แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
เอกสารประกอบ เล่มที่ ๓
โครงการวิจัยแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๓๗๙.๑๕๘ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส ๖๙๑ น		 แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
		
กรุงเทพฯ : ๒๕๖๓
			 ๘๘ หน้า
			 ISBN : ๙๗๘-๖๑๖-๕๖๔-๐๓๖-๗
			 ๑. มาตรฐานการศึกษา - วิจัย ๒. ชื่อเรื่อง

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
สำ�หรับประเทศไทย
สิิ่งพิมพ์ สกศ. 		 อันดับที่ ๑๖ /๒๕๖๓
ISBN				 ๙๗๘-๖๑๖-๕๖๔-๐๓๖-๗ 						
พิมพ์ครั้งที่ ๑			มีนาคม ๒๕๖๓
จำ�นวนพิมพ์			 ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์เผยแพร่โดย กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
						 สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
						 สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
						 ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
						 โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๑๒
						 โทรสาร : ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙
						 Website : www.onec.go.th
พิมพ์ที่				 บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำ�กัด
						 ๑๙/๒๕ หมู่ ๘ ถนนเต็มรัก-หนองกางเขน
						 ตำ�บลบางคูรัด อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
						 โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๕๐ ๙๖๗๖-๘
						 โทรสาร : ๐ ๒๑๕๐ ๙๖๗๙
E-mail : 21centuryprint@gmail.com
Website : www.21century.co.th

คำ�นำ�
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูป
ของกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education: DOE) ซึ่งเป็น
ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔.๐ ประกอบไปด้วยคุณลักษณะขั้นตํ่า
๓ ประการ คือ ผูเ้ รียนรู้ ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง โดยมีคณ
ุ ธรรมและค่านิยม
ร่วมเป็นพืน้ ฐาน ได้แก่ ความเพียรอันบริสทุ ธิ์ ความพอเพียง วิถปี ระชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสําหรับสร้างคนไทย ๔.๐ ที่สามารถธำ�รงความเป็นไทยและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สาํ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งชีแ้ จงแนวทาง
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้องตรงกัน และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา นํามาตรฐานการศึกษาของชาติ ไปเป็นกรอบในการกาํ หนดมาตรฐานการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเร่งดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ ชั ด เจน สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนํามาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในระดับ
นโยบาย ระดับการกํากับติดตาม การสนับสนุนส่งเสริมและระดับปฏิบัติ รวมทั้งศึกษากลไกการนํา
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติด้วย การวิเคราะห์จากต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษา
และมีแนวปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และนําข้อมูลมาสังเคราะห์ จัดทําเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เอกสารฉบับนี้
ได้มกี ารประมวลข้อเสนอแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั สิ �ำ หรับประเทศไทย
ในการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์
ในการวางระบบกลไกจัดแผนงานแนวทางในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ และ
คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย จนประสบความสําเร็จ สํานักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการนํามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายสุภัทร จำ�ปาทอง)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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คำ�ชี้แจง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการนำ � มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นครั้ ง นี้
มีจุดประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ในระดับนโยบาย ระดับการกำ�กับติดตามการสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ ๒) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศเกีย่ วกับกลไกการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ และ
๓) เพื่อสังเคราะห์แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยได้ศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และ แนวทางการนำ�มาตรฐานสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการต่าง ๆ ได้ศกึ ษาบทเรียน
จากต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และนำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์ จัดทำ�เป็น
ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
จากการดำ�เนินการดังกล่าว ทำ�ให้ได้ผลผลิตจากการดำ�เนินงาน ๒ ส่วน ดังนี้
๑. รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
๒. เอกสารประกอบการวิจัย จำ�นวน ๔ เล่ม ดังนี้
		 ๑) ประมวลความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
		 ๒) การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ
		 ๓) แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
		 ๔) สรุปสาระสำ�คัญของการวิจัยแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการวิจัยเล่มที่ ๓ ซึ่งได้มีการประมวลข้อเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติทั้งในภาพรวมการทำ�งาน และแนวทาง
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในระดับ / ประเภท ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ซึ่งผู้จัดทำ�คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางระบบ กลไก
จัดแผนงาน แนวทาง และปฏิบัติการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

คณะทำ�งานวิจัย
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

ค

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั สิ �ำ หรับประเทศไทยฉบับนี้ เป็นเอกสาร
ชุดในรายงานผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการนำ�มาตรฐานการศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับ
นโยบาย ระดับการกำ�กับติดตามการสนับสนุนส่งเสริม และระดับปฏิบัติ โดยศึกษาวิเคราะห์
บทเรียนจากต่างประเทศจำ�นวน ๘ ประเทศเกี่ยวกับกลไกการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ จากนั้นนำ�ผลการศึกษาดังกล่าวมาสังเคราะห์แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษา
ของชาติสกู่ ารปฏิบตั สิ �ำ หรับประเทศไทย ซึง่ ได้น�ำ เสนอรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ ในการวิจยั ครัง้ นี้
มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านออนไลน์ครอบคลุมทุกสังกัด และผู้ให้ข้อมูลผ่าน
การสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม โดยเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ก ารทำ � งานในระดั บ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยได้ด�ำ เนินการ
๔ ขั้นตอนสำ�คัญ ดังนี้ (๑) การเตรียมการวางแผนการวิจัย ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา และ
การนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติในปัจจุบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (๒) การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพการจัดการศึกษา และการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปัจจุบัน รวมทั้ง
ยกร่างสังเคราะห์แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ (๓) พิจารณาร่างแนวทาง
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม และยกร่างแนวทางการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ (๔) ปรับปรุงร่างแนวทาง
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย มีดังนี้
๑) ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ในช่วงนี้มีการดำ�เนินการ ดังนี้ (๑) การกำ�หนด
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและเตรียมการนำ�ไปใช้ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่วนหนึ่ง
กำ�หนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา (๒) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวัด
ประเมินผลนั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเดิม ยกเว้นการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระยะนี้ แนวทาง
การนำ�มาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่เน้นให้
ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติ และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงใช้แนวทางการวัดและ
ประเมินผลในลักษณะทีเ่ ป็นการประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินผลเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียน
(๓) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนัน้ เน้นการดำ�เนินการ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกำ�หนด
ง

ไว้อย่างชัดเจน และ (๔) การกำ�กับติดตามและประเมินผล ควรจัดระบบ แนวทางการกำ�กับติดตาม
ที่มีประสิทธิภาพและดำ�เนินการตามระบบที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการกำ�กับติดตาม ประเมินผล
การทำ�งานที่มุ่งเน้นคุณลักษณะผู้เรียน และการทำ�งานในลักษณะกัลยาณมิตร และนำ�ข้อมูล
มาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา ให้การสนับสนุน และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาในช่วงต่อไป
๒) ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบงาน มีการดำ�เนินการแต่ละส่วน ดังนี้
(๑) การกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ในช่วงนี้หน่วยงานต้นสังกัดควรนำ�ข้อมูลการดำ�เนินการ
ในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
ร่วมกับสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลจุดเน้นตามบริบทการทำ�งานและ
ระดับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย (๒) การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับสู่การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและการประเมินผล นัน้ เป็นการนำ�มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญ
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Learner Centric) โดยคำ�นึงถึงความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและ
ความต้องการของผูเ้ รียน รวมทัง้ ความเหมาะสมกับบริบท วิถชี วี ติ ภูมสิ งั คม ชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real Life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการนำ�ความรู้ ทักษะ
เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่องความรู้
หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ยึดสมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการใช้ชีวิต
เป็นหลักในการจัดการศึกษา โดยมีการกำ�หนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้
ในแต่ละระดับการศึกษา เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มุ่งเน้น
ให้ได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิต
ประจำ�วัน เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนำ�ตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรูต้ ามความสามารถ
ของผู้เรียนเน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการทำ�งาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน
(Blended Learning) คือเรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face to Face)
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นำ�โปรแกรม
ทันสมัยที่ทำ�ให้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น MOOC SkillLane Google ร่วมกับการที่ครูได้ชี้แนะ
อำ�นวยความสะดวก และการจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียนใช้ความรูม้ ากขึน้ และการวัดและประเมินผล
เพื่อการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน (๓) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกเน้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินคุณลักษณะผู้เรียนจากร่องรอย
เชิงประจักษ์ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบ หน่วยงานและผู้ประเมินได้เอง และเน้น
การเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมประเมินคุณภาพ
จ
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ของชาติสู่การปฏิบัติ
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ส่วนที่ ๑ หลักการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๒ แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติในภาพรวม
ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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: การอาชีวศึกษา
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แสดงสาระสำ�คัญในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
แสดงภารกิจสำ�คัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงเชื่อมต่อ
และหาแนวทางที่เหมาะสม
แสดงภารกิจสำ�คัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

๒๐
๖๙
๗๐

ตอนที่ ๑ บทนำ�
โลกในยุคปัจจุบันและในอนาคตจะเปลี่ยนแปลง เติบโต และเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ
ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเป็นโลกที่มีความผันผวน (Volatility) ไม่มีความแน่นอน (Uncertainty)
มีความซับซ้อน (Complexity) และมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน (Ambiguity) ซึ่งเกิดจากหลาย
เหตุผล โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่สำ�คัญ คือ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการเรียนรู้หลายด้าน
ประการที่ ๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�ำ ให้บคุ คลหรือผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงเนือ้ หาและข้อมูล
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วการเรียนรู้เนื้อหาจากครูมีความจำ�เป็นน้อยลงแต่สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
มากขึ้นคือการพัฒนา “ทักษะกระบวนการ” ที่จะต้องใช้ในการจัดกระทำ�กับข้อมูลมหาศาลให้มี
ความหมาย และไปใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองให้ได้
ประการที่ ๒ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าการเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กัน และการเชื่อมโยงผ่าน
โลกออนไลน์จึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย หลากหลายช่องทาง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพ
มากมาย เนือ่ งจากความต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป อาชีพเก่า ๆ หลายอาชีพจะหายไป และจะมี
อาชีพใหม่ ๆ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั เกิดขึน้ ทีส่ �ำ คัญ คือ เป็นอาชีพทีเ่ กิดเร็ว และเปลีย่ นแปลงเร็ว จึงต้องเตรียมคน
ในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ประการที่ ๓ ในยุคนีจ้ ะมีการแสดงความคิด
ความเห็นอย่างเสรี และรวดเร็ว ผ่านสื่อต่าง ๆ
จึงมักมีแนวคิดที่หลากหลาย และพบว่าในหลาย
แนวคิดเป็นประเด็นถกเถียง (Controversial
Issue) ไม่อาจลงข้อสรุปได้ จึงจำ�เป็นต้องพัฒนา
ทักษะการคิดวิจารณญาณ การวิพากษ์ และ
วัฒนธรรมแห่งการตั้งคำ�ถาม

