลงานด้านการเขียน สอบปากเปล่า และงานปฏิบัติ
เกณฑ์ในการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินในชั้นเรียน ร่วมกับ
การประเมินผลทักษะปฏิบัติ (Practical Achievements) โดยเฉพาะวิชากีฬา ดนตรี ศิลปะ และงานฝีมือ
จะมีการบันทึกไว้ในรายงานของโรงเรียนหรือรายงานพัฒนาการเรียนรู้ ปีละสองครั้ง ซึ่งครูและอาจารย์
ผู้ ส อนเป็ น ผู้ พิ จ ารณา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ น อกหลั ก สู ต รในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น (Empfehlung zur Anerkennung und Bewertung einer außerunterrichtlich erbrachten
Lernleistung in der Sekundarstufe I) เช่น ผลการปฏิบัติงานในสถานที่ทำ�งานและการแข่งขันต่างๆ
เป็นที่ยอมรับและถูกนำ�มาใช้ประเมินผลมากขึ้น
◆

การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education)

การประเมินผลตามระดับคะแนน การสอบระหว่างชั้น และการสอบผ่าน Abitur เพื่อใช้
เข้าสู่มหาวิทยาลัย
			◆ การผลิตครูและการพัฒนาวิชาชีพครู			
			
รัฐแต่ละรัฐในเยอรมนีมีการควบคุมการศึกษาของครู มีการรับรองการสอบของมหาวิทยาลัย
สำ�หรับวิชาชีพครูในรัฐต่างๆ การศึกษาของครูในประเทศเยอรมนีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และขั้นตอนที่ 2 การสอนในห้องเรียนของโรงเรียน (Referendariat)
(การฝึกปฏิบัติการสอน) ซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งถึง 2 ปี ในขั้นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีการปรับ
โครงสร้างใหม่จากหลักสูตรการศึกษาซึ่งจบลงด้วยการสอบของรัฐมาเป็นหลักสูตรการศึกษา 5 ปี
รวมถึงสมรรถนะเฉพาะในแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีข้อกำ�หนดสำ�หรับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า ครู ต้ อ งพั ฒ นาวิ ช าชี พ ตนเองอย่างต่อเนื่อง หลัง จากจบการศึก ษาและหลัง การสอน
ในโรงเรียน
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สรุปสาระสำ�คัญของหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

เกรด 5 - 12 / 13 อายุ 10 - 18 / 19 ปี

สาระการเรียนรู้










การศึกษาด้านภาษา
MINT (Mathematics, Information Technology, Natural Sciences and Technology)
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาประชาธิป ไตย
การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน

การสอน










กิจกรรมที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงสาขาวิชา
การเรียนรู้ที่กำ�กับตนเอง
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยยึดหลัก
 ความแตกต่างภายในของกลุม
่ การเรียนรู้ (Binnendifferenzier) คำ�นึงถึงภูมหิ ลังและความถนัด
ของนักเรียนแต่ละคน
 การเรียนรู้แบบกำ�กับตนเอง (Self-regulated Learning)
มีการใช้สื่อดิจิทัล (มัลติมีเดีย) และการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อการสอนและเนื้อหาของการเรียนการสอน โดยการใช้ทรัพยากรและวิธีการใหม่ๆ
ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

การประเมิน
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4) ระดับอาชีวศึกษา (Berufsschule)

		

ส่วนใหญ่การศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเยอรมนีเป็นรูปแบบ
ทวิภาคี (Dual system) ถือเป็นต้นแบบการอาชีวศึกษาของโลก
รวมทั้งประเทศไทยที่นำ�ระบบทวิภาคีเข้ามาใช้ด้วยเช่นกัน
เยอรมนีได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถาบันกับ
บริ ษั ท หรื อ สถานประกอบการ เพื่ อ จั ด หลั ก สู ต รให้ ต รงกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาในระบบทวิภาคี ผูเ้ รียนจะใช้เวลาส่วนหนึง่ ศึกษาในสถานศึกษา
และฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยจะใช้เวลาศึกษา 2 ถึง 3 ปีครึ่ง และได้รับค่าตอบแทน
ตลอดระยะการเรี ย น วิ ธี ก ารนี้ ทำ � ให้ ส ถานประกอบการได้ รั บ เทคโนโลยี แ ละกำ � ลั ง คนที่ ทั น สมั ย
ส่วนสถานศึกษามีหลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผเู้ รียนทีจ่ บการศึกษาส่วนใหญ่
สามารถทำ�งานได้ทันที อัตราการว่างงานจึงตํ่ามาก
สำ�หรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ dual system ทางสถานศึกษามีการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงด้วยเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกัน และสามารถช่วยให้นักเรียนมีคุณสมบัติ
ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ หลักสูตรและรายวิชาการศึกษาด้านนี้มีวิชาที่มุ่งเน้น
ด้านอาชีพ เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาหารและโภชนาการ เกษตร และวิชาทัว่ ไป เช่น
สังคม สุขภาพ เป็นต้น มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งมีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเสมอกันทั่วประเทศ
นักเรียนมีโอกาสเติบโตในสายงานสู่การเป็นผู้บริหารได้ เนื่องจากระบบของเยอรมนีเปิดโอกาสให้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโทได้ เช่น การศึกษาใน Fachhochschulen (FH) หรือ Hochschule (HS)
			◆ การประเมิ น ผลในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา นอกจากการประเมิ น ผลในชั้ น เรี ย น
สถานประกอบการจะเป็ น ผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านแบบเข้ ม ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นเช่ น กั น และผู้ เ รี ย นทุ ก คน
จะรับการสอบเพื่อเทียบคุณวุฒิโดยหน่วยทดสอบกลางของประเทศ แต่ละโรงงานมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการทํางานไว้อย่างชัดเจน จึงทําให้คนเยอรมนีมีระเบียบวินัยสูงในการทํางาน ส่งผลให้เกิดบุคลากร
ที่มีคุณภาพเป็นกําลังสำ�คัญของประเทศซึ่งเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรม

5) ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยในเยอรมนีเป็นผู้นําการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ หลักการศึกษา
ที่ สํ า คั ญ คื อ “การไม่ แ ยกออกจากกั น ระหว่ า งการสอนและการวิ จั ย ” ตามจุ ด เน้ น ที่ เ ป็ น คำ � สั่ ง จาก
สภานิติบัญญัติ คือ มุ่งเน้นการสอนและการวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่สถาบันเพื่อการศึกษา
และฝึ ก อบรมเท่ า นั้ น แต่ ยัง เป็ น สถาบั น ที่ ทํา การวิจัย ค้น คว้า ทั้ง ในลัก ษณะที่เป็น การวิจัย ประยุก ต์
และงานด้านวิชาการ การสอนและการศึกษาในระดับนี้เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำ�หรับอาชีพ
โดยให้ความรู้เฉพาะ ทักษะ และวิธีการที่จำ�เป็นเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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ทำ�งานทางวิทยาศาสตร์หรือศิลปะและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยรัฐเปิดให้มี
สถาบันอุดมศึกษาหลากหลายประเภทเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าเรียนได้ตามความต้องการ คือ
1) University เป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านทฤษฏี ในหลักสูตร
ทางด้านแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2) Fachhochschule (FH) และ Hochschule (HS) เป็นมหาวิทยาลัยประยุกต์ ที่เน้นในทาง
ปฎิบัติมากกว่าทางทฤษฏี โดยเน้นการสอนเพื่อนำ�องค์ความรู้ไปใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าการทำ�วิจัย
3) Technical University (มหาวิทยาลัยเทคนิค) เดิมจะเปิดเฉพาะด้านวิศวกรรม แต่ต่อมาได้เปิด
สาขาอื่นด้วย
4) Paedagogische Hochschule (วิทยาลัยครู)
5) Kunsthochschule (วิทยาลัยศิลปะ)
ข้อสังเกต :
1) Fachhochschule (FH) และ Hochschule (HS) เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยทีม่ เี ฉพาะในเยอรมนี
เน้นการศึกษาสายอาชีพ เน้นการใช้งานจริงและการเชือ่ มโยงกับความต้องการของแต่ละอาชีพ มีหลักสูตร
การฝึกอบรมสายอาชีพอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้แรงงานสามารถเพิม่ ทักษะที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ
ลงเรียนวิชาเพิ่มเติม (Praxissemester) และการฝึกอบรมที่ Berufsakademien (สถาบันการศึกษาระดับ
มืออาชีพ) ปริญญาที่ได้จาก FH และ HS คือ ปริญญาตรีและปริญญาโท แต่ไม่มีหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอก อย่างไรก็ตาม นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจาก FH และ HS นัน้ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกได้เช่นกัน  โดยต้องมีผลการเรียนดี รวมถึงได้มีโอกาสฝึกงานในสถานที่ทำ�งานจริง การเรียน
แม้ไม่่ลงลึกในทางทฤษฎีเหมือนใน Uni แต่เมื่อจบปริญญาตรีจาก FH แล้ว นักเรียนยังมีโอกาสศึกษาต่อ
ในหลักสูตร Master ของ Universität ได้ โดยต้องทำ�เรื่องขอเทียบวิชากับคณะที่ต้องการเข้าเรียน
2) ผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การได้ปริญญาจาก Uni หรือเทียบเท่า มักจะเป็นข้อได้เปรียบ
เพราะจะได้รบั การยอมรับจากอาจารย์ทปี่ รึกษา นอกจากนีก้ ารทำ�ปริญญาเอก คือ การทำ�วิจยั เป็นส่วนใหญ่
ทำ�ให้ผทู้ จี่ บจาก Uni ซึง่ มีการปูพนื้ ฐานทางด้านงานวิจยั และการเรียนซึง่ ลงลึกไปในทางทฤษฎีนา่ จะปรับตัว
ได้ดีกว่าผู้ที่จบการศึกษาจาก FH และ HS

การประกันคุณภาพการศึกษา
1) ระดับปฐมวัย

		

ผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ คือ Fachaufsicht ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลด้านวิชาการ การสอน และกิจกรรม
ทางการศึกษา และ Dienstaufsicht ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลบุคลากรทางการศึกษาและครูใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ
จะเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะผ่านการปฏิบัติ ถือได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทสำ�คัญในการศึกษาระดับนี้
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2) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ได้จดั ตัง้ สถาบันเพือ่ ความก้าวหน้าทางการศึกษา (Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen-IQB) เป็นหน่วยงานสำ�คัญที่ทำ�หน้าที่ในการดำ�เนินงานและ
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการประสานงานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา แนวโน้มการศึกษา
และตรวจสอบข้อกำ�หนดด้านสมรรถนะเพื่อกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
หน่วยงานกำ�กับดูแลในระบบโรงเรียน ประกอบด้วย
Fachaufsicht
กำ�กับดูแลด้านวิชาการ
Rechtsaufsicht กำ�กับดูแลด้านกฎหมาย
Dienstaufsicht กำ�กับดูแลบุคลากร
Schulträger
กำ�กับดูแลการจัดกิจการโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงเรียนจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานประเมินและขั้นตอนการตรวจสอบ
ภายในระบบโรงเรียน การกำ�กับดูแลด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับงานสอนและการศึกษาที่ดำ�เนินการ
โดยโรงเรียน ผู้ตรวจการโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมการทำ�งานของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
หลักสูตรและข้อกำ�หนดทางกฎหมายอื่นๆ ได้รับการปฏิบัติตาม การสอนและการศึกษาได้ดำ�เนินการ
อย่างมืออาชีพโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม การกำ�กับดูแลด้านวิชาการดำ�เนินการโดยการเยี่ยมชมโรงเรียน
สังเกตบทเรียน และให้คำ�แนะนำ�ในระดับโรงเรียน การกำ�กับดูแลด้านกฎหมายเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม
ในการกำ�กับดูแลโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการจัดการ
ของโรงเรียน เช่น การก่อสร้างและการบำ�รุงรักษาอาคารของโรงเรียน
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◆

มาตรการประเมินผลในโรงเรียน

รัฐได้ใช้มาตรการประเมินซึ่งมีการประกันคุณภาพและขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพต่างๆ
ขั้นตอนเหล่านี้รวมถึง
						 การพัฒนากรอบหลักสูตร
						 การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างรัฐและโรงเรียนในวิชาหลัก
						 การขยายการประเมินภายนอก
						 การพัฒนามาตรฐานและการทบทวน
						 การพัฒนาการจัดการคุณภาพในโรงเรียน
						 การสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย












3) ระดับอุดมศึกษา
การกำ�กับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ดำ�เนินการโดย Land Ministry of Science and Research
การประเมินภายนอกดำ�เนินการโดยหน่วยงานประเมินระดับภูมภิ าค หรือเครือข่าย หรือสมาคมของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม รั ฐ ทั้ ง หมด การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ของรัฐ (Kultusministerkonferenz - KMK) ได้จดั ตัง้
หน่วยงานเพื่อให้การรับรองหลักสูตรการศึกษา
(Stiftung zur Akkreditierung von Studieng-ängen
in Deutschland) โดยมีการจำ�กัดเวลาในการรับรอง
หลักสูตรหน่วยงานดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
การรับรองหลักสูตรและการรับรองซํ้าให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมาแล้ว
การรวบรวมแนวทางทั่วไปและแนวทาง
เฉพาะ เพื่อกำ�หนดแนวทางที่ใช้ร่วมกันสำ�หรับ
หน่วยงานประเมิน
การควบคุมข้อกำ�หนดขั้นตํ่าสำ�หรับขั้นตอนการรับรอง รวมถึงข้อกำ�หนดเบื้องต้น และข้อจำ�กัด
ของการรับรอง
การตรวจสอบการรับรองของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
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จากการใช้ ร ะบบการรั บ รองหลั ก สู ต รการศึ ก ษา ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สภาการรั บ รองมาตรฐาน
(Akkreditierungsrat) ของหน่ ว ยงานประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองและการยอมรั บ สำ � หรั บ หลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีและปริญญาโท มีการกำ�หนดมาตรฐานและขั้นตอนในการสอน โดยมีหลักการของเสรีภาพ
ทางวิชาการ อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับอาวุโสปฏิบัติหน้าที่วิจัยและการสอนอย่างอิสระ
สิ่ ง เหล่ า นี้ ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ ถื อ และสร้ า งความโปร่ ง ใสในความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติการศึกษาในประเทศเยอรมนี ตามกรอบการประเมินคุณภาพการสอน (Qualitätssicherung
in der Lehre) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ของรัฐ ในปี ค.ศ. 2003
สำ�หรับมาตรฐานการฝึกอบรมครู ในปี   ค.ศ. 2004 มีการกำ�หนดมาตรฐานการฝึกอบรมครูในสาขา
วิทยาศาสตร์ และในเดื อ นพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2013 มี ก ารกำ � หนดเนื้ อ หาทั่ ว ไปสำ � หรั บ การศึ ก ษา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช าและการสอนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าในการฝึ ก อบรมครู ซึ่ ง ใช้ กั บ ทุ ก รั ฐ โดยใช้
เป็นพื้นฐานในการให้การรับรองและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมครู โดยใช้แนวทางและวิธีการประกัน
คุณภาพ ด้วยการนิเทศของสถาบันอุดมศึกษา และประเมินผลในส่วนของอุดมศึกษาซึ่งเป็นการประเมิน
ภายในและภายนอก การประเมินภายในประกอบด้วยการวิเคราะห์การเรียนการสอน การทำ�งานวิจัย
ผลการปฏิบัติงานของสาขาหรือคณะ และสรุปด้วยการเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
ประเมิ น ภายนอกโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกซึ่ ง จะ
เขียนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในรายงานขั้นสุดท้าย
ทั้งในระดับของสถาบันอุดมศึกษาและในระดับกระทรวง
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาและการใช้มาตรการ
ประเมินผล โดยทั่วไปแล้วการประเมินภายนอกจะอยู่ใน
รูปหน่วยงานประเมินระดับภูมิภาค หรือเครือข่าย หรือ
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สมาคมของสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมรัฐทั้งหมด และมีการประเมินซํ้าในช่วงเวลาต่างๆ ผลลัพธ์ของ
การประเมินผลได้ถูกนำ�มาพิจารณามากขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำ�หรับการจัดสรรทรัพยากรให้กับสถาบัน
อุดมศึกษา
ส่วนการรับรองหลักสูตรการศึกษา มีการรับประกันมาตรฐานเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อเป็นการประกัน
คุ ณ ภาพและสร้ า งความโปร่ ง ใสสำ � หรั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ และการรั บ รองสถานะของ
มหาวิทยาลัย
		
การกำ�กับ ติดตาม ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1) ระดับปฐมวัย
การกำ�กับดูแลการศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ในความดูแลของ 3 หน่วยงาน ซึ่งดำ�เนินการกำ�กับดูแล
ในรูปแบบการให้คำ�แนะนำ� คือ 1) Fachaufsicht ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลด้านวิชาการ การสอน และกิจกรรม
ทางการศึ ก ษา 2) Dienstaufsicht ทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ ดู แ ลบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและครู ใ หญ่ และ
3) สำ�นักงานสวัสดิการเยาวชน (Jugendämter) มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชน
ผ่านมาตรการที่เหมาะสม

2) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
กฎหมายพื้นฐาน (Grundgesetz - R1) ระบุว่าระบบโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
รัฐ โดยกำ�หนดรายละเอียดไว้ในพระราชบัญญัติ และข้อบังคับของรัฐ ซึ่งกำ�หนดให้มีมาตรการสำ�หรับ
การประเมินภายนอกและภายในนอกเหนือจากการกำ�กับดูแลของรัฐ
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3) ระดับอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการฝึกอบรมวิชาชีพ (Berufsbildungsgesetz - BBiG - R79) ให้ความสำ�คัญ
กั บ การประกั น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ซึ่ ง การประกั น คุ ณ ภาพในการศึ ก ษาสายอาชี พ นั้ น
ผ่ า นการให้ คำ � แนะนำ � จากคณะกรรมการของสถาบั น การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมสายอาชี พ แห่ ง ชาติ
(Bundesinstitut für Berufsbildung - BIBB)

4) ระดับอุดมศึกษา

		

ภายใต้มาตรา 59 ของพระราชบัญญัติกรอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกฎหมายอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐ การประเมินผลการวิจัยและการสอนนั้นจัดทำ�ขึ้น
สำ�หรับระดับอุดมศึกษา ภายใต้การกำ�กับดูแลโดย Land Ministry of Science and Research
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สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
จากผลการศึ ก ษาแนวทางการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ไ ปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาของ
ประเทศเยอรมนี รัฐบาลกลางของประเทศเป็นผู้กำ�หนดระบบโครงสร้างการศึกษา ประเด็นที่สำ�คัญ
ด้ านการศึ ก ษาจะต้ องผ่ า นข้ อ ตกลงระหว่ า งรั ฐ เพื่ อให้เป็น มาตรฐานใช้ร่ว มกัน ทั่ว ประเทศ แต่ล ะรัฐ
ควบคุมหลักสูตรของตนเอง รวมถึงข้อกำ�หนดด้านวิชาชีพครู การสรรหาครู และการพัฒนาคุณภาพ
ในโรงเรียน ลักษณะสำ�คัญของหลักสูตรในระบบการศึกษาเยอรมนี คือ การเอื้อให้ครูผู้สอนมีอิสระ
ในการเลือกเนือ้ หา วิธกี ารสอน และเครือ่ งมือประเมินทีเ่ หมาะสม โดยถือว่าห้องเรียนเป็น “ความรับผิดชอบ
ด้านการสอน” (Pedagogical responsibility) เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ มุง่ เน้นสมรรถนะของผูเ้ รียนตามระดับ
การศึกษา มีการประเมินผลตามสมรรถนะของผู้เรียน มีการกำ�หนดเส้นทางการศึกษาและคุณวุฒิ
ทีไ่ ด้รบั อย่างชัดเจน เน้นการเชือ่ มโยงการเรียนสูก่ ารนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน มีการประเมินคุณภาพ
ภายในและประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยประเมินที่ได้รับการรับรอง มีการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับนานาชาติโดยก่อตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (The Institute for
Educational Quality Improvement - IQB) ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าสู่การบรรลุ
มาตรฐาน ด้วยการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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การนำ�มาตรฐานการศึกษา
สู่การปฏิบัติของต่างประเทศ :

เครือรัฐออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไป
ประเทศออสเตรเลีย หรือชือ่ ทางการ คือ เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรอินเดีย
แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและเป็นหนึง่ ในประเทศทีร่ าํ่ รวยทีส่ ดุ ในโลก มีการปกครองแบบเครือรัฐ มีเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ
เป็ น อั น ดั บ ที่ 12 ของโลก ในปี ค.ศ. 2012 ออสเตรเลีย มีรายได้ต่อหัว ที่สูง ที่สุดอัน ดับ 5 ของโลก
ค่าใช้จา่ ยทางทหารของออสเตรเลียมากทีส่ ดุ เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ด้วยดัชนีการพัฒนามนุษย์ทสี่ งู ทีส่ ดุ
อันดับที่ 2 ของโลก ออสเตรเลียจึงได้รับการจัดอันดับที่สูงในการเปรียบเทียบอันดับระหว่างประเทศ
ในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สุขภาพ การศึกษา เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และการปกป้องเสรีภาพ
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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		 ระบบการศึกษาและการบริหารการศึกษา

“

“

ประเทศออสเตรเลี ย มี โ รงเรี ย นทั้ ง ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นรั ฐ บาล โรงเรี ย นเอกชน และโรงเรี ย น
ที่ดำ�เนินการร่วมกับองค์กรศาสนา โรงเรียนของรัฐบาลจะเป็นประเภทไป - กลับ (Day School)
โรงเรียนของเอกชนมีทั้งโรงเรียนประจำ� (Boarding School) และโรงเรียนไป - กลับ (Day School)
มีทั้งชายล้วน หญิงล้วน และสหศึกษา

นโยบายการศึกษาของประเทศออสเตรเลียถูกกำ�หนด
โดยส่วนกลาง คือ The Council of Australian Government
(COAG) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากรั ฐ ต่ า งๆ และ
เขตปกครองพิ เ ศษ รั ฐ บาลกลางมี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณแก่รัฐต่างๆ และเขตปกครองพิเศษ ซึ่งต้อง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐาน งบประมาณ
ด้ า นครู แ ละบุ ค ลากร และดู แ ลการบริ ห ารจั ด การต่ า งๆ
ของโรงเรี ย น ขณะที่ ก ารนำ � นโยบายกลางหรื อ นโยบาย
ระดับชาติไปใช้ หรือดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาของรัฐแต่ละรัฐ และเขตปกครองพิเศษ
เป็นหน้าที่ของ The Department of Education and
Training (DET) ซึ่งรับผิดชอบความเชื่อมโยง และครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษา
นานาชาติ (International Education) ด้วย DET สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการดำ�เนินงานกับทุกรัฐและ
เขตปกครองพิเศษ กำ�กับการดำ�เนินงานตามนโยบายครอบคลุมสถาบันของรัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
(Stakeholder)
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ปริญญาเอก (Doctoral
Degree PhD) 3-4 ปี

อนุปริญญาโท
(Graduate Diploma)

1-2 ปี

อนุปริญญาขั้นสูง
(Advanced Diploma)
อนุปริญญา
(Diploma)
Certificate IV
Certificate III
Certificate II
Certificate I

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(Graduate Certificate)
ปริญญาตรี (Bachelor degree)
3-6 ปี

2-2.5 ปี

ปริญญาตรีเกียรตินิยม
(Bachelor degree with Honours)
1 ปี

1 ปี
1-2 ปี

ปริญญาโท
(Master’s degree)

หลักสูตรพื้นฐาน
(Foundation studies)
1 ปี
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ปีการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary
Certificate of Education : Year 11 - 12)
มัธยมศึกษาตอนต้น
(Year 7 - Year 10)
ประถมศึกษา
(Year 1 - Year 6)
อนุบาล
(Pre-School)

ประเทศออสเตรเลีย
ภาพที่ 10 ระดับการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ที่มา : http://www.australian.co.th/australian/index.php?otion=com_content&view=artcle
&id=57&Itemid=54
◆

การกำ�หนดระดับชั้นการศึกษา

		

การจัดการศึกษาของออสเตรเลียเป็นระบบโครงสร้างกลาง กำ�หนดระดับการศึกษาไว้กว้างๆ
มีการกำ�หนดระดับชั้นต่างๆ และมีเส้นทางการเรียน (pathway) หลากหลายทางเลือก มีการเปิดรับเด็ก
เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School) และเริ่มเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สำ�คัญ 4 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับประถมศึกษา (Primary School) (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Secondary School) (3) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary School) (4) ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) สรุปได้ดังนี้
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแต่รัฐบาล



สนับสนุนให้ชุมชน องค์กร จัดการศึกษาระดับนี้เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่โรงเรียน สามารถเข้าเรียนในระดับ
อนุบาลได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป เน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา โดย
จัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา แต่ละรัฐ
กำ�หนดอายุที่เข้าศึกษาและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแตกต่างกัน ในการศึกษาระดับนี้จัดช่วงเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 10 - 12.5 ชั่วโมง มีวิชาแกน ได้แก่ Literacy, Numeracy, English และ Mathematics โดยไม่มี
การกำ�หนดกรอบมาตรฐานการศึกษาสำ�หรับระดับนี้
การศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลออสเตรเลียกำ�หนดอายุเด็กในการศึกษาภาคบังคับ คือ เด็กอายุ
ระหว่าง 6 - 15 ปี (Grade 1 - 10) ซึ่งจะได้รับการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ ดังนี้
		 (1) ระดับประถมศึกษา (Primary School) คือ ชั้นปีที่ 1 เรียกว่า Foundation ในปีที่ 2 ถึง
ปีที่ 7 หรือ 8 เรียกว่า Grade 1 ถึง Grade 7 ในระดับนี้อาจเรียน 7 หรือ 8 ปี
			(2) ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
					 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior Colleges) คือ ชั้นปีที่ 7 หรือ 8 ถึงปีที่ 10 เรียน
3 - 4 ปี เรียกว่า Grade 7 หรือ 8 ถึง Grade 10  
				- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Colleges) คือ ชั้นปีที่ 11 และปีที่ 12
(Grade 11 - 12) เรียน 2 ปี เมื่อสำ�เร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร Senior Secondary Certificate of
Education
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Higher education) และการอาชีวศึกษา (Vocational education and Training : VET) โดยการอุดมศึกษา
มีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การอาชีวศึกษามีระดับ Certificate 1 ถึง 4 ตาม AQF
และระดับปริญญาซึ่งมีเส้นทางสู่การอุดมศึกษา




◆

นโยบายสำ�คัญทางการศึกษาของออสเตรเลีย

เอกสารและนโยบายสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้
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ค�ำแถลงการณ์การศึกษาของเมลเบิร์นเกี่ยวกับเป้าหมายการศึกษา (ปี ค.ศ. 2009 - 2018)

รายละเอียด
◆

◆

ก�ำหนดเป้าหมายทางการศึกษา 2 ประการ คือ
เป้าหมายที่ 1 การศึกษาออสเตรเลียส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นเลิศ
เป้าหมายที่ 2 คนออสเตรเลียวัยหนุม่ สาวทุกคนกลายเป็นผู้เรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ มีความมัน่ ใจ
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและรู้จริง
การด�ำเนินการเพือ่ ให้เป้าหมายสองประการส�ำเร็จ คือ 1) พัฒนาความร่วมมือทีแ่ ข็งแกร่ง 2) สนับสนุน
การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 3) เสริมสร้างการศึกษาปฐมวัย 4) การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี 5) การส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาในแต่ละช่วงวัย 6) การส่งเสริมหลักสูตรและการประเมินระดับโลก 7) การปรับปรุง
ผลการศึกษาส�ำหรับเยาวชนพื้นเมืองและเยาวชนออสเตรเลียที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า 8) การเสริมสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใส

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาออสเตรเลี ย และข้ อ ตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา
(ปี ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556 เริ่มใช้ 1 ม.ค. ค.ศ. 2014)

รายละเอียด
ก�ำหนดเรือ่ งงบประมาณให้กบั โรงเรียนและกรอบการท�ำงานส�ำหรับระดมทุนในเครือจักรภพให้กบั โรงเรียน
เพื่อให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการศึกษา

กรอบการวัดคุณภาพการศึกษาในออสเตรเลีย หรือ The Australian Qualification
Framework : AQF

รายละเอียด
◆

เพื่อก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ การศึกษาสายอาชีพ
การฝึกอบรม และการอุดมศึกษา AQF ก�ำหนดกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 มิติ ได้แก่ ด้านความรู้
ด้านทักษะ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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รายละเอียด
AQF ประกอบด้วย 10 ระดับ ได้แก่
ระดับ 1 Certificate I
ระดับ 2 Certificate II
ระดับ 3 Certificate III
ระดับ 4 Certificate IV
ระดับ 5 Diploma
ระดับ 6 Advanced Diploma
			 Associate Degree
ระดับ 7 Bachelor Degree
ระดับ 8 Bachelor Honours Degree
			 Graduate Certificate
			 Graduate Diploma
ระดับ 9 Master’s Degree (Research)
ระดับ 9 Master’s Degree (Coursework)
			 Master’s Degree (Extended)
ระดับ 10 Doctoral Degree
		 Higher Doctoral Degree
◆

* รายละเอียดของ AQF แต่ละระดับแสดงในภาพที่ 12

ข้อตกลงการปฏิรูปโรงเรียนแห่งชาติ

รายละเอียด
COAG ได้จัดท�ำข้อตกลงนี้ บนหลักการความเท่าเทียมและความเป็นเลิศ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ความร่วมมือระดับชาติ ให้บรรลุเป้าหมายค�ำแถลงการณ์การศึกษาของเมลเบิร์นและบรรลุผลลัพธ์
ทางการศึกษาในประเด็นผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ขี นึ้ นักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการศึกษา และนักเรียน
ได้รบั ทักษะทีจ่ �ำเป็นเพือ่ การศึกษาต่อ โดยภาคีทางการศึกษาร่วมกันก�ำหนดหลักสูตรระดับชาติ มาตรฐาน
การสอนระดับชาติ โปรแกรมการประเมินระดับชาติ
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นโยบายส�ำคัญ 7 ประการด้านการจัดการศึกษา

รายละเอียด
เป็นนโยบายที่ก�ำหนดขึ้นให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งชนพื้นเมืองและผู้ที่อยู่ห่างไกล
โดยเน้นเรื่อง
◆ ความเสมอภาค : ลดช่องว่างหรือปิดช่องว่างความเหลือ
่ มล�ำ้ การจัดการศึกษาปฐมวัย และของชนเผ่า
พื้นเมือง โดยใช้ข้อมูลการประเมิน TIMSS และการประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
◆ การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม : การสนับสนุนด้านงบประมาณให้กบ
ั อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มุง่ ให้
มหาวิทยาลัยและสถาบันจัดการศึกษาเพือ่ สร้างนวัตกรรม ผลผลิต และพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในอนาคต
◆ คุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการสอน : ดูแลการศึกษาในระดับโรงเรียนให้ ได้มาตรฐาน ทั้งการสอน
การบริหารโรงเรียนจะต้องได้มาตรฐาน โดยตัง้ หน่วยงานชือ่ The Australian Institute of Teaching
and School Leadership หรือ AITSL เพื่อน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพครู
◆ การวัดและประเมินที่เข้มแข็งและโปร่งใส : ดูแลการประเมินระดับชาติที่เรียกว่า NAPLAN ประเมิน
นักเรียนชั้นปีที่ 3, 5, 7 และ 9 รวมถึงการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของครู มีการก�ำหนด
คุณภาพของการเรียนรูแ้ ละการสอน (The Quality Indicators for Learning and Teaching : QILT)
ส�ำหรับระดับอุดมศึกษา
◆ การศึกษาส�ำหรับชนพื้นเมือง : เน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยส�ำหรับชนพื้นเมืองและผู้อยู่ห่างไกล
ต้องได้รับการศึกษาระดับนี้ ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ลดการตายของเด็กที่อายุตํ่ากว่า 5 ปี ลดช่องว่าง
การพัฒนาการอ่าน การเขียน และลดความต่างของผลสัมฤทธิ์ของชนพื้นเมืองกับประชาชน
◆ The New Colombo Plan : ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของออสเตรเลี ย ให้ มี ชื่ อ เสี ย ง
ใน Indo-Pacific เน้นการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล
ระดับสถาบันทุกภูมิภาค
◆ งบประมาณส�ำหรับโรงเรียน (Schooling Resources) : จัดท�ำกฎหมาย The Australian Education
Amendment Act เพื่อจัดสรรงบประมาณส�ำหรับโรงเรียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 - 2023

รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

◆

หน่วยงานสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของออสเตรเลียมีหลายหน่วย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ชื่อ

The Council of Australian Government : COAG

หน้าที่
ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญของการศึกษาระดับชาติ เช่น
The Australian Education Amendment Act. (พระราชบัญญัติการศึกษาของออสเตรเลีย และ
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลด้านการศึกษา ประกาศเมื่อปี ค.ศ. 2013 เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2014
โดยก�ำหนดเรื่องงบประมาณการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนจนถึงปี ค.ศ. 2023 และกรอบการท�ำงาน
ระดมทุนในเครือจักรภพให้กับโรงเรียน)
ข้อตกลงการปฏิรูปโรงเรียนแห่งชาติ
โปรแกรมการประเมินระดับชาติ
The Tertiary Education Quality and Standards Agency Act. : TEQSA Act. คือ พระราชบัญญัติ
เพือ่ การก�ำกับดูแลส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ ได้มาตรฐาน โดยก�ำหนดคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย เรียกว่า The Higher Education Standard Panel :
HESP
The Quality Indicators for Learning and Teaching : QILT คือ นโยบายการก�ำหนดคุณภาพ
การเรียนรู้และการสอนส�ำหรับระดับอุดมศึกษา










ชื่อ

Australian Qualifications Framework Council

หน้าที่
ก�ำหนดกรอบคุณภาพการศึกษาของประเทศ หรือ Australian Qualification Framework (AQF)
เพื่อก�ำกับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

ชื่อ

The Australian Institute of Teaching and School Leadership :
AITSL (ตั้งในปี ค.ศ. 2010)

หน้าที่
กำ�หนดมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร

ชื่อ

The Department of Education and Training : DET

หน้าที่






น�ำนโยบายระดับชาติ ไปใช้
การด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐต่างๆ และเขตปกครองพิเศษ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการด�ำเนินงานทุกรัฐและเขตปกครองพิเศษ

ชื่อ

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority :
ACARA

หน้าที่






พัฒนาและจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับเครือรัฐออสเตรเลีย
พัฒนาและจัดท�ำ National Assessment Program - Literacy and Numeracy (NAPLAN) และ NAP
sample assessments
รวบรวมวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับการศึกษาและแนวทางการใช้ขอ้ มูลการวัดประสิทธิภาพ
การศึกษาในออสเตรเลีย
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ชื่อ

Technical and Further Education Institutes (สถาบันเทคนิคและ
การศึกษาต่อเนื่อง)

หน้าที่
พัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา

ชื่อ

Registered Training Organizations (RTOs)

หน้าที่
ดูแล กำ�กับและส่งเสริมหลักสูตรสถาบัน / วิทยาลัยเอกชน / มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ

ชื่อ

The Australian Government’s Commonwealth Register of
Institutions and Courses of Oversea Students (CRICOs)

หน้าที่
ดูแล กำ�กับและส่งเสริม หลักสูตรระดับนานาชาติ
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

“

“

ประเทศออสเตรเลียกำ�หนดเป้าหมายการศึกษาตามคำ�แถลงการณ์การศึกษาของเมลเบิร์น
และกำ�หนดกรอบคุณภาพการศึกษาซึ่งเทียบเคียงได้กับการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การกำ�หนดกรอบคุณภาพการศึกษา (The Australian Qualification Framework : AQF)
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�กับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง

กรอบคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียเป็นแนวทางสำ�หรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาออสเตรเลีย
ดำ�เนินการโดย ACARA (Australian Curriculum assessment and Reporting Authority) ซึ่งทำ�หน้าที่
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ตลอดจนจั ด การประเมิ น ผลและการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ แ ละการรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาในภาพรวมของเครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย
โดยดำ�เนินการจัดการสอบ ประเมิน และวัดผลสมรรถนะในการรู้หนังสือและคำ�นวณทั่วไป การกำ�หนด
โครงสร้างหลักสูตรของการศึกษาแต่ละระดับเพือ่ มุง่ พัฒนาเด็กและเยาวชนออสเตรเลียให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้ในคำ�แถลงการณ์การศึกษาของเมลเบิร์น
◆ ระดับปฐมวัย กำ�หนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปฐมวัย โดยกำ�หนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
คื อ 1) เด็ ก มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง 2) เด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน 3) เด็ ก มี สุ ข ภาพที่ ดี   
4) เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  5) เด็กเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
◆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตร 3 มิติ ทีใ
่ ห้ความสำ�คัญกับความรู้ ทักษะ
และความเข้าใจด้านวินยั ความสามารถทัว่ ไปและลำ�ดับความสำ�คัญของหลักสูตร โดยมีแกนหลัก 3 เรือ่ ง
ที่เด็กทุกคนต้องเรียนรู้ คือ 1) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) เอเชียและการมีส่วนร่วมกับเอเชียของออสเตรเลีย
และ 3) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวอะบอริจิน และเกาะช่องแคบทอร์เรส บูรณาการกับเนื้อหา
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย 1) ภาษาอังกฤษ 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สุขภาพ
และพลศึกษา 5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6) ศิลปะ 7) เทคโนโลยี และ 8) ภาษา ทั้งนี้เพื่อให้
บรรลุสมรรถนะ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การรู้หนังสือ 2) การคิดคำ�นวณ   3) ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4) การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ 5) ความสามารถส่วนบุคคล
และสังคม  6) ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ 7) ความเข้าใจด้านจริยธรรม
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เทคโนโลยีและภาษา เพื่อให้บรรลุสมรรถนะ 7 ด้าน ได้แก่ การรู้หนังสือ การคิดคำนวณ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถส่วนบุคคลและสังคม
การทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และความสามารถทั่วไป