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

1

ประการที่ ๔ ในศตวรรษที่ ๒๑ ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะสำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นในการใช้ชวี ติ แม้หลายทักษะ
จะเป็นทักษะเดิม จึงต้องเพิม่ ความเข้มข้นและความสามารถในการนำ�ไปใช้ในสถานการณ์ทซี่ บั ซ้อน
อีกส่วนหนึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ต้องบ่มเพาะและพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงิน
การเป็นผู้ประกอบการ ความรอบรู้ด้านพลเมือง ทักษะการสร้างสรรค์และการผลิตนวัตกรรม
การคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือรวมพลัง ความเป็นผูน้ �ำ และความสามารถในการปรับตัว (ทิศนา แขมมณี
และคณะ, ๒๕๖๒)
จากข้อมูลข้างต้น สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงมีความจำ�เป็นในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติฉบับใหม่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของประเทศ
ที่มุ่งให้มีการจัดการศึกษาให้คนไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ที่ จั ด ทำ � ขึ้ น ในครั้ ง นี้ เน้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องการศึ ก ษา โดยระบุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง
ที่ เ ข้ ม แข็ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น ลั ก ษณะของคนไทย ๔.๐ ที่ ต อบสนองต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อธำ�รงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
สำ�หรับหลักการในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาตินั้น เน้นความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ซึ่งเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเป็นคนดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาส
เท่าเทียมกันทางการศึกษาสามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
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ด้วยตระหนักว่าการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูก่ ารปฏิบตั มิ คี วามสำ�คัญและเป็นหัวใจ
ของการดำ�เนินงานจัดการศึกษาและมีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยง ตลอดจนส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะทั้งส่วนนโยบาย ส่วนประสานงาน และส่วนปฏิบัติการ
อี ก ทั้ ง มี ภ ารกิ จ สำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายประการโดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะใหม่
การเชื่อมโยงและปรับเปลี่ยนในส่วนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยแต่ละส่วน แต่ละภารกิจ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องมีความเข้าใจมาตรฐาน
การศึกษาที่กำ�หนดขึ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งเข้าใจแนวทางในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติด้วย ที่สำ�คัญต้องจัดทำ�รายละเอียดการดำ�เนินการ วิเคราะห์ภารกิจที่สอดคล้อง
และเตรียมพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล
ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในการนี้ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จดั ทำ�โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ งแนวทางการนำ�
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติขึ้นมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญเพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติในระดับนโยบาย ระดับการกำ�กับติดตามการสนับสนุน ส่งเสริม
และระดับปฏิบัติ ศึกษาแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในปัจจุบันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษาได้มี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับโดยศึกษาทัง้ ในระดับนโยบาย โครงสร้างการดำ�เนินงาน แนวปฏิบตั ิ ระบบ และ
กลไกการประสานงานขององค์กร / หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำ�ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของประเทศไทย
เอกสารฉบับนี้ ได้ประมวลข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติทั้งในส่วนที่เป็นหลักการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและแนวทาง
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน ๒ ช่วง คือ
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ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพื่อการขับเคลื่อนงาน ใน ๗ ประเด็น คือ
		 ๑) การจัดทีมงาน/หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน
		 ๒) การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิงลึก
		 ๓) การวิเคราะห์งาน ปรับ เปลี่ยน กลไกสนับสนุน
		 ๔) การเตรียมพร้อมบุคลากร
		 ๕) การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
		 ๖) การนำ�ร่องการทำ�งานเต็มรูปแบบทุกระบบและการสนับสนุน
		 ๗) การประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผล
ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดระบบงาน มีข้อเสนอในประเด็น
เกีย่ วกับการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ การบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลือ่ นงาน ใน ๕ ประเด็น
คือ
		 ๑) การจัดตั้งคณะทำ�งาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม
		 ๒) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		 ๓) การพัฒนาบุคลากร
		 ๔) การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุน
		 ๕) การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ใน ๔ ประเด็น คือ การพัฒนา
หลักสูตร การปรับการเรียนการสอน การปรับการวัดประเมินผล และการจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรู้ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
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ตอนที่ ๒

หลักการและแนวทางการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๑ หลักการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
ในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัตินั้น มีหลักการสำ�คัญ ๗ ประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ : ทุกภาคส่วนทำ�งานโดยยึดการมีส่วนร่วม การบูรณาการ การเชื่อมโยง
สอดคล้ อ ง และการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตลอดเส้ น ทาง
การทำ�งานเพื่อความสมดุล เหมาะสมกับบริบท และ
มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
ประการที่ ๒ : ทุกองค์กรดำ�เนินการไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันโดยเพิ่มเติมลักษณะเฉพาะทั้งความแตกต่าง
ของช่วงวัยและความแตกต่างในมิตบิ ริบทสิง่ แวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีการส่งต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
แต่ละระดับตามเป้าหมาย
ประการที่ ๓ : ดำ�เนินการด้วยความตระหนักในความสำ�คัญ และความเข้าใจที่ชัดเจนถ่องแท้
ในความหมายและแนวทางการทำ�งานที่มุ่งตรงสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติทั้ง ๑) คุณลักษณะ ๓ ด้าน ๒) ค่านิยมร่วม และ ๓) คุณธรรม
ประการที่ ๔ : บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ รียนและผูส้ นับสนุนต้องได้รบั การพัฒนาให้มสี มรรถนะ
สำ�คัญ มีความตระหนัก เข้าใจ พร้อมทำ�งานอย่างประสาน สอดคล้องกัน สู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้ง ๑) คุณลักษณะ ๓ ด้าน ๒) ค่านิยมร่วม และ
๓) คุณธรรม
ประการที่ ๕ : เรียนรู้จากบทเรียนที่เป็นรูปธรรมจากการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำ�บทเรียนสู่การทำ�งานต่อไป
อย่างเหมาะสม
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ประการที่ ๖ : การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เหมาะสมหลังจากใช้ไประยะหนึ่ง
จากบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง และข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็น และส่งผลให้เกิดมาตรฐานการศึกษาของชาติได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ประการที่ ๗ : ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยสำ�คัญอย่างน้อย ๕ ประการ ทีเ่ ป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายหลักในการดำ�เนินการ คือ
		 ๑) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
		 ๒) หลักสูตรและการนำ�หลักสูตรไปใช้
		 ๓) การสร้างความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ / คุณลักษณะของผู้สอน
		 ๔) การวัดประเมินผลทุกระดับที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
		 ๕) การจัดสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณที่ใช้เพื่อ
			 การสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมเพียงพอ

ส่วนที่ ๒ แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
				 ในภาพรวม
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในภาพรวม มีแนวทางดำ�เนินการ ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

ช่วงที่ ๑ นี้ เป็นช่วงต้นของการดำ�เนินการหลังจากทุกหน่วยงาน ทุกระดับกำ�หนดมาตรฐาน
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยการทำ�งานในช่วงนี้เน้นการปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนงาน ภารกิจ
แนวทางการดำ�เนินการ และยังคงดำ�เนินการแบบเดิมในหลายภารกิจ อีกทั้งในการทำ�งานช่วงนี้
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งยังต้องการแนวทางการทำ�งาน
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ เ หมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ กำ � หนด สำ � หรั บ จุ ด ประสงค์ แนวทาง
การดำ � เนิ น การแต่ ล ะภารกิ จ หน่ ว ยดำ � เนิ น การ
และผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีแนวทางในการดำ�เนินงาน
ดังนี้
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๑. การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

		 ภารกิจที่ ๑ จัดทีมงาน หน่วยประสานงาน สนับสนุน ถอดบทเรียน
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
มีผู้ดำ�เนินการหลักชัดเจน
แนวทางการดำ�เนินการ : จัดให้มีทีมงาน หน่วยงานที่ทำ�งานในลักษณะการสนับสนุน
ประสานงานในภาพรวม รวมทั้งติดตามผล ถอดบทเรียน เพื่อนำ�องค์ความรู้มาใช้ทำ�งานในช่วง
ต่อไป โดยองค์ประกอบของทีมงานครอบคลุมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ
จากทุกภาคส่วน
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ๑) มีหน่วยงาน และทีมประสานงาน ๒) ได้บทเรียนสำ�คัญ
ในการทำ�งานเพื่อใช้ในการทำ�งานช่วงต่อไป
		 ภารกิจที่ ๒ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเชิงลึก
จุดประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน
		 แนวทางการดำ � เนิ น การ : สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เป็นผลลัพธ์ของผู้เรียน โดยดำ�เนินการดังนี้
			 ๑) จัดทำ�สื่อนำ�เสนอข้อมูลรายละเอียดที่มีการอธิบายความหมาย และลักษณะ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลลัพธ์แต่ละด้านใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน
หลายรูปแบบ
			 ๒) รวบรวมแนวทางที่สามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละด้านย่อย ๆ
ในแต่ละระดับที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย อาจดำ�เนินการทั้งในลักษณะจัดทำ�แนวทางพัฒนาผู้เรียน
ขึ้นใหม่ หรือประมวลข้อมูลแนวทางที่ดีซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนและนำ�ไปดำ�เนินการได้เกิดผลแล้ว
ในบริบทต่าง ๆ
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ๑) ได้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ๒) ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความมั่นใจว่า
จะส่งผลต่อการทำ�งานที่เหมาะสม
		 ภารกิจที่ ๓ การวิเคราะห์งานและปรับเปลี่ยนกลไกสนับสนุนในการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
จุดประสงค์ : เพื่อให้การทำ�งานมีความต่อเนื่องจากงานเดิมสู่งานที่มีเป้าหมายที่กำ�หนด
ขึ้นใหม่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดผลเต็มที่
แนวทางการดำ�เนินการ : ในช่วงต้นการทำ�งานนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำ�งานบางอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีลกั ษณะค่อยเป็นค่อยไป เรียนรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นอย่างเต็มรูปแบบในโอกาสต่อไป เนือ่ งจาก
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ต้องผ่านกระบวนการทำ�งานร่วมกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้องหลายส่วน ดังนัน้ ในช่วงนีก้ ารทำ�งานควรดำ�เนินการ
ลักษณะดังนี้
			 ๑) จัดคณะทำ�งานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อนำ�สู่การวิเคราะห์นโยบายและภารกิจ
ที่หน่วยงานดำ�เนินการ
			 ๒) นำ�ข้อมูลมาจัดทำ�แผนการทำ�งาน โดยดำ�เนินการ ๓ ลักษณะ คือ
				 (๑) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับทีด่ �ำ เนินการ
โดยตรง ควรดำ�เนินการต่อเนื่องและเพิ่มความชัดเจน
ความเข้มข้นของกิจกรรมและจัดงบประมาณสนับสนุน
เพิ่มขึ้นให้มากขึ้น
				 (๒) ภารกิ จ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งใน
การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและจุดเน้นการทำ�งาน
ของหน่วยงานค่อนข้างน้อย
				 (๓) กำ�หนดนโยบาย / จัดภารกิจใหม่ พัฒนาแนวทางที่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับนั้นอย่างชัดเจน
			 ๓) จัดทำ�แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สนับสนุนงบประมาณและกลไกที่จะช่วย
ขับเคลื่อน อีกทั้งระบบการกำ�กับ ติดตามประเมินผลการทำ�งานและนำ�ข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
การทำ�งานในช่วงต่อไป
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : เกิดกลไกสนับสนุนการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
		 ภารกิจที่ ๔ การเตรียมพร้อมบุคลากร
จุดประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก เข้าใจ พร้อมทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกัน
		 แนวทางการดำ � เนิ น การ : ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กำ �หนด
ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับนั้น การเตรียมพร้อมบุคลากร
ทุกระดับ ให้ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และสามารถเชื่อมโยงสู่ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งโดยอาจจะดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑) วิเคราะห์ภาระงานที่จะดำ�เนินการและจัดทำ�รายละเอียดสมรรถนะของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะบุคลากร ๔ กลุ่มสำ�คัญ คือ (๑) บุคลากรสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ
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ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ (๒) ผู้บริหารการศึกษา (๓) ผู้บริหารสถานศึกษา และ (๔) ผู้สอน
			 ๒) ประเมิน ตรวจสอบระดับสมรรถนะของบุคลากรและจัดทำ�แผนการพัฒนาบุคลากร
เน้นการพัฒนาในลักษณะการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรมต่าง ๆ ตามความต้องการ และ
ความจำ�เป็นในการทำ�งาน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับบุคลากรกลุ่มอื่น และ
นำ�ข้อมูลสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
			 ๓) พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะผูส้ อนซึง่ เป็นผูท้ มี่ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงต้องเน้น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงสู่การทำ�งานของตนเอง
และการเรียนรูร้ ว่ มกัน การจัดให้มพี เี่ ลีย้ งทีพ่ ร้อมเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ให้การดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง
โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทำ�งานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
			 ๔) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีลักษณะ เป็นผู้เรียนรู้ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารเชิงวิชาการ ที่มีความตระหนักในความสำ�คัญของการพัฒนา
งานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งคุณลักษณะ ๓ ด้าน ค่านิยมร่วม และคุณธรรม
โดยตระหนักในการร่วมเรียนรู้และสร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ อีกทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการ
ที่สนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ๑) ได้สมรรถนะของบุคลากรทุกกลุม่ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
๒) ได้ระบบการพัฒนาบุคลากร และ ๓) บุคลากรทุกระดับ มีความตระหนัก ความเข้าใจ และมี
คุณลักษณะที่สำ�คัญพร้อมทำ�งาน
		 ภารกิจที่ ๕ การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุน
		 จุดประสงค์ : เพือ่ ให้การดำ�เนินการตามแผนเป็นไปทีก่ �ำ หนด และหาวิธใี ห้ความช่วยเหลือ
ปรับเปลี่ยนการงานได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการดำ�เนินการ : หลังจากหน่วยงานดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนด ซึ่งมีทั้ง
ภารกิจเดิม ภารกิจที่ปรับใหม่ และภารกิจใหม่แล้วในระยะหนึ่ง ต้องจัดให้มีระบบและการกำ�กับ
ติดตาม ประเมินผลที่มีจุดเน้นในการทำ�งานในลักษณะ ดังนี้
			 ๑) กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ การศึกษาในระดับนั้น ๆ เน้นบรรยากาศการทำ�งานที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและ
การหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนเหมาะสม
			 ๒) จัดระบบ / รูปแบบการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลหลายลักษณะ ทัง้ ใช้ทมี งานส่วนกลาง
และส่วนพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อสาร มีกระบวนการทำ�งาน สิ่งที่เป็นปัญหา
สิ่งที่เหมาะสม

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

9

			 ๓) นำ � ข้ อ มู ล ผลการทำ � งานมาใช้ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
ที่เหมาะสม
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ๑) ได้ระบบหรือรูปแบบการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
เอือ้ กับการพัฒนางาน ๒) ได้ขอ้ มูลสำ�คัญสำ�หรับการปรับ สนับสนุนการทำ�งาน และ ๓) ปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข
		 ภารกิจที่ ๖ การนำ�ร่องการทำ�งานเต็มรูปแบบทุกระบบ
		 จุดประสงค์ : เพื่อสร้างรูปธรรมในการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ที่สำ�คัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แนวทางการดำ�เนินการ : จัดให้มีการดำ�เนินการนำ�ร่องนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงเต็มรูปแบบในทุกระดับ ที่จะทำ�ให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย การดำ�เนินการนำ�ร่องมีลักษณะ (๑) เลือกหน่วยนำ�ร่องที่ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ และ
(๒) ดำ�เนินการนำ�ร่องในประเด็น การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบกลไกต่าง ๆ สู่การพัฒนา
ผูเ้ รียน การพัฒนาหลักสูตร การสอนทีน่ �ำ สูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กำ�หนด การวัดและประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบประเมินคุณภาพการศึกษา โดยในการนำ�ร่อง
อาจจะมีลักษณะ
			 - นำ�ร่องเต็มรูปแบบ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยง
เต็มรูปแบบในทุกระดับ
			 - นำ�ร่องบางส่วนเน้นในลักษณะการปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล และ ระบบบริหารวิชาการในแต่ละระดับ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักสูตรเดิม
ที่กำ�หนดไว้ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
			 - นำ�ร่องในส่วนระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการประเมิน
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนด
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ๑) ได้พื้นที่เรียนรู้ ๒) ได้ข้อมูลบทเรียนสำ�หรับการทำ�งานของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ และ ๓) ได้ขอ้ มูลสำ�คัญสำ�หรับทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติตอ่ ไป
		 ภารกิจที่ ๗ การประเมินคุณภาพการศึกษา
		 จุดประสงค์ : เพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ
แนวทางการดำ�เนินการ : เนื่องจากได้มีการกำ�หนดระบบ กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นในระยะแรกทุกหน่วยควรดำ�เนินการตามระบบ และกลไก
การดำ�เนินการตามกฎกระทรวงเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวปฏิบตั ิ
ที่กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
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		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ได้ข้อมูลผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานสำ�หรับการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา

๒. การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล

		 ภารกิ จ ที่ ๑ การปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุกโดยใช้หลักสูตรเดิม
		 จุดประสงค์ : เพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนให้มลี กั ษณะตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ลักษณะตามที่สถานศึกษากำ�หนดเพิ่มเติม โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการนำ�ความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ : ๑) หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนดนโยบายในการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอน ๒) สถานศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
โดยใช้หลักสูตรเดิม เพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึง่ ในช่วงต้นนีอ้ าจจะไม่สอดคล้อง
กับหลักสูตรเดิมที่กำ�หนดไว้บางส่วนจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณลักษณะผู้เรียน กับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และลักษณะผู้เรียนที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตรเดิมและอาจจะกำ�หนดตัวบ่งชี้ / จุดเน้นเพิ่มเติม
			 ๒) การจัดการเรียนรูต้ อ้ งเน้นการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะเชิงรุกทีม่ กี ารระบุวา่ ผูเ้ รียนจะทำ�
อะไรได้ในเงื่อนไขใด และกำ�หนดเกณฑ์ / ระดับคุณภาพในการปฏิบัติ และนำ�มาใช้ในการออกแบบ
การสอนที่มีลักษณะ ดังนี้
				 (๑) มุ่งให้เกิดคุณลักษณะสำ�คัญ และนำ�สู่การเกิดสมรรถนะโดยการใช้ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน
				 (๒) เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์
				 (๓) เน้นการนำ�ตนเองในการเรียนรู้ เรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน
				 (๔) เน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning)
				 (๕) เน้นการจัดประสบการณ์ / สถานการณ์ทหี่ ลากหลายให้ผเู้ รียนได้ฝกึ นำ�ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้จนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
				 (๖) เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน โดยสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้
แตกต่างกัน สามารถไปได้เร็ว ช้า (Self Pacing) ตามความถนัดและความสามารถ
		 ผลที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น : ๑) ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะเชิ ง รุ ก ได้
๒) ผู้เรียนพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
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ภารกิจที่ ๒ การปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการวัดและประเมินผล
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้มีระบบการวัดและประเมินผล
แนวทางการดำ�เนินการ : ๑) หน่วยงานต้นสังกัด กำ�หนดนโยบายการปรับเปลีย่ นแนวคิด
แนวทาง ระบบ กลไกการวัดและประเมินผล ๒) สถานศึกษาดำ�เนินการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ระบบ แนวทางการวั ด และประเมิ น ผลที่ เ ป็ น ไป
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน และโดยไม่เน้นการจัดลำ�ดับ
การแข่งขันและการเปรียบเทียบ มีความสำ�คัญอย่างยิง่
โดยมีจุดเน้นดังนี้
			 (๑) เน้ น การวั ด และประเมิ น ผลตาม
ความพร้ อ มของผู้ เ รี ย น เน้ น การวั ด สมรรถนะหรื อ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่เป็นองค์รวม
			 (๒) ปรับระบบการรายงานผลการเรียน
ที่ระบุสิ่งที่ทำ�ได้ ไม่ใช่เพียงการบอกค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
			 (๓) ใช้ผลการเรียนเพื่อการส่งต่อสู่การศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น ตามความถนัดและ
ความต้องการ โดยอาจจะไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับสูงขึ้น
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : มีระบบการวัดและประเมินผลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

เป็นช่วงการทำ�งานต่อเนื่องหลังจากได้มีการนำ�ข้อมูลการทำ�งานในช่วงที่ ๑ มาใช้เป็นข้อมูล
สำ�คัญในการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และจัด
ระบบงานใหม่ให้เชื่อมโยง ต่อเนื่องกันและส่งผลชัดเจนต่อมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งมี
การดำ�เนินการเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐาน การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

๑. การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ

		 ภารกิจ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติ
		 จุดประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและใช้เป็นข้อมูลสำ�คัญในการ
กำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับชุดใหม่
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 ๑) ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจากการดำ�เนินการนำ�ร่องในลักษณะต่าง ๆ
ข้อมูลจากการกำ�กับ ติดตามและประเมินผล ของหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจากการกำ�หนดนโยบาย
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ยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
			 ๒) หน่วยงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนร่วมกันทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ของชาติซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะ (๑) เพิ่มเติมประเด็นส�ำคัญ (๒) ปรับค�ำให้สื่อความหมาย
มากขึ้น (๓) ตัดข้อมูลบางส่วนที่ไม่จ�ำเป็น ซ�้ำซ้อน สื่อความหมายไม่ตรงกัน และ (๔) อื่น ๆ
			 ๓) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ทบทวนมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
			 ๔) สถานศึ ก ษากำ � หนดตั ว บ่ ง ชี้ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเพิ่ ม เติ ม
จากมาตรฐานการศึกษาในระดับนั้น ๆ
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานแต่ละระดับ
ที่สอดคล้องกันเข้าใจง่าย เหมาะสม และนำ�สู่การปฏิบัติ