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหลักสูตร 3 มิติ หลักสูตรพื้นฐานของออสเตรเลีย (ที่มา : Australian Curriculum, 2019)
บมัธยมศึกกษาตอนปลาย
ชารองที่สำคัญย (ที15ม่ าวิ:ชAustralian
า ภายใต้วCurriculum,
ิชาภาษาอังกฤษ
ภาพที่ s11ระดั
ภาพแสดงหลั
สูตร 3 มิติ หลักสูได้ตกรพืำหนดวิ
น้ ฐานของออสเตรเลี
2019)คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยได้รับการรับรองจาก ACARA เนื้อหาสาระเน้นความรู้ ความเข้าใจ
ท ั ก ษ◆ ะระดัทบมัี ่ธยมศึ
จ ะ กสษาตอนปลาย
อ น แ ล ได้
ะ กเำ�หนดวิ
ร ี ย ชนารองที
ร ู ่ส้ ำ�ภคัญา 15
ย ใวิชนา ภายใต้
ห ั ว วขิชาภาษาอั
้ อ ท งี กฤษ
่ ก ำ ห น ด
มาตรฐานความสำเร็
จคือความสามารถในการเข้
าใจความรู
บซ้อนของความรู
้และทักเนื
ษะต่
างๆ ที่จะต้องมี
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภู
มิศาสตร์้และความซั
โดยได้รับการรั
บรองจาก ACARA
้อหาสาระ
s ระดับอาชีวศึกษา เน้นพัฒนาทักษะสำหรับการทำงาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือแหล่งงาน
เน้นความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่จะสอนและเรียนรู้ภายในหัวข้อที่กำ�หนด มาตรฐานความสำ�เร็จ คือ
ตั้งแต่เริ่มเรียน ช่วงระหว่างเรียน และพัฒนาคุณภาพของทักษะของผู้เรียน
ความสามารถในการเข้าใจความรู้และความซับซ้อนของความรู้และทักษะต่างๆ ที่จะต้องมี
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษานระดั บ นี ้ ส ามารถทำงานได้ ห ลากหลายอาชี พ สถาบั น การศึ ก ษาทั ้ ง รั ฐ และเอกชน
◆ ระดับอาชีวศึกษา เน้นพัฒนาทักษะสำ�หรับการทำ�งาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
(ดำเนิ น การโดยสถาบั
น เทคนิ ค และการศึ ก ษาต่ อ เนื ่ อ ง) มี ห น้ า ที ่ พ ั ฒ นาหลั ก สู ต รภายใต้ ก รอบนโยบายของรั ฐ
บริ
ษ
ท
ั
ตั
ง
้
แต่
เ
ริ
ม
่
เรี
ย
นและช่
ฒนาคุณปภาพทั
กษะของผู
้เรียน่ จ ำเป็
เพื่อนให้ในการทำงาน
ผู้สำ�เร็จการศึกมีษาค วามมั ่ น คง
รั ฐ บาลมี ร ะบบการจั ด การศึวงระหว่
ก ษาเพืางเรี
่ อ ฝึยกนทัการพั
ก ษะและให้
ระชาชนมี
ท ั ก ษะที
ในระดังขับนนีได้
้สามารถทำ
งานได้
หลากหลายอาชี
สถาบันการศึ
(ดำ�เนินการโดย พพื้นฐาน
และแข่
ในระดับ�โลก
กรอบเนื
้อหาหลักสูตพรประกอบด้
วย ทักกษาทั
ษะชี้งวรัิตฐพืและเอกชน
้นฐาน ทักษะการทำงานอาชี
สถาบั
นเทคนิ
ษาต่พอเนืการเรี
่อง) มียหนและฝึ
น้าที่พกัฒฝนในสาขาที
นาหลักสูตรภายใต้
กรอบนโยบายของรั
รัฐบาล
การฝึ
กฝนสิ
่งที่เคกีและการศึ
่ยวข้องกับกอาชี
่เรียน โดยการประเมิ
นผู้เรียฐนระดั
บอาชีวศึกษา
ระบบการจั
ดการศึบกชาติ
ษาเพืคื่ออฝึกทักษะและให้ประชาชนมีทักษะที่จำ�เป็นในการทำ�งาน มีความมั่นคง และ
ใช้มีเกณฑ์
คุณภาพระดั
แข่งขันได้ในระดับCertificate
โลก กรอบเนืI ้อ–หาหลั
สูตรประกอบด้
ย ่ มทักี กษะชี
ฐาน ้ นทักฐาน
ษะการทำ
�งานอาชี
IV ต้ อกงเรี
ย นรายวิ ชวาที
ารฝึวกิตทัพืก้นษะพื
ทั ก ษะด้
า นอุ พต สาหกรรม
้นฐาน้และทั
การฝึ
กฝนสิ่งที่เกี่อ่ยสาร
วข้อมีงกัliteracy
บอาชีพ และ
การเรีNumeracy
ยนและฝึกฝนในสาขาที
ยน โดยการประเมิ
มีคพืวามรู
กษะในการสื
ระยะเวลาที่ศ่เึกรีษาระหว่
าง 6 เดือน น–ผู2้เรีปียน
Diploma
ต้อภาพระดั
งเรีย นวิบชชาติ
าต่าคืงๆอ เพื่อ อาชีพ ภาคอุต สาหกรรมในระดับ เตรีย มเพื่อ วิช าชีพ ชั้น สูง
ระดับอาชีวศึกษา ใช้
เกณฑ์คุณ
ระยะเวลาศึ
กษา
1 – 2 ปีI - IV ต้องเรียนรายวิชาที่มีการฝึกทักษะพื้นฐาน ทักษะด้านอุตสาหกรรม มีความรู้
		
Certificate
 Advanced
Diploma
ต้องเรียนและฝึ
กทักษะระดั
บสูง เช่นางสาขาวิ
และทักษะในการสื
่อสาร มี literacy
และ Numeracy
ระยะเวลาที
่ศึกษาระหว่
6 เดือชนาบั- 2ญชีปี การออกแบบก่อสร้าง
วิศ		
วกรรมศาสตร์
ระยะเวลาศึ
Diploma
ต้องเรีกษา
ยนวิ1.5
ชาต่–า2งๆปีเพื่ออาชีพภาคอุตสาหกรรมในระดับเตรียมเพื่อวิชาชีพชั้นสูง

Vocational
Graduate
Certificate
/
Diploma
ระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี
ต้องเรียนเทียบเท่ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน – 2 ปี
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		Advanced Diploma ต้องเรียนและฝึกทักษะระดับสูง เช่น สาขาวิชาบัญชี การออกแบบ
ก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาศึกษา 1.5 - 2 ปี
		Vocational Graduate Certificate / Diploma ต้องเรียนเทียบเท่ากับการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน - 2 ปี
		English Language Course จัดเป็น Vocational Education and training : VET
เรียนประมาณ 48 สัปดาห์
◆ ระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นแบบ Tertiary Education สถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาเพือ่ แข่งขันได้ในระดับโลก โดยปี ค.ศ. 2011
ออสเตรเลียกำ�หนดกฎหมาย The Tertiary Education Quality and Standards Agency Act. หรือ TEQSA Act.
เพือ่ กำ�กับดูแลส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำ ปรึกษา
แก่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า The Higher Education Standards Panel หรือ HESP. ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรเอง การสำ�เร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน AQF
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ 7 ขึ้ น ไป โดย AQF ระดั บ 7 เป็ น มาตรฐานสำ � หรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี AQF ระดั บ 8
เป็นมาตรฐานสำ�หรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาตรีเกียรตินิยม AQF ระดับ 9 เป็นมาตรฐาน
สำ�หรับระดับปริญญาโท และ AQF ระดับ 10 เป็นมาตรฐานสำ�หรับระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัย
ดำ�เนินการประเมินผลเอง รัฐบาลกลางมีนโยบายกำ�กับการให้เกรด กลุ่มมหาวิทยาลัยอาจใช้ระบบ
การให้เกรดเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันได้ และมีการเทียบกับนานาประเทศด้วย โดยปกติเกรด 1 - 3
คือ ตก เกรด 4 คือ ผ่าน เกรด 5 คือ Credit เกรด 6 คือ Distinction เกรด 7 High Distinction
แต่บางมหาวิทยาลัยอาจกำ�หนดเกรดแค่ 1 - 4 ก็ได้
ทั้งนี้รายละเอียดของกรอบคุณภาพการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (AQF) 10 ระดับ แสดงได้
ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 กรอบคุณภาพการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (AQF) 10 ระดับ
ที่มา: Australian Qualifications Framework Second Edition January 2013

การประกันคุณภาพการศึกษา กำ�กับ ติดตาม
ประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน ACARA ทำ�หน้าทีป่ ระเมิน ทดสอบ และรายงานการศึกษาในออสเตรเลีย การประเมินผล
การศึกษาและการวัดผลการปฏิบัติงาน จะต้องรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของออสเตรเลีย
และต่อชุมชน โดยยึดปฏิญญาเมลเบิรน์ หรือคำ�แถลงการณ์การศึกษาของเมลเบิรน์ เป็นหลัก ซึง่ การปฏิบตั ิ
ที่สำ�คัญระดับชาติสำ�หรับการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
ที่จัดทำ�โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย
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◆

การประกันคุณภาพระดับการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประกันคุณภาพโดยใช้โปรแกรม

การประเมินแห่งชาติ (National Assessment Program : NAP) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำ�คัญสำ�หรับ
การประเมินผลการศึกษาในออสเตรเลียปี ค.ศ. 2015 และครอบคลุมการประเมินทั้งหมดที่รับรองโดย
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินในระดับนี้มีทั้งการประเมินระดับชาติ และระดับนานาชาติ
โดยมาตรฐานแห่งชาติส�ำ หรับการรูห้ นังสือและการคำ�นวณเป็นมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั การทดสอบ
ในแต่ละปี สาระการประเมินแห่งชาติ เน้นที่ความรู้ การคำ�นวณ พลเมืองและความเป็นพลเมือง ความรู้
ด้านไอซีที ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
◆ การประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา หน่วยงาน Educational Standards Authority
ของแต่ละรัฐและเขตปกครองพิเศษ ดำ�เนินการกำ�กับ ติดตาม ส่งเสริม คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ร่วมกับคณะกรรมการด้านทักษะและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (The Australian Industry and Skills
Committee หรือ AISC) โดยหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีป่ ระเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบคุณภาพการศึกษา
คือ The Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) และ Australian skills Quality
(ASQA)
◆ การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา The Tertiary Education Quality and Standards Agency
(TEQSA) ทำ�หน้าทีค่ วบคุมคุณภาพตามการกำ�หนดของรัฐบาลกลางในออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยใช้ AQF
เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒทิ างการศึกษา หน่วยงานทีด่ �ำ เนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ได้แก่ Australian Universities Quality Agency : AUQA โดยมีหน่วยงานรับรองคุณภาพของรัฐ คือ
State/Territories Accreditation คอยดูแลให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการตามกรอบที่กำ�หนดในระดับชาติ
สำ�หรับแนวทางการกำ�กับ ติดตาม การประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ออสเตรเลีย
ใช้กลไกการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของภาครัฐและชุมชน ผ่านการรายงานด้วยความโปร่งใส
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจว่ า ชุ ม ชนได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ดี จ ากการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
ความเสมอภาคของระบบการศึกษาออสเตรเลีย จากนั้นจัดทำ�รายงานเสนอต่อ COAG และส่งรายงาน
ไปยังเครือจักรภพ
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สรุปสาระสำ�คัญของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สาระสำ�คัญของข้อมูลการนำ�มาตรฐานการศึกษาชาติสู่การจัดการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