๒. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน

		 ภารกิจที่ ๑ การจัดตั้งคณะทำ�งานในการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผล
		 จุดประสงค์ : เพือ่ ให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการประสานงานจากหน่วยต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน
		 แนวทางการดำ�เนินการ : จัดตัง้ คณะทำ�งานทำ�หน้าทีด่ แู ลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมิน
ผลทีเ่ น้นการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และการส่งต่อผลการดำ�เนินงานจากระดับการศึกษาหนึง่
สู่ระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภารกิจสำ�คัญคือการสร้างเครือข่ายการทำ�งาน และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : มีคณะทำ�งานดูแลภาพรวมการทำ�งาน
ภารกิจที่ ๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		 จุดประสงค์ : เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลทีช่ ว่ ยในการสร้างความเข้าใจ และรูปธรรมในการทำ�งาน
เพื่อให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
		 แนวทางการดำ�เนินการ : การดำ�เนินการมีจุดเน้นเช่นเดียวกับช่วงแรกเพียงแต่ในช่วงนี้
มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ และจุดเน้นเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรม
จากพื้นที่นำ�ร่องในแง่มุมต่าง ๆ โดย
			 ๑) จัดทำ�สื่อหลายรูปแบบนำ�เสนอข้อมูลรายละเอียดที่มีการอธิบายมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับฉบับใหม่ ทีเ่ น้นการใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย นำ�เสนอตัวอย่าง
ประกอบที่ชัดเจน เป็นตัวอย่างจากการปฏิบัติจริง
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			 ๒) จัดทำ�แหล่งรวบรวมแนวทางทีส่ ามารถพัฒนาผูเ้ รียนทีช่ ดั เจน เข้าถึงง่าย หลากหลาย
ซึ่งอาจจะดำ�เนินการทั้งในลักษณะการจัดทำ�แนวทาง / นวัตกรรมใหม่ หรือประมวลรวบรวมข้อมูล
แนวทางที่ดี ที่เหมาะสมสามารถพัฒนาผู้เรียนและดำ�เนินการได้เกิดผลในบริบทต่าง ๆ
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ๑) มีสอื่ ประชาสัมพันธ์ทแี่ สดงข้อมูลทีเ่ ป็นรูปธรรม ๒) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
		 ภารกิจที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ และเห็นแนวทางการทำ�งานพัฒนา
ผู้เรียนที่ชัดเจน หลากหลายตรงกับความต้องการจำ�เป็น และความสนใจ
		 แนวทางการดำ�เนินการ : การพัฒนาบุคลากร
ต้องดำ�เนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัตในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
โดยมีแนวทาง ดังนี้
			 ๑) ทบทวนสมรรถนะของบุคลากรนำ�สู่
การประเมินตนเอง และวางแผนการพัฒนาบุคลากร
			 ๒) พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะครูผู้สอนเน้นการพัฒนาในหลายลักษณะ
				 (๑) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง และนำ�สู่การทำ�งานจริง
				 (๒) การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดพี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การเรียนรู้บนฐานการทำ�งานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
				 ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีลักษณะตามสมรรถนะที่กำ�หนดและเน้น
การพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เน้นการบริหารเชิง
วิชาการ ที่มีความตระหนักในความสำ�คัญของการพัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทั้ง (๑) คุณลักษณะ ๓ ด้าน (๒) ค่านิยมร่วม และ (๓) คุณธรรม และตระหนักในการร่วมเรียนรู้
และสร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ อีกทัง้ การจัดระบบการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนผูส้ อนให้ปฏิบตั งิ าน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ๑) บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ และเห็นแนวทางการทำ�งาน
ที่ชัดเจน ๒) มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายตรงกับความสนใจ และประเด็นที่สนใจ
พัฒนา
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		 ภารกิจที่ ๔ การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุน
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้การดำ�เนินการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการช่วยเหลือสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและใกล้ชิด
		 แนวทางการดำ�เนินการ : ดำ�เนินการกำ�กับติดตามการทำ�งานนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ที่ เ ต็ ม รู ป แบบมากขึ้ น โดยจั ด หน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านกำ � กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและการสนั บ สนุ น
ในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีความคล่องตัวในการแก้ปัญหา
และสนับสนุนการทำ�งานได้มากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงการปฏิบัติการด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี
และการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานที่เข้าถึงง่าย ใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงนโยบาย
ให้เหมาะสมทันท่วงที
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ๑) ได้ระบบ / รูปแบบการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลในระดับต่าง ๆ
ที่มีความเหมาะสม ๒) ได้ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับการปรับระบบงาน และให้การสนับสนุน
		 ภารกิจที่ ๕ การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
		 จุดประสงค์ : เพือ่ ให้มรี ะบบการประเมินผลการจัดการศึกษาทีส่ ะท้อนผลการทำ�งานพัฒนา
ผู้เรียนที่แท้จริงและเป็นไปเพื่อการพัฒนาการทำ�งานอย่างชัดเจน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 ๑) นำ�ข้อมูลมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาใช้
ในการปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการกำ�หนดมาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากำ�หนด
			 ๒) สถานศึกษากำ�หนดมาตรฐานเชิงกระบวนการที่สำ�คัญในการส่งเสริมมาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน และเปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานกลาง/หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ�ระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการประเมิน หน่วยงานและผู้ประเมินที่มีคุณภาพ สำ�หรับการตัดสินใจเลือกของสถานศึกษา
			 ๓) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการจัดระบบกลไกเพือ่ ส่งเสริม / พัฒนา
ผูเ้ รียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชีท้ กี่ �ำ หนด ทัง้ การประเมินการศึกษาภายใน และประเมินการ
ศึกษาภายนอก โดยมีลักษณะดังนี้
			 (๑) การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ได้เอง มีการประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง โดยเน้นการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากำ�หนด และรายงานแนวทาง
ในการพัฒนางาน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาก้าวต่อไป
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			 (๒) การประเมินการศึกษาภายนอก ดำ�เนินการอย่างน้อย ๔ - ๕ ปีต่อครั้ง โดย
สถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผูป้ ระเมินได้เอง ผูป้ ระเมินส่วนหนึง่ ต้องเป็นผูท้ มี่ าจากองค์กร
วิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ๑) มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ตามบริบท
๒) ได้ขอ้ มูลสำ�คัญในการพัฒนางานสูค่ วามก้าวหน้าในศาสตร์นนั้ ๓) การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
		 ภารกิจที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ปรับใหม่และมี
ความเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น
		 แนวทางการดำ�เนินการ : หลังจากปรับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ แล้วนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ร่วมกับข้อมูลบริบทต่าง ๆ ตลอดจนปรับกฎ ระเบียบ
และเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยเน้น
			 ๑. ปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum)
ที่มีลักษณะดังนี้
				 ๑) ยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) โดยคำ�นึงถึงความสนใจ ความถนัด
ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งความเหมาะสมกับบริบท
วิถีชีวิต ภูมิสังคม ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม
				 ๒) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real Life) ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถ
ในการนำ�ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง
มิได้มุ่งเรื่องความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา
				 ๓) ยึ ด สมรรถนะที่ จำ � เป็ น ต่ อ การใช้ ชี วิ ต เป็ น หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา โดยมี
การกำ�หนดเกณฑ์ความสามารถที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ในแต่ละระดับการศึกษา
				 ๔) กำ�หนดระดับความสามารถให้มีความต่อเนื่องกัน โดยใช้ความสามารถที่มี
ในแต่ละระดับเป็นฐานสำ�หรับเพิ่มพูนความสามารถในระดับต่อไป
				 ๕) เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ / ทักษะ (Action / Skill - Oriented) ไม่ใช่หลักสูตรฐาน
ความรู้ (Knowledge - Oriented)
				 ๖) เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ สูก่ ารทำ�ได้ (Able to do) ไม่ใช่หลักสูตรทีม่ งุ่ สูก่ ารรู้ (Able to Know)
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				 ๗) เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำ�คัญกับพฤติกรรม การกระทำ� การปฏิบัติของผู้เรียน
มิใช่เพียงการมีความรู้เท่านั้น แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้
				 ๘) เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary)
ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic)
				 ๙) เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสมรรถนะได้ ตามความต้องการ
ของผู้เรียน ครู สังคม และโลก
				 ๑๐) ใช้สมรรถนะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่นำ�สู่การกำ�หนดจุดประสงค์ โดยอาศัย
ความรู้ ทักษะ เจตคติ เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างสมรรถนะ กำ�หนดสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติ
ได้เป็นเป้าหมาย แล้วจึงกำ�หนดเนื้อหา ความรู้ และคุณลักษณะที่จะช่วยให้สมรรถนะนั้นเกิดขึ้น
			 ๒. เน้นจัดหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น ทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสั้นที่ผู้เรียน
สามารถนำ�ไปใช้ได้ทันทีและสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่สถาบัน หรือทางออนไลน์
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ได้หลักสูตรที่เหมาะสม
ภารกิจที่ ๒ การปรับการเรียนการสอน
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตามเป้าหมาย
		 แนวทางการดำ�เนินการ : การจัดการเรียนการสอนมุง่ เน้นการจัดการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ
เชิงรุก (Competency Based Learning) โดยเรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริง
ในชีวติ และการแก้ปญ
ั หาเชือ่ มโยงกับชีวติ ประจำ�วัน เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นการนำ�ตนเอง
ในการเรียนรู้ การเรียนรูต้ ามความสามารถของผูเ้ รียน เน้นการเรียนรูแ้ บบรูจ้ ริง (Mastery Learning)
คือ ผู้เรียนต้องสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์
จึงจะผ่านไปเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง
เรี ย นรู้ จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เรี ย นรู้ จ ากตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น เรี ย นรู้ จ าก
การทำ�งาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากเทคโนโลยี จัดการ
เรียนรู้ในลักษณะการผสมผสาน (Blended Learning) คือ
เรียนรู้ทางออนไลน์ และเรียนรู้แบบพบกันในห้องเรียน (Face
to Face) เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน นำ�โปรแกรมทันสมัยที่ทำ�ให้เรียน
รู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่น MOOC SkillLane Google ร่วมกับ
การทีค่ รูได้ชแ้ี นะ อำ�นวยความสะดวก และการจัดประสบการณ์
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
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		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : ผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตามเป้าหมาย เกิดสมรรถนะทีก่ �ำ หนด
		 ภารกิจที่ ๓ การปรับการวัดและประเมินผลที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้ระบบการวัดและประเมินผลเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
		 แนวทางการดำ�เนินการ : มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลที่เป็นการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ (Competency Based Assessment) ที่เป็นไปในลักษณะประเมินเพื่อการเรียนรู้ และ
ช่วยเหลือผู้เรียน เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเองและนำ�ตัวเองในการพัฒนาให้ก้าวหน้า
ในการเรียน ไม่ใช้ผลการวัดในการเปรียบเทียบ แต่เพื่อส่งต่อให้พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
การเรียนรู้ ลักษณะสำ�คัญ มีดังนี้
			 ๑) ถือว่าการประเมินผลการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียน
การสอนตามปกติ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ Formative Assessment ที่มีการเก็บข้อมูล
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
			 ๒) ใช้ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance assessment)
หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง
(Student Self - assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
			 ๓) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์
ใหม่ ๆ ก่อนที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไปหากยังไม่ผ่านการทดสอบว่า เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม (remedial teaching) ให้ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน
			 ๔) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น
สามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน
			 ๕) ผูเ้ รียนจะได้รบั การประเมินเมือ่ พร้อม และเป็นการประเมินความก้าวหน้าตามอัตรา
ของตนเอง ด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน การประเมินจะเป็นไปตามลำ�ดับขั้น
ที่กำ�หนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำ�ดับขั้นต่อไป
			 ๖) การรายงานผล เป็นการให้ขอ้ มูลพัฒนาการและความสามารถของผูเ้ รียนตามลำ�ดับ
ขั้นที่ผู้เรียนทำ�ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่การทำ�งาน / การประกอบอาชีพ และ
การเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
		 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : มีระบบการวัด และประเมินผลที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง และเรียนรู้อย่างเต็มที่
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		 ภารกิจที่ ๔ การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้
		 จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงผ่านสื่อ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ทำ�ให้เรียนรู้ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
		 แนวทางการดำ�เนินการ : การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้เป็นสิ่งจำ�เป็น
สำ�หรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ สนับสนุน ดังนี้
		 ๑. สื่อเทคโนโลยี สำ�หรับการค้นหาความรู้ แทนการบอกความรู้ของครู
		 ๒. แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งสถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง
แหล่งเรียนรู้ / สถานประกอบการที่จะให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง
		 ๓. เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ง เครื อ ข่ า ยภายใน และต่ า งประเทศ
อีกทั้งเครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์ / สาขานั้น ๆ สนับสนุนการทำ�งานของโรงเรียน
ในการพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ
		 ๔. งบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ หมายรวมถึ ง งบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาด้วย
ซึ่งอาจจะต้องวางระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมที่เน้นสภาพระดับ
การพัฒนา บริบทพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น
		 ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ : มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมกับการพัฒนาตามบริบท
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สรุปสาระสำ�คัญในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน
จัดทีม / หน่วยประสานงานสนับสนุนถอดบทเรียน
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเชิงลึก
 วิเคราะห์มาตรฐานฯ ที่กำ�หนดเชื่อมโยงกับงานที่ทำ�
ปรับ เปลี่ยน กลไกสนับสนุน
 เตรียมพร้อมบุคลากร
 กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุน
 จัดหน่วยนำ�ร่องทำ�งานเต็มรูปแบบทุกระบบ
 ดำ�เนินการประเมินตามระบบกลไกประเมินคุณภาพการศึกษา








การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล
ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
โดยใช้หลักสูตรเดิม
 ปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการวัดและประเมินผล


การทบทวนมาตรฐานฯ
การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน
(จัดตั้งคณะทำ�งาน ประชาสัมพันธ์เชิงลึก พัฒนาบุคลากร กำ�กับ ติดตาม สนับสนุน
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา)
การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
(พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก วัดประมินผล จัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้
และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้)

ภาพที่ ๑ แสดงสาระสำ�คัญในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
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แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
				 ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
การสังเคราะห์แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั สิ �ำ หรับประเทศไทยนัน้
ได้แบ่งเป็นแนวทางสำ�หรับการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
จะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม โดยนำ�เสนอในเรื่องของ
				 ๑) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน
				 ๒) การจัดประสบการณ์และการวัดประเมินผล
ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน โดยนำ�เสนอในเรือ่ งของ
				 ๑) การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
				 ๒) การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อน
				 ๓) การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
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ส่วนที่ ๔ แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัตินั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติส�ำ หรับ
สถานศึกษาแต่ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จะแบ่ง
ออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและจัดระบบงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : การศึกษาปฐมวัย
ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

สาระเกีย่ วกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ริ ะดับการศึกษาปฐมวัยในช่วงที่ ๑
ที่เป็นช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
		 แนวคิด : การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลที่ช่วยสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ จะส่งผลต่อการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) จัดทำ�ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ทีม่ รี ายละเอียดทีช่ ดั เจน เข้าถึงง่าย สำ�หรับผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับ
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			 ๒) ร่วมกันกำ�หนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกันของทุกหน่วยงาน /
องค์กร
			 ๓) ร่วมกันกำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
		 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
		 ๑) วางแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำ�คัญและการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติที่เป็นผลลัพธ์ด้านเด็กปฐมวัยและมาตรฐานที่กำ�หนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด
สู่การปฏิบัติให้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
		 ๒) จัดตั้งคณะทำ�งานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อประสานงานสร้างความเข้าใจส่งเสริม
กำ�กับ ติดตาม หน่วยงานต่าง ๆ และสถานศึกษา
		 ประเด็นที่ ๒ การเตรียมพร้อมบุคลากร
		 แนวคิด : การเตรียมพร้อมบุคลากรทุกระดับให้มีความตระหนัก ความเข้าใจและมี
คุณลักษณะที่พร้อมทำ�งานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกัน มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
ในช่วงต้น
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายที่ กำ � หนดนั้ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ
การเตรียมพร้อมบุคลากรทุกระดับให้ท�ำ งานอย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกัน และสามารถเชื่อมโยงสู่ความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน โดยดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑. กำ�หนดสมรรถนะที่สำ�คัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย
			 ๒. ประเมิ น ตรวจสอบระดั บ สมรรถนะของบุ ค ลากร และจั ด ทำ�แผนการพั ฒ นา
ดำ�เนินการใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรมต่าง ๆ ตามความต้องการ และ
๒) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับบุคลากรกลุ่มอื่น และนำ�ข้อมูลสู่การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง
			 ๓. จัดให้มีทีม Coaching & Mentoring ให้การดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
การเรียนรู้บนฐานการทำ�งานพัฒนาเด็กจากบริบทห้องเรียนจริง
		 ๔. พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้มลี กั ษณะเป็นผูน้ �ำ วิชาการ ให้สามารถทำ�หน้าทีพ่ ฒ
ั นา
บุคลากรปฐมวัยอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำ�หนด
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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		 ประเด็นที่ ๓ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
		 แนวคิด : การวางระบบการพัฒนาคุณภาพ และประเมินผลเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนด และใช้เป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		 หน่วยงานต้นสังกัด : จัดระบบการทำ�งานร่วมกันในระดับนโยบายของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยบูรณาการและตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยทุกหน่วยงาน สูก่ ารกำ�หนดเป้าหมายทีม่ คี วามสอดคล้องกันระหว่างหน่วยประเมิน
คุณภาพภายนอกกับการประกันคุณภาพภายใน และการปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
สถานศึกษา
		 ๑. สถานศึกษา ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก และศูนย์รบั เลีย้ งดูแลเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ดำ�เนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนด ที่สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วางระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำ�เนินงาน มีการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพ และการรายงานคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนด
		 ๒. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 ประเด็นที่ ๔ การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล
		 แนวคิ ด : การกำ � กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมทำ � ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ
ในการแก้ปญ
ั หา ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนด
แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 จัดให้มหี น่วยงานสนับสนุน การจัดทำ�ระบบการสนับสนุน การกำ�กับติดตาม ประเมินผล
เพื่อการดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑. มีการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินการนำ�มาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องสถานศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
			 ๒. พัฒนาผู้ทำ�หน้าที่ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลให้มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา และทำ�หน้าที่อย่างกัลยาณมิตร
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			 ๓. จัดทำ�ฐานข้อมูลจากการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล และนำ�ไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา
ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
			 สถานศึกษา
			 จัดระบบให้มีการสนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล ภายในสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง และนำ�ผลกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล มาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนางาน

๒. การจัดประสบการณ์ และการวัดประเมินผล

		 ประเด็นที่ ๑ การจัดประสบการณ์
		 แนวคิด : การจัดประสบการณ์เป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยเน้นการนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		 สถานศึกษา : จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนา เรียนรู้ผ่านการเล่น การคิด ปฏิบัติ
และให้มีโอกาสสามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง การแก้
ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน เน้นการเรียนรู้
ตามความสามารถของผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้าน
ทีส่ มดุลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้
และคำ�ตอบทีส่ งสัยด้วยตนเอง สามารถปฏิบตั สิ งิ่ ต่าง ๆ
ได้ด้วยตนเองตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
		 ประเด็นที่ ๒ การวัดและประเมินผล
		 แนวคิ ด : การวั ด และประเมิ น ผลที่ เ น้ น
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรและนำ�ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป
แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 ๑. ครู และผู้ปกครองร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการบูรณาการประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยเน้นการประเมินสภาพจริง
			 ๒. จัดทำ�รายงานผลการพัฒนาผูเ้ รียนในลักษณะพัฒนาการทีเ่ ป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ระบุว่าสามารถทำ�อะไรได้ในระดับใด โดยมีการนำ�ข้อมูลเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครอง
และส่งต่อให้ผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา สร้างความพร้อมแก่
ผู้เรียนก่อนเรียนในระดับต่อไป
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ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยในช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

๑. การทบทวนมาตรฐานการศึกษา

		 ประเด็น : การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
		 แนวคิด : การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะโดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
จะทำ�ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมในการทำ�งาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด : จัดตัง้ คณะทำ�งาน ทบทวน
มาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ โดยเพิม่ เติมลักษณะสำ�คัญตามบริบท จุดเน้น และ
ลักษณะผู้เรียน และพัฒนาการตามช่วงวัย
		
สถานศึกษา : จัดทำ�มาตรฐานระดับสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเพิม่ เติม
ลักษณะสำ�คัญตามบริบท สิง่ แวดล้อม จุดเน้น ลักษณะผูเ้ รียน
และพัฒนาการตามช่วงวัย

๒. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		 แนวคิด : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจทีช่ ดั เจน และรูปธรรม
ในการทำ�งานจะทำ�ให้สามารถปฏิบัติงานในการนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
แนวทางการดำ�เนินการ :
		 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 การดำ�เนินการมีจดุ เน้นเช่นเดียวกับช่วงแรกเพียงแต่ในช่วงนี้ มีการปรับเปลีย่ นเนือ้ หา
สาระ และจุดเน้นเป็นการนำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นบทเรียนทีเ่ ป็นรูปธรรมจากพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง ในแง่มมุ ต่าง ๆ
		 ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
		 แนวคิด : การพัฒนาบุคลากรควรดำ�เนินการอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะผูส้ อนซึง่ เป็น
ผูท้ มี่ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารในการพัฒนาผูเ้ รียนโดยตรง บุคลากรทีม่ คี วามเข้าใจ และเห็นแนวทางการทำ�งาน
พัฒนาผูเ้ รียนทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรม จากการเรียนรูร้ ว่ มกัน บนฐานการทำ�งานพัฒนาผูเ้ รียนจากบริบท
ห้องเรียนจริงย่อมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
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		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑. ทบทวนสมรรถนะของบุคลากร นำ�สู่การประเมินตนเอง และนำ�สู่การวางแผน
การพัฒนา
			 ๒. การพัฒนาครูผสู้ อนเน้นการพัฒนาในหลายลักษณะทัง้ ๑) การเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
๒) การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดพี่เลี้ยงที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐาน
การทำ�งานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
			 ๓. พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารเชิ ง วิ ช าการ ที่ มี ค วามตระหนั ก
ในความสำ�คัญของการพัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียน และตระหนักในการร่วม
เรียนรู้ และสร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ อีกทั้งการจัดระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้สอน
ให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
		 ประเด็นที่ ๓ การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและส่งเสริม สนับสนุน
		 แนวคิด : การประเมินคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมจะสะท้อนผลการทำ�งานพัฒนาผูเ้ รียน
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาการทำ�งานของหน่วยงาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) ร่วมวางแผนในกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เข้าใจง่าย เป็นเป้าหมายเดียวกัน
			 ๒) เปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานกลาง / หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ�ระบบข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
การประเมิน หน่วยงาน และผู้ประเมินที่มีคุณภาพ
			 สถานศึกษา
			 ๑) นำ�ข้อมูลมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาใช้ในการปรับระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา กำ�หนดตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียน และกำ�หนดมาตรฐานเชิงกระบวนการที่สำ�คัญ
ในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
			 ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดระบบ กลไก เพื่อส่งเสริม / พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด ทั้งการประเมินการศึกษาภายใน และประเมินการศึกษา
ภายนอก ดังนี้
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				 (๑) การประเมินการศึกษาภายในโดย
สถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผู้ประเมินได้เอง
มีการประเมินตนเองปีละ ๑ ครัง้ โดยรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และตัวบ่งชี้
ลักษณะผูเ้ รียนทีส่ ถานศึกษากำ�หนด และรายงานแนวทาง
ในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป เพือ่ แก้ปญ
ั หา และพัฒนา
ก้าวต่อไป
				 (๒) การประเมินการศึกษาภายนอก อย่างน้อย ๔ - ๕ ปีต่อครั้ง โดยสถานศึกษา
เลือกระบบ / หน่วยงาน และผูป้ ระเมินได้เอง ผูป้ ระเมินส่วนหนึง่ ต้องเป็นผูท้ มี่ าจากองค์กรวิชาชีพหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย

๓. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

		 ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร
แนวคิด : เพือ่ ให้สถานศึกษาได้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นกรอบในการพัฒนาผูเ้ รียน
เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเหมาะสมกับบริบทสังคม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง : นำ�มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ข้อมูลที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสม
		 สถานศึกษา : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน
และส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะในช่วงวัยต่าง ๆ และกำ�หนดคุณลักษณะผูเ้ รียนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและบริบทของชุมชน สังคม ท้องถิ่น
		 ประเด็นที่ ๒ การจัดประสบการณ์
แนวคิด : การจัดประสบการณ์เป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยเน้นการนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		
สถานศึกษา : จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนา เรียนรู้ผ่านการเล่น การคิด
ปฏิบัติ และให้มีโอกาสสามารถนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริงการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน
เน้นการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนให้มีพัฒนาการรอบด้านที่สมดุลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และคำ�ตอบที่สงสัยด้วยตนเอง สามารถปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
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		 ประเด็นที่ ๓ การจัดงบประมาณ สือ่ ของเล่น แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา สภาพแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน ลานสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ
แนวคิด : การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเรียนรู้
ในโลกยุคใหม่ ที่จะพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพในช่วงวัย
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 จัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ดังนี้
			 ๑) จัดสื่อเทคโนโลยี มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน
			 ๒) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกโรงเรียน สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย
			 ๓) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนา
และบริบทพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
		 ประเด็นที่ ๔ การวัดและประเมินผล
		 แนวคิด : การวัดและประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรและนำ�ผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 ๑) ครู และผู้ปกครองร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการบูรณาการประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยเน้นการประเมินสภาพจริง
			 ๒) จั ด ทำ � รายงานผลการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในลั ก ษณะพั ฒ นาการที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เชิงคุณลักษณะระบุว่าสามารถทำ�อะไรได้ในระดับใด โดยมีการนำ�ข้อมูลเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ปกครองและส่งต่อให้ผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา
สร้างความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนเรียนในระดับต่อไป
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงที่ ๑ ที่เป็นช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
		 แนวคิด : เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลที่ช่วยในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ
และสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑. จัดทำ�มโนทัศน์ส�ำ คัญ (Key Concept)
ของมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ละผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง
ประสงค์ เพือ่ อธิบาย ขยายความและสร้างความกระจ่าง
ป้องกันการตีความทีค่ ลาดเคลือ่ น รวมทัง้ การให้กรอบคิด
ของคำ�สำ�คัญทั้งหมดที่ระบุในมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ โดยเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็น
และวิพากษ์วิจารณ์ได้
			 ๒. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดทำ�สื่อนำ�เสนอ
ข้อมูลรายละเอียดที่มีการอธิบายความหมายและลักษณะมาตรฐานการศึกษาของชาติ / ผลลัพธ์
แต่ละด้านย่อ ย ๆ ในแต่ล ะระดับ ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน ผ่านสื่อ
หลายรูปแบบ
			 ๓. จัดหน่วยหรือคณะผู้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ของทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในลั ก ษณะของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(War room) ในส่วนกลาง หรือจุดใหญ่ ๆ ในภูมิภาค เป็นศูนย์ที่ทำ�เหมืองข้อมูล (Data Mining)
เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใช้ประกอบการ
ดำ�เนินงานทั้งระบบ
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			 ๔. กำ�หนดภารกิจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้จดั ทำ�แหล่งรวบรวมแนวทางทีส่ ามารถ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละด้านย่อย ๆ ในแต่ละระดับทีช่ ดั เจน เข้าถึงง่าย หลากหลาย
สำ�หรับผู้สนใจและสถานศึกษาโดยอาจจะดำ�เนินการทั้งในลักษณะการจัดทำ�แนวทางที่สามารถ
พัฒนาผูเ้ รียนขึน้ ใหม่ หรือรวบรวมประมวลข้อมูลแนวทางทีด่ ี ซึง่ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนและดำ�เนินการ
ได้เกิดผลแล้วในบริบทต่าง ๆ เน้นให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติที่ชัดเจน สำ�หรับใช้ในการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ
			 ๕. สร้างศูนย์ตอบปัญหาเร่งด่วนแบบศูนย์ Hot Line ทั้งระบบโทรศัพท์หรือออนไลน์
รวมทั้งมีระบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ�เป็นระบบการตอบคำ�ถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked
Questions) และใช้เป็นฐานข้อมูลสำ�หรับการออกแบบการสื่อสารและวางแผนการพัฒนา
			 ๖. จัดกลุ่มผู้รับข้อมูลเป็นกลุ่ม (Customer Segmentation) เพื่อให้สามารถออกแบบ
รูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งระดับผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนช่วงวัย
ต่าง ๆ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสามารถจัดตามลักษณะการจัดการศึกษา เช่น ระดับ
การจัดการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา พื้นที่และบริบทของสถานศึกษา
			 ๗. ออกแบบรูปแบบการสือ่ ใหม่ สนับสนุนครู นักการศึกษาหรือนักเรียนทีม่ คี วามสนใจ
และมีคุณสมบัติเป็น Influencer หรือ “ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล” ได้แก่ บล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์
อินสตราแกรมเมอร์ ทีค่ วามสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ มีอทิ ธิพลโน้มน้าวใจให้กลุม่ เป้าหมาย
ให้มาเรียนรู้ และร่วมสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
			 ๘. สร้างกระแสความสนใจในการจัดการรณรงค์ด้วยการสร้างคลิปหรือรายการ
โทรทัศน์ที่เป็นรายการต่อเนื่องที่ส่งผลให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและเห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม
			 สถานศึกษา : สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในความสำ�คัญของการมี
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติทเี่ ป็นคุณลักษณะของผูเ้ รียนให้แก่ครู บุคลากร ผูป้ กครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุมชี้แจงและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์งาน / กำ�หนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และระบบการประกัน
คุณภาพ
		 แนวคิด : การวิเคราะห์และเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การทำ�งานเดิม
อย่างสอดคล้องและต่อเนือ่ ง ผ่านการกำ�หนดเป้าหมายทีม่ งุ่ ผลลัพธ์และนำ�มาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์
จะทำ�ให้การทำ�งานมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ และสถานศึกษา : ในช่วงต้น
การทำ�งานนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะต้องทำ�งานบางอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากต้องผ่านกระบวนการ
ทำ�งานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วน งานบางส่วนไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปได้
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ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ในช่วงนี้การทำ�งานจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
อย่างเต็มรูปในโอกาสต่อไป โดยการดำ�เนินการควรมีลักษณะ ดังนี้
			 ๑) จัดตั้งคณะทำ�งานศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างละเอียด ชัดเจน โดย
เฉพาะความหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติทคี่ รบถ้วน และนำ�สูก่ ารวิเคราะห์นโยบาย / ภารกิจ
ทีห่ น่วยงานดำ�เนินการ โดยเชือ่ มโยงการทำ�งานหรือเป็นส่วนหนึง่ ของโครงสร้าง / องค์กรการขับเคลือ่ น
งานใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
			 ๒) ใช้ระบบการทำ�ธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
แผนที่นำ�ทาง (Roadmap) ในการทำ�งาน รวมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างเป็นระบบให้สอดประสานกัน ให้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งและรับประกันความเสีย่ ง (Risk Management)
			 ๓) กำ�หนดเป้าหมายที่มุ่งผลลัพธ์และนำ�มาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ โดยนำ�หลักการ
บริหารแบบ OKRs (Objectives and Key Results) มาประยุกต์ใช้ โดยมีกระบวนการที่สําคัญ
๔ ขั้นตอน คือ
				 (๑) มีการตั้งเป้าหมายผ่านการกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่เป็นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ
ในทุกระยะขององค์กร ทั้งในระดับองค์กร ส่วนงาน และระดับบุคคล
				 (๒) มีการกําหนดผลลัพธ์ในแต่ละเป้าหมายในลักษณะของตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ
ที่สามารถระบุเป็นจํานวนได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม
				 (๓) การลงมือปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานที่วางเอาไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์
				 (๔) มีการประเมินผล โดยการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังระดับผู้บริหารเพื่อสะท้อน
ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการบรรลุผลลัพธ์ อันจะเป็นการช่วยกันวิเคราะห์ พิจารณาในการ
กําหนดทิศทางหรือแก้ไขในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ เพื่อการตั้งเป้าหมายใหม่ และให้ได้มา
ซึ่งผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจของบุคลากรในทุกระดับขององค์กรต่อไป
			 ๔) นำ�ข้อมูลมาจัดทำ�แผนการทำ�งาน โดยมีการดำ�เนินการ ๓ ลักษณะ คือ
				 (๑) ภารกิจที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับนัน้ ทีด่ �ำ เนินการโดยตรง ควรดำ�เนินการต่อเนือ่ งและอาจจะ
เพิม่ ความชัดเจน เข้มข้นของกิจกรรมและการดำ�เนินงาน รวมทัง้ จัดงบประมาณสนับสนุนให้มากขึน้
				 (๒) ภารกิจทีม่ คี วามสอดคล้องในการพัฒนาผูเ้ รียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานการศึกษาระดับนัน้ ค่อนข้างน้อย ควรปรับเปลีย่ นแนวทางการดำ�เนินการให้เหมาะสม
มากขึ้น หรืองดดำ�เนินการ
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				 (๓) กำ�หนดนโยบาย / จัดภารกิจใหม่ พัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับนั้น
				 (๔) จัดทำ�แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นำ�สู่การติดตามผลการทำ�งาน และให้เป็น
ข้อมูลสำ�หรับการวางแผนการทำ�งานในช่วงต่อไป
		 ประเด็นที่ ๓ การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุน
แนวคิด : การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล ส่งผลให้การดำ�เนินการตามแผนเป็นไปได้
ตามทีก่ �ำ หนด และได้ขอ้ มูลสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือเพือ่ การปรับเปลีย่ นการทำ�งานได้อย่างเหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		
หน่วยงานต้นสังกัด
			 จัดให้มรี ะบบการสนับสนุน และการกำ�กับ
ติดตาม ประเมินผล ที่มีลักษณะดังนี้
			 ๑) กำ�หนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการ
สนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล ให้ชัดเจน
			 ๒) จัดระบบ / รูปแบบการกำ�กับ ติดตาม
ประเมินผลหลายลักษณะ ทั้งใช้ทีมงานส่วนกลาง และ
ส่วนพืน้ ที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสือ่ สาร
เพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�คัญ ทั้งกระบวนการทำ�งาน สิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่เหมาะสม และบทเรียนสำ�คัญ
			 ๓) นำ�เสนอผลการดำ�เนินการทีส่ ว่ นกลางสามารถกำ�กับและติดตามข้อมูลได้ และส่วน
ที่เป็นสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถรายงานผลการดำ�เนินการของตนเองได้ โดยใช้แนวคิดแบบ
C - site Report การสื่อสารเรื่องการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการและ
การตีความแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนทีเ่ ป็นตัวช่วยให้สามารถเลือกการเข้าถึงได้งา่ ยในลักษณะ Application
			 ๔) พัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงกับการทำ�งานปกติ เช่น ระบบการเลื่อนวิทยฐานะ
			 หน่วยสนับสนุน
			 ๑) จัดระบบให้มกี ารสนับสนุน กำ�กับ ติดตาม ประเมินผล สถานศึกษา อย่างสมาํ่ เสมอ
และต่อเนื่อง
			 ๒) พัฒนาผูท้ �ำ หน้าทีก่ �ำ กับ ติดตาม ประเมินผลให้มคี วามเข้าใจแนวคิด แนวทาง และ
การนำ�ผลไปใช้ในการทำ�งานที่ชัดเจน โดยดำ�เนินการในลักษณะการเน้นบรรยากาศการทำ�งาน
ที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและการหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเหมาะสม
			 ๓) สร้างกลไกเพือ่ หนุนให้เกิดการนำ�มาตรฐานการศึกษาไปใช้ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เพื่อหนุนเสริมการทำ�งานของสถานศึกษาโดยใช้แนวคิด “สาธารณะศึกษา” ที่เป็นการศึกษาเรียนรู้
รูปแบบหลากหลาย
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			 ๔) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้เกิดวัฒนธรรมการทำ�งานร่วมกันในหลากหลายมิติ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนี้
				 (๑) ระดับองค์กรหรือสถานศึกษา พัฒนาให้เกิดการสร้างทีมทำ�งาน (Work team)
และชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practices) ให้น�ำ ประสบการณ์และความรูม้ าแลกเปลีย่ นกัน
				 (๒) ระดับระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่และข้ามเขตพื้นที่ในโลกออนไลน์ สนับสนุน
ให้ตั้งกลุ่มเครือข่าย (Social Network) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำ�เนินการ
			 สถานศึกษา
			 ๑) จัดระบบให้มีการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล ภายในสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง
			 ๒) ทำ�งานเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนจากภายนอกจากระดับนโยบาย เพื่อช่วยให้
การพัฒนางานภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
			 ๓) กำ�หนดบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะพัฒนา
บริหารงานวิชาการและหลักสูตรระดับสถานศึกษาในการกำ�กับติดตามและสนับสนุนการดำ�เนินการ
			 ๔) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการทำ�งานระหว่างครูและผู้ปกครอง (Parent and
Teachers association : PTA) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำ�งาน
			 ๕) ประยุกต์ใช้แนวคิดโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ให้ภาครัฐเอกชน
มาร่วมเรียนรู้ และหนุนเสริมการทำ�งาน โดยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในองค์กร (Social Cooperate Responsible : CSR) ที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางภาษีและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
			 ๖) ส่งเสริมให้สถาบันครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ในพื้นที่ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน
ทางวิชาการ (Learning Support) ที่ช่วยให้สถานศึกษาสามารถดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Continuing Professional Development)
		 ประเด็นที่ ๔ การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
		 แนวคิด : การมีระบบประกันคุณภาพที่มีความสอดคล้องกันระหว่างการประเมินคุณภาพ
ภายนอกกับการประกันคุณภาพภายใน จะช่วยพัฒนาการศึกษา และช่วยลดภาระงาน ด้านเอกสาร
ที่ซํ้าซ้อนและมีปริมาณมาก
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ และสร้ า ง
ความสอดคล้องระหว่างหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน โดยการ
พั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ เ ป็ น เกณฑ์ เ ดี ย วกั น ซึ่ ง อาจใช้ รู ป แบบการประเมิ น คุ ณ ภาพ
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สถานศึกษาในรูปแบบ “STAR Standard” หรือ “STAR Model” ซึง่ มุง่ เน้นผลลัพธ์ทสี่ ะท้อนคุณสมบัติ
ของคนไทยที่พึงประสงค์เป็นสําคัญ ภายใต้มาตรฐาน ๔ ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน (Student : S)
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ (Teaching : T) ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ (Administration : A) และด้านผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล (Result Based : R)
			 หน่วยกำ�กับติดตามและหน่วยสนับสนุน
			 ๑) ประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินทีเ่ ป็นเกณฑ์เดียวกัน
			 ๒) เสนอทางเลือกเกีย่ วกับรูปแบบการประเมิน
คุณภาพที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงและเลือกใช้ได้
ตามบริบทของสถานศึกษา
			 ๓) พัฒนาระบบทีเ่ อือ้ ให้สถานศึกษาสามารถ
ทบทวนตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลสำ�คัญในการ
พัฒนาต่อยอด ได้แก่ Benchmarking คือ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำ�งานที่เป็นเลิศ
(Best Practices) โดยใช้แนวคิดว่าไม่มสี ถานศึกษาแห่งใด
ทีเ่ ชีย่ วชาญได้ทกุ เรือ่ ง แต่มสี ถานศึกษาทีเ่ ชีย่ วชาญในบางเรือ่ ง
บางประเด็น
			 สถานศึกษา
			 ๑) ศึ ก ษาและทำ � ความเข้ า ใจหลั ก เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาและดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
			 ๒) ปรับแนวคิดการประเมินเพื่อการตัดสินตามมาตรฐาน (Evaluate) เป็นแนวคิด
การทบทวน (Review) การทำ�งาน เกณฑ์ความสำ�เร็จ และแนวทางการพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
			 ๓) ปรับใช้ในระบบนิเทศภายในของสถานศึกษาทัง้ การกำ�หนดเป้าหมาย แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการรายงานผล
		 ประเด็นที่ ๕ การจัดหน่วยนำ�ร่องและการจัดตัง้ หน่วยงานทำ�หน้าทีป่ ระสานงานและ
ถอดบทเรียน
แนวคิด : การสร้างรูปธรรมในการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติและ
การจัดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ ป็นภารกิจสำ�คัญ โดยมีหน่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการประสานงานและถอดบทเรียน
การนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบจะทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
ใช้ในการพัฒนางานในโอกาสต่อไป
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		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) จัดให้มที มี งาน / หน่วยงานทำ�งานในลักษณะการประสานงาน สนับสนุนการทำ�งาน
ในภาพรวม รวมทั้งติดตามผล ถอดบทเรียน เพื่อการนำ�องค์ความรู้มาใช้ในการทำ�งานในช่วงต่อไป
โดยทีมงานครอบคลุมทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูป้ ฏิบตั งิ านในลักษณะต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา และองค์กร / ภาคส่วนอื่น ๆ
			 ๒) จัดให้มกี ารนำ�ร่องการทำ�งานในประเด็นต่อไปนี้ ๑) การบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลือ่ น
ระบบกลไกต่าง ๆ สู่การพัฒนาผู้เรียน ๒) การพัฒนาหลักสูตรการสอนที่นำ�สู่การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และการวัดและประเมินผล ๓) การจัดระบบประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
โดยอาจจะดำ�เนินการในลักษณะ ดังนี้
				 - ดำ�เนินการนำ�ร่องเต็มรูปแบบ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
อย่างเชื่อมโยงเต็มรูปแบบในทุกระดับ
				 - ดำ�เนินการนำ�ร่องในลักษณะการปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมิ น ผล และระบบบริ ห ารวิ ช าการที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาในระดับ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักสูตรเดิมที่กำ�หนดไว้
โดยเน้นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
				 - นำ�ร่องในส่วนระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาทีเ่ ป็นไปเพือ่ การประเมิน
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนด
		 ประเด็นที่ ๖ การเตรียมพร้อมบุคลากร
		 แนวคิด : บุคลากรที่มีความตระหนัก ความเข้าใจ และมีคุณลักษณะสำ�คัญจะทำ�ให้
มีความพร้อมทำ�งานอย่างต่อเนื่องเกิดผลตามเป้าหมาย
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
			 ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กำ � หนดในมาตรฐานการศึ ก ษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนั้ น การเตรี ย มพร้ อ มบุ ค ลากร
ทุ ก ระดั บ ให้ ทำ � งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งกั น และสามารถเชื่ อ มโยงสู่ ค วามก้ า วหน้ า
ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่ง โดยอาจจะดำ�เนินการ ดังนี้
			 ๑) วิเคราะห์ภาระงานที่จะดำ�เนินการ และจัดทำ�รายละเอียดสมรรถนะของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะ ๔ กลุ่มสำ�คัญ คือ ๑) บุคลากรสนับสนุนทางวิชาการ / ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการ
๒) ผู้บริหารการศึกษา (ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา และ ๔) ผู้สอน
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			 ๒) ประเมิน ตรวจสอบระดับสมรรถนะของบุคลากร และจัดทำ�แผนการพัฒนาดำ�เนินการ
๒ ลักษณะ คือ ๑) การพัฒนาผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรมต่าง ๆ ตามความต้องการ และ ๒) การเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมกับบุคลากรกลุ่มอื่น และนำ�ข้อมูลสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
			 ๓) พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะผูส้ อนซึง่ เป็นผูท้ มี่ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงต้องเน้น ๑) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ๒) การเชื่อมโยงสู่การทำ�งาน
ของตนเองและการเรียนรูร้ ว่ มกัน ๓) การจัดให้มพี เี่ ลีย้ งทีพ่ ร้อมเรียนรูไ้ ปด้วยกัน ให้การดูแล ช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนรู้บนฐานการทำ�งานพัฒนาผู้เรียนจากบริบทห้องเรียนจริง
			 ๔) สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
				 (๑) สร้างเงือ่ นไขและวัฒนธรรมเพือ่ กระตุน้ ให้ครูเกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
การสังเกต การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการให้คำ�ปรึกษาระหว่างครู
				 (๒) ให้คุณค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและมีการสอนที่ดีเยี่ยมและ
ใช้ประโยชน์จากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาครูระหว่างทำ�งานด้านการสอน
				 (๓) พัฒนาช่องทางการเรียนรู้สำ�หรับครูผ่านออนไลน์
			 ๕) พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มลี กั ษณะเป็นผูบ้ ริหารเชิงวิชาการ ทีม่ คี วามตระหนัก
ในความสำ�คัญของการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความสามารถในการทำ�งานเชิงวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐานการศึ ก ษาในระดั บ นั้ น ๆ  ทั้ ง   ๑) คุ ณ ลั ก ษณะ ๓ ด้ า น
๒) ค่านิยมร่วม และ ๓) คุณธรรม และตระหนักในการร่วมเรียนรู้และสร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ
อีกทั้ง การจัดระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล

๒. การจัดการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะเชิงรุกโดยใช้หลักสูตรเดิมและการวัดและประเมินผล

		 ประเด็นที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกโดยใช้หลักสูตรเดิม
		 แนวคิด : การจัดการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาผูเ้ รียน โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) สร้างความเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก
			 ๒) ให้การสนับสนุน ข้อแนะนำ� และช่วยเหลือสถานศึกษาในการดำ�เนินงาน
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			 สถานศึกษา
			 กำ�หนดนโยบาย และแนวทางที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งอาจจะมีสาระ / แนวทางบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักสูตรเดิมที่กำ�หนดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่มีการจัดทำ�รายละเอียด
ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เ รี ย นทั้ ง การระบุ ว่ า ผู้ เ รี ย นจะทำ �อะไรได้ ใ นเงื่ อ นไขใด
และกำ�หนดเกณฑ์ / ระดับคุณภาพ และนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการสอน ที่มีลักษณะ
ดังนี้
				 - มีการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เรียนจำ�เป็นต้องรู้อะไร ในการสร้างสมรรถนะนั้น ๆ ที่มี
การบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์และลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำ�เป็น ผู้เรียนได้รับความรู้และฝึกใช้
ความรู้ในการทำ�งาน รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่ควรจะต้องมีในการทำ�สิ่งนั้น ให้ประสบผลสำ�เร็จ
ได้ในระดับที่กำ�หนด
				 - มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะโดยการให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วัน
				 - เน้นการนำ�ตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน
				 - เน้นการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) คือผู้เรียนต้องสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์จึงจะผ่านไปเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป
				 - เน้นการจัดประสบการณ์ / สถานการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกนำ�ความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะที่ได้เรียนรู้ไปใช้จนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ
				 - เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน โดยสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้
แตกต่างกัน สามารถไปได้เร็ว ช้า (Self Pacing) ตามความถนัดและความสามารถ
		 ประเด็นที่ ๒ การวัดและประเมินผล
		 แนวคิด : การวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมเป็นไปเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนอย่างแท้จริง โดย
ไม่เน้นการจัดลำ�ดับ การแข่งขันและการเปรียบเทียบ
		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 ๑) หน่วยงานต้นสังกัดกำ�หนดนโยบายการปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง ระบบ กลไก
การวัดและประเมินผล
			 ๒) สถานศึกษาดำ�เนินการปรับเปลี่ยนแนวคิด ระบบ แนวทางการวัดและประเมินผล
ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เรียน และโดยไม่เน้นการจัดลำ�ดับ การแข่งขันและการเปรียบเทียบ
มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง โดยมีจุดเน้น ดังนี้
				 (๑) เน้นการวัดและประเมินผลตามความพร้อมของผู้เรียน เน้นการวัดสมรรถนะ
หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่เป็นองค์รวม
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				 (๒) ปรับระบบการรายงานผลการเรียนที่ระบุสิ่งที่ทำ�ได้ไม่ใช่เพียงการบอกค่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
				 (๓) ใช้ผลการเรียนเพือ่ การส่งต่อสูก่ ารศึกษาในชัน้ เรียนทีส่ งู ขึน้ ตามความถนัดและ
ความต้องการ โดยอาจจะไม่ต้องมีการสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับสูงขึ้น

ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

๑. การทบทวนมาตรฐานการศึกษา

ประเด็น : การทบทวนมาตรฐานการศึกษา
		 แนวคิด : การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะ
โดยใช้ขอ้ มูลจากการปฏิบตั งิ านจะทำ�ให้มมี าตรฐานการศึกษา
ที่เหมาะสมในการทำ�งาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 จัดตั้งคณะทำ�งาน ทบทวนมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยเพิม่ เติมลักษณะ
สำ�คัญตามบริบท สิ่งแวดล้อม จุดเน้น ลักษณะผู้เรียน และพัฒนาการตามช่วงวัย

๒. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		 แนวคิ ด : การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจที่ชัดเจนและรูปธรรมในการทำ�งาน
จะทำ�ให้สามารถปฏิบัติงานในการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 การดำ�เนินการมีจดุ เน้นเช่นเดียวกับช่วงแรกเพียงแต่ในช่วงนี้ มีการปรับเปลีย่ นเนือ้ หา
สาระและจุดเน้นเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นบทเรียนที่เป็นรูปธรรมจากพื้นที่นำ�ร่อง ในแง่มุม
ต่าง ๆ
		 ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
แนวคิด : การพัฒนาบุคลากรควรดำ�เนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สอน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง บุคลากรที่มีความเข้าใจ และเห็นแนวทาง
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

39

การทำ�งานพัฒนาผูเ้ รียนทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรม จากการเรียนรูร้ ว่ มกันบนฐานการทำ�งานพัฒนาผูเ้ รียน
จากบริบทห้องเรียนจริงย่อมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
แนวทางการดำ�เนินการ
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 พัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยมีแนวทางดังนี้
			 ๑) ทบทวนสมรรถนะของบุคลากร และนำ�สูก่ ารประเมินตนเอง สูก่ ารวางแผนการพัฒนา
ตนเอง
			 ๒) จัดระบบกลไกการพัฒนาผู้สอนในหลายลักษณะ ๑) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
๒) การเชือ่ มโยงการทำ�งานสูค่ วามก้าวหน้าในการทำ�งาน ๓) การเรียนรูร้ ว่ มกัน และ ๔) การจัดพีเ่ ลีย้ ง
ที่ พ ร้ อ มเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น การเรี ย นรู้ บ นฐานการทำ � งานพั ฒ นาผู้ เ รี ย นจากบริ บ ท
ห้องเรียนจริง
			 ๓) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารเชิงวิชาการ ที่มีความตระหนักใน
ความสำ�คัญของการพัฒนางานวิชาการ ตระหนักในการพัฒนาผูเ้ รียน และตระหนักในการร่วมเรียนรู้
และสร้างระบบ กลไก แรงจูงใจ อีกทัง้ การจัดระบบการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนผูส้ อนให้ปฏิบตั งิ าน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเกิดผล
		 ประเด็นที่ ๓ การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
		 แนวคิด : การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลเป็นไปเพื่อการได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
และใช้ข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม ตรงประเด็นสู่เป้าหมายที่กำ�หนด
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน
			 ๑. ดำ�เนินการ กำ�กับ ติดตาม การทำ�งานนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติที่เต็มรูปแบบ
มากขึ้นมีความเป็นกัลยาณมิตร และมีจุดเน้นที่ผลการพัฒนาผู้เรียน
			 ๒. จัดหน่วยปฏิบัติงานกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและการสนับสนุนในระดับพื้นที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงปฏิบัติการด้วยเครือข่าย
เทคโนโลยีและการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมทันท่วงที
ให้มีระบบการทำ�งานอย่างชัดเจน
			 ๓. นำ�ข้อมูลมาจัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อใช้พิจารณาปรับปรุง พัฒนางาน
หรือตัดสินใจอย่างเหมาะสมและมีหลักฐาน (Evidence) ตรวจสอบได้