การกำ�หนดมาตรฐาน
การก�ำหนดนโยบายส�ำคั ญ ทางการศึ ก ษา มาตรฐานการศึ ก ษา ก�ำหนดโดยรั ฐ บาลส่ ว นกลาง
(The Council of Australian Government : COAG) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากรัฐต่างๆ และ
เขตปกครองพิเศษ ภายใต้กรอบแนวคิด
(1) การสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนของระบบการศึกษา (robust)
(2) การสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย (integrated)
(3) การแข่งขันได้ในระดับโลก และจัดการศึกษาให้มีชื่อเสียงระดับโลก

การนำ�มาตรฐานสู่หลักสูตร
โรงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง รั ฐ และเอกชนมี อิ ส ระในการจั ด ท�ำหลั ก สู ต รภายใต้ เ ป้ า หมายที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก�ำหนดและให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ เด็ ก ที่ เ ป็ น ชนพื้ น เมื อ งและเด็ ก พิ เ ศษที่ี มี ก ารดู แ ล
และการประเมินเป็นการเฉพาะ

ระดับปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ก�ำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน คือ
1. เด็กมีเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง
2. เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในชุมชน
3. เด็กมีสุขภาพที่ดี
4. เด็กมีความมั่นใจและมีส่วนร่วม
5. เด็กเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ACARA กำ�หนดกรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้หลักสูตร 3 มิติ ประกอบด้วย
1. ความคาดหวังหลักสูตร 3 ด้าน (Three Cross-curriculum Priorities)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม (Eight Learning Areas)
3. ความสามารถทั่วไป 7ด้าน (Seven General Capabilities)

ระดับอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบนโยบายของรัฐโดยจัดระบบการจัด
การศึกษา เพื่อฝึกทักษะ (The Australian’s National Training System) และมีนโยบายให้มีทักษะจ�ำเป็น
ในการท�ำงาน มีความมั่นคงในงาน และสามารถแข่งขันระดับโลกได้
กรอบเนื้อหาหลักสูตร VET ประกอบด้วย
1. ทั ก ษะชี วิ ต พื้ น ฐาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการฝึ ก ทั ก ษะและเรี ย นเนื้ อ หาพื้ น ฐานก่ อ นฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ
Literacy และ Numeracy
2. ทักษะการท�ำงานอาชีพพื้นฐาน ซึ่งต้องฝึกถึงระดับมีความช�ำนาญสูง (automotive)
3. การฝึกฝนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น การโฆษณา ธุรกิจ ความปลอดภัย และการดูแลสุขภาพ
ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
4. การเรียนและฝึกฝน ในสาขาที่เรียน

ระดับอุดมศึกษา






มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาเพือ่ แข่งขันได้ในระดับโลก การส�ำเร็จการศึกษา
แต่ละหลักสูตรต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน AQF
ปี ค.ศ. 2011 มีกฎหมาย The Tertiary Education quality and Standards Agency Act. หรือ TEQSA Act.
เพื่อก�ำกับดูแลส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้ ได้มาตรฐาน มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ให้ค�ำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า The Higher Education Standard Panel หรือ HESP.
การประเมินผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยด�ำเนินการประเมินผลเอง โดยรัฐบาลกลาง
ก�ำกั บ การให้ เ กรด (grade and scaling) กลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบการให้ เ กรดที่ อ าจเหมื อ นกั น
หรือใกล้เคียงกันสามารถเทียบเคียงกันได้ และมีการเทียบเคียงกับนานาประเทศได้ด้วย
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การประกันคุณภาพการศึกษา
รัฐบาลได้ประกาศปฏิญญาเมลเบิร์น เพื่อการควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยเน้น
1. การศึกษาที่เท่าเทียมและเป็นเลิศ
2. ผูเ้ รียนประสบความส�ำเร็จ มีความมัน่ ใจ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองทีก่ ระตือรือร้น และพลเมือง
ที่รู้แจ้ง
เป้าหมายที่ 1 การศึกษาของออสเตรเลียส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นเลิศ
เป้าหมายที่ 2 ชาวออสเตรเลียวัยหนุ่มสาวทุกคนกลายเป็นผู้เรียนที่ประสบความส�ำเร็จมีความมั่นใจ
			 มีความคิดสร้างสรรค์เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และพลเมืองที่รู้แจ้ง
ปฏิญญาเมลเบิร์น ได้ระบุค�ำมั่นสัญญาที่จะลงมือปฏิบัติ 8 ด้าน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษา ได้แก่
1. พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
2. สนับสนุนการสอนที่มีคุณภาพและความเป็นผู้น�ำของโรงเรียน
3. เสริมสร้างการศึกษาปฐมวัย
4. การพัฒนาระหว่างปี
5. การสนับสนุนปีการศึกษาและการเปลี่ยนวัย
6. การส่งเสริมหลักสูตรและการประเมินระดับโลก
7. การปรับปรุงผลการศึกษาส�ำหรับเยาวชนพืน้ เมือง และเยาวชนออสเตรเลียทีด่ อ้ ยโอกาสโดยเฉพาะ
		 ผู้ที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า
8. การเสริมสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใส
ใช้ AQF (Australian Qualification Framework) เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้านมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ (academic standards)
หน่วยงานที่ด�ำเนินการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ Australian Universities Quality
Agency หรือ AUQA
หน่วยงานรับรองคุณภาพของรัฐ ได้แก่ State / Territories Accreditations ท�ำตามกรอบที่ก�ำหนด
ในระดับชาติ
มี Commonwealth Monitoring of University ท�ำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยให้ ได้มาตรฐาน โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล หรือวิจัยเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ จัดว่าเป็นการใช้ผลการประเมิน เพือ่ เป็นข้อมูลย้อนกลับในการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาให้ ได้มาตรฐาน
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การกำ�กับ ติดตาม




รัฐบาลกลางและเขตปกครองต่างๆ ร่วมกัน ก�ำกับ ตรวจสอบมาตรการการปฏิบัติที่ส�ำคัญระดับชาติ
ส�ำหรับโรงเรียน ตามที่ก�ำหนดในปฏิญญาเมลเบิร์น ได้แก่
1. ข้อตกลงการศึกษาแห่งชาติ (NEA)
2. ข้อตกลงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (NERA)
3. พระราชบัญญัติการศึกษาของออสเตรเลียปี 2013
The Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
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บทสรุป
ผลการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาและการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของต่างประเทศ
ที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในเรื่ อ งกลไกการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการกำ�กับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ของประเทศ แคนาดา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น โปรตุเกส เม็กซิโก สิงคโปร์
เยอรมนี และออสเตรเลีย และพบว่า แต่ละประเทศมีการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจน
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และการกำ�กับติดตามการประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้
◆

แนวทางการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและกลไกการขับเคลื่อน
◎

การกำ � หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พบว่ า บางประเทศ มี ก ารกำ � หนดมาตรฐาน

การศึกษาของชาติไว้ชัดเจน ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ขณะที่บางประเทศใช้แนวคิด
จากสภายุโรปกำ�หนดความสามารถหลักสำ�หรับผูเ้ รียน ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี และบางประเทศมีแนวคิด
สำ�คัญทีใ่ ช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาการศึกษาสำ�หรับอนาคตของผูเ้ รียน โดยแต่ละรัฐมีอสิ ระทีจ่ ะออกแบบ
มาตรฐาน รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
ได้แก่ แคนาดา ซึ่งสรุปแนวทางในการกำ�หนดมาตรฐาน ได้ 3 แนวทาง ดังนี้
		 แนวทางที่ 1 รัฐบาลดำ�เนินการกำ�หนดมาตรฐานแห่งชาติ โดยดำ�เนินการในรูปของนโยบาย
กฎหมาย หรือเป้าหมายการศึกษาระดับชาติ รูปแบบนี้เป็นแนวทางการบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อให้
การดำ�เนินการเป็นไปตามระบบของกฎหมายด้านการศึกษาที่ชัดเจน การกำ�หนดเป็นมาตรฐานที่ต้อง
ดำ�เนินการตามอย่างเคร่งครัด มีการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ในการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
และกำ�หนดปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
		 แนวทางที่ 2 รัฐบาลกำ�หนดเป็นเป้าหมายร่วม (Common Value) ระดับชาติ  ทใี่ ห้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ใช้เป็นเป้าหมายคุณภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการดำ�เนินการที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายไปในทาง
เดียวกัน เอื้อให้เกิดการระดมทรัพยากรและการทำ�งานร่วมกันที่ยืดหยุ่น
		แนวทางที่ 3 รัฐบาลไม่ได้ก�ำ หนดมาตรฐานหรือเป้าหมายร่วมทีช่ ดั เจนร่วมกัน แต่เปิดโอกาส
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาในทุกระดับและประเภทได้ดำ�เนินการกำ�หนดมาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง

168

รายงานผลการศึกษา เรื่อง

การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

◎

การกำ�หนดกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบว่า ส่วนใหญ่มีหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติโดยตรง ขณะที่บางประเทศไม่มีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง แต่ใช้วธิ กี ารทำ�งานร่วมกันจากฝา่ ยต่างๆ ซึง่ จากการศึกษาทัง้ 8 ประเทศ สามารถสรุป
เป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้
		แนวทางที่ 1 มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการกำ � หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และ
เป็นผู้ขับเคลื่อนโดยตรง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย
		แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�หนดมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายไปดำ�เนินการตามบริบทและจุดมุ่งหมายของตนเอง ได้แก่ ฟินแลนด์
		แนวทางที่ 3 ไม่ มีห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก โดยแคนาดา
มีสภารัฐมนตรีการศึกษาแห่งชาติทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยรัฐบาลกลาง
ไม่ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษา ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาเป็ น หน้ า ที่ ข องแต่ ล ะรั ฐ
ส่วนเม็กซิโกมีกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สำ�นักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ และแต่ละรัฐรับผิดชอบ
ด้านการศึกษาร่วมกัน
◎

ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า

		 ประเทศญี่ปุ่น ใช้กลไกกฎหมายในการขับเคลื่อนงาน มีแผนการศึกษาชาติกำ�กับและควบคุม
การทำ�งาน โดยเป็นแผนระยะยาว มีเอกสารและงานวิจัยรองรับในการนำ�เสนอ ปรับปรุง และพัฒนา
มาตรฐาน รวมทั้งมีการกำ�หนดระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรทุก 10 ปี
		 ประเทศโปรตุเกส ได้กำ�หนดความท้าทาย 12 ประการ ที่ต้องดำ�เนินการเพื่อพัฒนาการศึกษา
ควบคู่กับการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
		 ประเทศเยอรมนี  ได้กำ�หนดระดับการให้คะแนนของการวัดผลการศึกษา โดยผ่านข้อตกลง
ระหว่างรัฐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันทั่วประเทศ
		 ประเทศเม็กซิโก สร้างโมเดลการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นการศึกษาเพื่ออิสระภาพและความคิด
สร้างสรรค์ (Modelo Educativo para la Educación Obligatoria : Educar para la Libertad y la
Creatividad) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การปฏิรูปทางครุศาสตร์ (Pedagogical
Reform) 2) ใช้โรงเรียนเป็นหัวใจของระบบการศึกษา (Schools at the Heart of The System)
3) การอบรมหลักสูตรเบื้องต้นสำ�หรับครูและการพัฒนาอาชีพครู (Teachers’ Initial Training &
Professional Development) 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา (Equality &
Inclusion) และ 5) ธรรมาภิบาล (Governance)
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◆

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสูก่ ารพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ประเมินผล
◎

การพัฒนาหลักสูตร พบทั้งรัฐบาลกลางหรือรัฐกำ�หนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรด้านเนื้อหา

ด้านคุณค่าหรือสมรรถนะ ด้านทักษะสำ�คัญ โดยเน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลาง
กำ�หนดกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กำ�หนดขัน้ ตอนหลักและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเอง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำ�หรับประเทศที่มีหลายรัฐนั้น รัฐบาลกลางเป็นผู้กำ�หนด
นโยบายหลักด้านการศึกษา ส่วนระดับรัฐและเขตปกครองพิเศษ กำ�หนดนโยบายเพิ่มเติมและดูแล
การพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา รวมทั้งกำ�หนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำ�เนินการ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดผลลัพธ์ตามทีห่ ลักสูตรกำ�หนด ซึง่ จากการศึกษาแนวทางการเชือ่ มโยงมาตรฐานการศึกษา
ของชาติสู่การพัฒนาหลักสูตร สามารถสรุปได้ 2 แนวทาง ดังนี้
		แนวทางที่ 1 กำ�หนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จากรัฐบาลกลางหรือรัฐแต่ละรัฐ โดยกำ�หนด 2 ส่วนหลักทีเ่ หมือนกันในหลักสูตร คือ ส่วนทีเ่ ป็นคุณค่าหลัก
(Core Value) หรือ สมรรถนะ (Capabilities) และส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างเนือ้ หา (Learning areas) นอกจากนี้
ยั งมี ส่ ว นอื่ น เพิ่ มเติ ม เช่ น ออสเตรเลี ย มี ส่ ว นของการบูรณาการข้า มหลักสูตร (Cross-curriculum
Priorities) เม็กซิโกมีส่วนที่ให้อิสระในการจัดทำ�หลักสูตร สำ�หรับประเทศที่ใช้แนวทางนี้ ได้แก่ โปรตุเกส
เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เม็กซิโก
		แนวทางที่ 2 กำ�หนดหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุน่ ได้แก่ ฟินแลนด์ แคนาดา โดยฟินแลนด์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้างยืดหยุ่น และลักษณะโรงเรียนเป็นแบบประสม (Comprehensive
School) ที่มีหลักสูตรที่ผสมผสานสายสามัญกับสายอาชีพเนื่องจากความหลากหลายของประชากร
ขณะที่แคนาดา มีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลาย ยืดหยุ่น เพราะแต่ละรัฐรับผิดชอบการศึกษาเอง สำ�หรับ
การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย มุง่ เน้นทักษะและการประกอบอาชีพ รวมทัง้
ร่วมมือกับสถานประกอบการ การฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชน และ
มีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมก่อนทำ�งาน หลักสูตรฝึกทักษะระดับกลาง เยอรมนีและ
ออสเตรเลียมีการกำ�หนดคุณสมบัติ สมรรถนะ และระดับทักษะของผู้ได้รับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา
◎

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง 8 ประเทศเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะและค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นด้านทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียน สามารถเรียนรู้วิธีเรียน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สั่งสม ทำ�ให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร ทั้งนี้ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
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			ระดับการศึกษาปฐมวัย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ให้ความสำ�คัญกับปฏิสัมพันธ์
การเล่นเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน การสื่อสาร การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัว องค์กรเอกชน ท้องถิน่   รบั ผิดชอบและมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา
			ระดับประถมศึกษา ทุกประเทศจัดให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ เน้นการพัฒนาสมรรถนะทีส่ �ำ คัญ
ของผู้ เ รี ย น พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ในการอ่ า น การเขี ย น คณิ ต ศาสตร์ และการค้ น คว้ า สร้ า งความรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการทำ�โครงงาน โครงสร้างเนื้อหามีกลุ่มภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี การกำ�หนดคุณค่าหลักหรือ Core Value ประกอบด้วย
สมรรถนะสำ�คัญ ทักษะการคิด คุณลักษณะตัวบุคคล และการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
			ระดับมัธยมศึกษา มีทั้งเป็นการศึกษาภาคบังคับและไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ ทั้งสายอาชีพ
สายสามัญ ระหว่างเรียนในระดับมัธยมศึกษาสามารถข้ามสาย / ย้ายสายตามความสนใจ ตามเงื่อนไข
ทีก่ �ำ หนด โครงสร้างเนือ้ หาวิชาหลักสอดคล้องกับจุดเน้นแต่ละสาย เพือ่ ให้มวี ชิ าเลือกตามความสนใจมากขึน้
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นวิชาบูรณาการระหว่างศาสตร์ตา่ งๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นวิชา
พื้นฐานการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
			ระดับอาชีวศึกษา เน้นการพัฒนาสมรรถนะในการประกอบอาชีพ การมีงานทำ�  และสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นทักษะที่เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ มีหลักสูตรที่หลากหลาย
เน้นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้าน กำ�หนดให้มี
การฝึกงานในสถานประกอบการ ผู้สอนต้องเชื่อมโยงการทำ�งานกับสถานประกอบการ เปิดโอกาส
ให้ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่ทำ�งานในสาขานั้นๆ เข้ามาร่วมสอน
◎

การวัดผล ประเมินผล ทั้ง 8 ประเทศ ครูเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผู้เรียน โรงเรียนรับผิดชอบ

ในการกำ�หนดและดำ�เนินการวัดและประเมินผู้เรียนเอง โดยบางโรงเรียนอาจจัดสอบเฉพาะวิชาหลัก
เช่น ในฟินแลนด์โรงเรียนต้องแสดงผลให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียนของผูเ้ รียน หากผูเ้ รียนได้คะแนน
ไม่ดีในหลายๆ วิชา ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองต้องร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เรียน ทั้งนี้ ในแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังนี้
			ระดับการศึกษาปฐมวัย ไม่มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นทางการเพื่อตัดสินผล แต่เน้น
ที่การพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยและการหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนร่วมกับครอบครัว
			ระดับประถมศึกษา เน้นการวัดและประเมินผล เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
(Competency-Oriented Feedback) ไม่เน้นการสอบ ไม่เน้นการแข่งขัน ใช้การประเมินตามสภาพจริง
การตรวจผลงาน ใช้วิธีวัดจากการแสดงออกโดยการพูดมากกว่าการสอบอย่างเป็นทางการ โดยการสอบ
ปากเปล่าที่เป็นการพูด สื่อสาร อธิบายความคิด การวัดผลระดับชาติสำ�หรับผู้จบระดับประถมศึกษา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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		 ระดับมัธยมศึกษา จัดให้มกี ารประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำ�หรับผูเ้ รียน 15 ปี เพือ่ ใช้ขอ้ มูล
ในการปรับปรุง พัฒนาการศึกษาโดยภาพรวม และมีการกำ�หนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ สำ�หรับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
			ระดับอาชีวศึกษา เน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการประเมินทักษะผู้เรียน
ส่วนใหญ่มกี ารทดสอบตามมาตรฐานและมีการประเมินระดับชาติทดี่ �ำ เนินการโดยคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานของรัฐ ออสเตรเลียและเยอรมนี มีกรอบการประเมินผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ขณะที่เม็กซิโกยกเลิกการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เนื่องจากมีผลกระทบทำ�ให้ครูติวผู้เรียนเพื่อสอบ
◎

ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า

		 ประเทศโปรตุเกส มีหน่วยพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง
		 ประเทศเม็กซิโก กำ�หนดกรอบสมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนระดับปฐมวัย ถึงขั้นพื้นฐาน 11 สมรรถนะ
และใช้ เ ป็ น กรอบในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย ถึ ง ขั้ น พื้ น ฐาน คื อ 1) ภาษาและการสื่ อ สาร
2) การคิดทางคณิตศาสตร์ 3) การเข้าใจธรรมชาติและสังคม 4) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา 5) ความสามารถทางอารมณ์ สังคม และโครงงานชีวิต 6) การทำ�งานเป็นทีม และ
การร่วมงาน  7) การเป็นพลเมืองและชีวิตทางสังคม 8) การสื่อสารและการชื่นชอบทางศิลปะ  9) การดูแล
สุขภาพ 10) การดูแลสิ่งแวดล้อม 11) ความสามารถด้านดิจิทัล
		 ประเทศญีป่ นุ่   แม้จะกำ�หนดกรอบหลักสูตร แต่ให้อสิ ระแก่ครูในการออกแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
กับผู้เรียนได้ประมาณร้อยละ 10 ของชั่วโมงเรียน ครูมีโอกาสออกแบบการเรียนการสอนอย่างอิสระ
เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน การสอนในวิชาต่างๆ กำ�หนดให้ปลูกฝังจิตใจที่สมบูรณ์ในร่างกายที่แข็งแรง
โรงเรียนจัดกิจกรรมทางสังคมเพือ่ พัฒนาทักษะการพึง่ ตนเอง การร่วมมือกับผูอ้ นื่ การตระหนักในกฎเกณฑ์
ของสังคม และการมีจิตสาธารณะ กระบวนการเรียนหลักมี 3 ระยะ คือ ฟังบรรยาย ทดลองใช้ความรู้ และ
ฝึกปฏิบัติให้ชำ�นาญ
		 ประเทศฟินแลนด์ จัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomena-based Learning)
ควบคูก่ บั การสอนเน้นเนือ้ หา (Subject-based Instruction) ในชัน้ เรียนใช้ 2 ภาษา คือ ฟินนิช และภาษาอืน่
และเน้นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน (Reading for Pleasure) มีการปฏิรูปด้านการสอน กำ�หนดให้ลด
การเรียนแบบท่องจำ�  เพิ่มกระบวนคิดและกระบวนการเรียนรู้ กำ�หนดขนาดห้องเรียนให้มีนักเรียน
ไม่เกิน 20 คน เพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์และเกิดประสิทธิภาพทางการเรียน ครูมีอิสระในการเลือกวิธีสอน
การคัดเลือกครูใช้เกณฑ์มาตรฐานสูงมากทั้งความสามารถและคุณสมบัติ หลักปฏิบัติสำ�หรับครู คือ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พิจารณาการเรียนและช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนโดยให้ความสนใจ
จูงใจผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ธรรมชาติ สังคม เห็นคุณค่าในการเรียน และชื่นชอบวัฒนธรรม

172

รายงานผลการศึกษา เรื่อง

การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

◆

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

จากการศึกษาทั้ง 8 ประเทศ พบว่า ทุกประเทศมีระบบการประกันคุณภาพที่มีการเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ แบ่งออกเป็นการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินการทั้งที่มีความสอดคล้องและแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
◎

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการดำ�เนินการทั้งระบบการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอก โดยมีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 แนวทาง ดังนี้
		แนวทางที่ 1 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
ภายในดำ�เนินการโดยสถาบันการศึกษาเอง แต่การประกันคุณภาพภายนอกมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี
		แนวทางที่ 2 มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
จากภาครัฐหรือหน่วยงานทีร่ ฐั บาลให้การรับรองร่วมดำ�เนินการ โดยประเทศทีด่ �ำ เนินการมีหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สิงคโปร์ และประเทศที่อาศัยความร่วมมือในการดำ�เนินการ
จากหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก ออสเตรเลีย
		แนวทางที่ 3 ไม่มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในทุกระดับการศึกษา แต่มรี ะบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครูผสู้ อน ให้ความไว้วางใจและเสรีภาพในการจัดการ
ศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒแิ ละมาตรฐานการศึกษาของชาติทกี่ �ำ หนดไว้
พร้อมมีนโยบายในการสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ได้แก่ ฟินแลนด์
◎

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า แต่ละประเทศมีการกำ�หนดกลไก

ในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนี้
		 กำ�หนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการประกันคุณภาพ โดยแต่ละประเทศจะมีการกำ�หนด
ช่วงระยะเวลาสำ�หรับการประกันคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไว้อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นกรอบในการขับเคลือ่ น
การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น สิงคโปร์ กำ�หนดกรอบการประกันคุณภาพ 4 ปี โดย 3 ปีแรก
เป็นการประเมินตนเอง ปีที่ 4 เป็นการประเมินภายนอก ญีป่ นุ่ กำ�หนดให้สถานศึกษาต้องได้รบั การประเมิน
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 7 ปี แต่ถ้าเป็นหลักสูตรจะได้รับการประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
		 ใช้ประโยชน์จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนให้นำ�ผลจาก
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา ทั้งระดับนโยบาย
การจัดการศึกษา รวมทั้งการวัดและประเมินผล โดยมีการนำ�ผลจากการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานสำ�หรับ
นำ�ไปพัฒนาจุดแข็งและแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการในการกำ�กับ ควบคุมคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละระดับ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการประกันคุณภาพจะให้ค�ำ แนะนำ�
เพื่อพัฒนา สนับสนุน มากกว่าการตรวจสอบหรือควบคุม เช่น เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์
รายงานผลการศึกษา เรื่อง
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◎

ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า

		 ประเทศแคนาดา มีการสร้างวัฒนธรรมในการทำ�งานโดยกำ�หนดให้การประกันคุณภาพภายใน
เป็นหนึ่งในกระบวนการทำ�งาน
		 ประเทศฟิ น แลนด์ แม้ จ ะไม่ มี ก ารดำ � เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
แต่ฟินแลนด์ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของผู้สอนทุกระดับการศึกษา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสำ�นักงานการศึกษา
แห่งชาติฟินแลนด์และสภาประเมินผลการศึกษา
		 ประเทศออสเตรเลีย มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมายและนโยบายระดับชาติ โดยกำ�หนดความสำ�เร็จในการประเมินแห่งชาติ มุ่งเน้นที่
1) ความรู้  2) การคำ�นวณ  3) พลเมืองและความเป็นพลเมือง  4) ความรู้ด้านไอที และ 5) ความรู้วิทยาศาสตร์
รวมถึงการเชือ่ มโยงผลลัพธ์ของผูเ้ รียนเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ เพือ่ นำ�มากำ�หนดเป้าหมายเพือ่ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนกับนานาประเทศ
		 ประเทศโปรตุเกส มีระบบการให้ความเป็นธรรมกับสถานศึกษา และการประเมินที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่เห็นด้วยกับผล
การประกันคุณภาพ คณะกรรมการสามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลปกครองได้
◆

แนวทางการกำ�กับติดตาม การประเมินผล เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ให้ ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ส่ ว นใหญ่ มี ร ะบบการกำ � กั บ ติ ด ตามที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยมี ห น่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการกำ � กั บ ติ ด ตาม
หลายภาคส่วนและมีการดำ�เนินการหลายแนวทาง สามารถสรุปได้ดังนี้
◎

การกำ�กับติดตามในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้

		 ระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ มีเพียงการกำ�หนด
กรอบคุณภาพการศึกษาไว้กว้างๆ เพื่อการกำ�กับติดตามและประเมินผล ดังนั้นจึงมีอิสระสูงในการจัด
การศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
		 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกำ�กับติดตามการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษามีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน มีการกำ�หนดบทบาทของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นที่ชัดเจน
ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา เยอรมนี
		ระดับอาชีวศึกษา กำ�กับติดตามโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึง
ความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานเป็นหลัก การจัดการศึกษาจึงเน้นเรือ่ งของการพัฒนา
สู่อาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำ�เป็น และเป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทางการศึกษากลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอาชีพ เช่น แคนาดา เม็กซิโก
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		ระดับการอุดมศึกษา กำ�กับติดตามโดยกำ�หนดบทบาทผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำ�หน้าที่
ในการตรวจสอบ โดยมีรูปแบบของการดำ�เนินการติดตามแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็น
ระบบการรับรองคุณภาพ
◎

การกำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ประเทศส่วนใหญ่มีการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำ�กับติดตามและ
การประเมินไว้อย่างชัดเจน ทั้งที่กำ�หนดบทบาทหน้าที่โดยตรง และบทบาทหน้าที่แบบมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ 3 แนวทาง ดังนี้
		แนวทางที่ 1 มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�กับติดตามและประเมินเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยตรง โดยมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม หรือ
อาจเป็นการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เช่น สิงคโปร์
เยอรมนี
		แนวทางที่ 2 มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�กับติดตามและประเมินเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน โดยกระจายอำ�นาจให้กับส่วนของภูมิภาคหรือท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
ในการกำ�กับติดตามและประเมินดังกล่าวเพื่อให้บรรลุตามกรอบคุณภาพที่กำ�หนด เช่น ออสเตรเลีย
แคนาดา โปรตุเกส
		แนวทางที่ 3 ไม่มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�กับติดตามโดยตรง แต่มวี ฒ
ั นธรรมการทำ�งาน
บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจ ทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการจัดการศึกษา โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทำ�หน้าที่
ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ได้แก่ ฟินแลนด์
◎

ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า

		 ประเทศฟินแลนด์ มีระบบการกำ�กับติดตามทีม่ งุ่ เน้นให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครูให้มคี ณ
ุ ภาพ
จนสร้างวัฒนธรรมในการทำ�งานทีม่ คี วามไว้วางใจ เชือ่ มัน่ และความรับผิดชอบร่วมกัน เน้นการสร้างกำ�ลังใจ
แรงบันดาลใจและการเสริมพลังอำ�นาจแทนการควบคุม เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และ
การจัดระบบสนับสนุน เช่น การจัดงบประมาณในการใช้จ่ายที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพให้บรรลุตามกรอบคุณภาพการศึกษาที่กำ�หนด
		 ประเทศสิงคโปร์และเยอรมนี มีการใช้กลไกการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำ�เนินการ
ในการกำ�กับติดตามการทำ�งาน โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันแบบ Big Data ตั้งแต่ระดับนโยบาย ลงมาถึง
ระดับปฏิบัติการ ส่งเสริมการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำ�กับติดตามในการ
ทำ�วิจยั ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เช่น ในสิงคโปร์ กำ�กับโดยสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติสิงคโปร์ (NIE) ส่วนใน
เยอรมนี กำ�กับโดย สถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (IQB)
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ดร.วิภาดา วานิช
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา
นายพรพรหม เทพเรืองชัย
นางสาวนูรียา วาจิ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

บรรณาธิการและประสานการจัดพิมพ์
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
พิสูจน์อักษร
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นางสาวนูรียา วาจิ

นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2668 7123
โทรสาร 0 2243 1129
Website : www.onec.go.th
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การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2668 7123 โทรสาร 0 2243 1129

แบบสอบถามการนำ�เอกสาร
มาตรฐานการศึกษาฯ สู่การปฏิบัติ :
บทเรียนจากต่างประเทศ

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ใช้เอกสารเล่มนี้
ตอบแบบแสดงความคิดเห็นในการนำ�หนังสือไปใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นข้อมูลให้สำ�นักงานฯ ได้นำ�ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