40

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

		 ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
		 แนวคิด : การประเมินคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมจะสะท้อนผลการทำ�งานพัฒนาผูเ้ รียน
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาการทำ�งานของหน่วยงานอย่างชัดเจน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 จัดระบบการประเมินผลการศึกษา ทัง้ ประเมินการศึกษาภายใน และประเมินการศึกษา
ภายนอกโดยมีลักษณะ ดังนี้
			 ๑. การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง โดย
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และประเมินผล
การพัฒนาลักษณะผูเ้ รียนทีส่ ถาบันกำ�หนดเพิม่ เติม และรายงานแนวทางในการพัฒนางานในโอกาส
ต่อไป เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาก้าวต่อไป
			 ๒. การประเมินการศึกษาภายนอก โดยสถานศึกษาที่ดำ�เนินการได้ดี จัดการตนเอง
ได้สามารถรับการประเมิน ๔ - ๕ ปีต่อครั้ง ส่วนสถานศึกษาที่ยังต้องรับการช่วยเหลือสามารถ
รับการประเมินถีข่ นึ้ ตามความต้องการจำ�เป็น โดยสถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ได้เอง สำ�หรับผูป้ ระเมินส่วนหนึง่ ต้องเป็นผูท้ มี่ าจากองค์กรวิชาชีพ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในศาสตร์นนั้ และ
มีระบบการพัฒนาผู้ประเมินอย่างต่อเนื่อง
			 ๓. การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
		 ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร
แนวคิด : หลักสูตรที่ดีต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทสังคม การปรับ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใหม่เป็นปัจจัยสำ�คัญให้การพัฒนาผู้เรียน
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง และผู้เรียนมีลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
			 หลังจากปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
แล้วนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ร่วมกับข้อมูลบริบทต่าง ๆ ตลอดจนปรับกฎ ระเบียบ
และเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยเน้น
			 ๑) ปรั บ หลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้ เ ป็ น หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ (Competency - Based
Curriculum) ที่มีลักษณะดังนี้ ๑) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centric) โดยคำ�นึงถึง
ความสนใจ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง
ความเหมาะสมกับบริบท วิถชี วี ติ ภูมสิ งั คม ชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรม ๒) เชือ่ มโยงกับชีวติ จริง (Real Life)
ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการนำ�ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ
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ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง มิได้มุ่งเรื่อง
ความรู้หรือเนื้อหาวิชาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กาลเวลา ๓) ยึ ด สมรรถนะที่ จำ � เป็ น ต่ อ การใช้ ชี วิ ต
เป็ น หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา โดยมี ก ารกำ � หนดเกณฑ์
ความสามารถที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะ
ระดั บ การศึ ก ษา ๔) กำ � หนดระดั บ ความสามารถให้ มี
ความต่อเนื่องกัน โดยใช้ความสามารถที่มีในแต่ละระดับ
เป็ น ฐานสำ � หรั บ เพิ่ ม พู น ความสามารถในระดั บ ต่ อ ไป
๕) เป็ น หลั ก สู ต รฐานปฏิ บั ติ / ทั ก ษะ (Action/Skill Oriented) ไม่ใช่หลักสูตรฐานความรู้ (Knowledge Oriened) ๖) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสู่การทำ�ได้ (Able to do)
ไม่ใช่หลักสูตรทีม่ งุ่ สูก่ ารรู้ (Able to Know) ๗) เป็นหลักสูตรทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับพฤติกรรม การกระทำ�
การปฏิบัติของผู้เรียน มิใช่เพียงการมีความรู้เท่านั้น แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ ๘) เป็นหลักสูตรบูรณาการ
ที่ส่งเสริมการใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ (Multidisciplinary) ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic)
๙) เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนสมรรถนะได้ ตามความต้องการของผู้เรียน ครู
สังคม และโลก ๑๐) ใช้สมรรถนะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่นำ�สู่การกำ�หนดจุดประสงค์ โดยอาศัย
ความรู้ ทักษะ เจตคติ เป็นปัจจัยในการเสริมสร้างสมรรถนะ กำ�หนดสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้
เป็นเป้าหมาย แล้วจึงกำ�หนดเนื้อหา ความรู้ และคุณลักษณะที่จะช่วยให้สมรรถนะนั้นเกิดขึ้น
			 ๒) เน้นจัดหลักสูตรที่หลากหลายยืดหยุ่น ทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสั้นที่ผู้เรียน
สามารถนำ�ไปใช้ได้ทันทีและสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่สถาบันหรือทางออนไลน์
		 ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน
		 แนวคิด : การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนจึงต้อง
มุ่งเน้นให้ได้เรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติ และใช้ความรู้ได้จริงในชีวิต และการแก้ปัญหาเชื่อมโยง
กับชีวิตประจำ�วัน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 สร้างความตระหนัก และจัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ครูได้มีความรู้
ความตระหนัก และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก (Competency Based Learning) โดยเรียนรู้จากการคิด
ปฏิบตั ิ และใช้ความรูไ้ ด้จริงในชีวติ และการแก้ปญ
ั หาเชือ่ มโยงกับชีวติ ประจำ�วัน เน้นการบูรณาการ
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ข้ามศาสตร์ เน้นการนำ�ตนเองในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้
แบบรู้จริง (Mastery Learning) คือ ผู้เรียนต้องสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์
จึงจะผ่านไปเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ด้วยตนเอง สอนกันเอง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้
จากตัวอย่างที่เห็น เรียนรู้จากการทำ�งาน เรียนรู้จากการพบปะพูดคุย เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้
จากการลองผิดลองถูก และเรียนรูจ้ ากเทคโนโลยี จัดการเรียนรูใ้ นลักษณะการผสมผสาน (Blended
Learning) คือ เรียนรูท้ างออนไลน์ และเรียนรูแ้ บบพบกันในห้องเรียน (Face to Face) เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน นำ�โปรแกรมทันสมัยที่ทำ�ให้
เรียนรูเ้ นือ้ หาสาระต่าง ๆ เช่น MOOC SkillLane Google ร่วมกับการทีค่ รูได้ชแี้ นะ อำ�นวยความสะดวก
และการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนใช้ความรู้มากขึ้น
		 ประเด็นที่ ๓ การวัดประเมินผล
แนวคิด : การวัดและประเมินผลเป็นไปในลักษณะเพื่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียน
เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินตนเองและนำ�ตัวเองในการพัฒนาให้ก้าวหน้าในการเรียนไม่ใช้
ผลการวัดในการเปรียบเทียบ แต่เพื่อส่งต่อให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้
แนวทางการดำ�เนินการ :
		 สถานศึกษา
			 สร้างความตระหนัก และจัดระบบการวัดและประเมินผลทีม่ งุ่ เน้นการวัดและประเมินผล
ที่เป็นการวัดฐานสมรรถนะ (Competency Based Assessment) เป็นไปในลักษณะประเมิน
เพื่ อ การเรี ย นรู้ และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น เน้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นประเมิ น ตนเองและนำ � ตั ว เอง
ในการพัฒนาให้กา้ วหน้าในการเรียน ไม่ใช้ผลการวัดในการเปรียบเทียบ แต่เพือ่ ส่งต่อให้มกี ารพัฒนา
ที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ ลักษณะสำ�คัญ มีดังนี้
			 ๑) ถื อ ว่ า การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการ
เรียนการสอนตามปกติ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ Formative Assessment ที่มีการเก็บ
ข้ อ มู ล การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามปั ญ หาและความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
แต่ละคน
			 ๒) ใช้ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance assessment)
หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึงการประเมินตนเอง (Student
Self - assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
			 ๓) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ
ก่อนที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไปหากยังไม่ผ่านการทดสอบว่า เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ผู้สอน
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ต้องออกแบบการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ให้ตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน
			 ๔) ใช้สถานการณ์เป็นฐาน เพื่อให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึ้น
สามารถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน
			 ๕) ผูเ้ รียนจะได้รบั การประเมินเมือ่ พร้อม และเป็นการประเมินความก้าวหน้าตามอัตรา
ของตนเอง ด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน การประเมินจะเป็นไปตามลำ�ดับขั้น
ที่กำ�หนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทั่งผ่านจึงจะก้าวไปสู่ลำ�ดับขั้นต่อไป
			 ๖) การรายงานผล เป็นการให้ขอ้ มูลพัฒนาการและความสามารถของผูเ้ รียนตามลำ�ดับขัน้
ที่ผู้เรียนทำ�ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่การทำ�งาน / การประกอบอาชีพ และ
การเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
ประเด็นที่ ๔ การจัดสือ่ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้
		 แนวคิด : การจัดสือ่ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่และการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน / คุณลักษณะ
ที่กำ�หนด
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) ควรตระหนักในความสำ�คัญของการจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
ในการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยต้องจัดสิ่งต่าง ๆ สนับสนุน ดังนี้
				 (๑) ใช้สื่อเทคโนโลยี แทนการบอกความรู้ของครู
				 (๒) จัดแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีครอบคลุมทั้งสถานที่จริงในการเรียนรู้ สาระต่าง ๆ อีกทั้ง
แหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ ทักษะ และเจตคติไปประยุกต์ใช้จริง
				 (๓) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ภายใน และ
เครือข่ายการเรียนรู้จากต่างประเทศ ทั้งเครือข่ายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้รู้ในศาสตร์ / สาขานั้น ๆ
สำ�หรับการสนับสนุนการทำ�งานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ
				 (๔) จั ด งบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ทั้ ง งบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาด้วย
ซึ่งอาจจะต้องวางระบบการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการพัฒนา
บริบทพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น
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แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ :
การอาชีวศึกษา
ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของการอาชีวศึกษาในช่วงที่ ๑
ที่เป็นช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
		 แนวคิด : การสื่อสาร สร้างความชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งผลให้เกิดความตระหนัก
ความเข้าใจ และเห็นแนวทางในการขับเคลือ่ นงานต่อไป
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
		 ๑) ผูบ้ ริหารระดับนโยบายให้ความสำ�คัญ
ในการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ
			 ๒) วิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงของ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และการทำ�งาน
			 ๓) จัดทำ�สรุปสาระเกี่ยวกับประเด็น รายละเอียด และคำ�สำ�คัญเพื่ออธิบายมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
			 ๔) จัดทำ�รายการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วถึง
			 ๕) ออกแบบและจัดทำ�สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ ทั้งในเชิงเนื้อหาและเทคนิควิธีการ
			 ๖) ชี้แจง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มให้พร้อมขับเคลื่อน
การทำ�งาน
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) พัฒนาระบบการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น
			 ๒) กำ�หนดแผนในการดำ�เนินงานเป็นช่วง ๆ แต่ละระยะอย่างชัดเจน และมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
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		 ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
		 แนวคิด : ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งจึงต้องพัฒนาสมรรถนะ
สำ�คัญในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้การทำ�งานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) จัดทำ�สมรรถนะสำ�คัญในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ
รายละเอียดของเกณฑ์ที่ระบุระดับการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยเฉพาะ ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาต้องมี
คุณลักษณะ ๓ ด้าน คือการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้สร้างนวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง
			 ๒) พัฒนาครูโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการอย่างจริงจัง เพื่อให้
ครูเกิดสมรรถนะในวิชาชีพอย่างแท้จริง
			 ๓) พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาแบบ Premium Course / Team Teaching
			 ๔) กำ�หนดจุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพือ่ ฝึกทักษะประสบการณ์จริง
ดังนี้
				 (๑) วิชาชีพครู วิชาชีพตามสาขาและประสบการณ์ในวิชาชีพตามสาขา
				 (๒) พัฒนาครูร่วมกับภาคเอกชนและสถานประกอบการโดยการพาครูร่วมเรียนรู้
และพัฒนาตนเองในสถานประกอบการ
			 (๓) พัฒนาครูในการใช้สอื่ เทคโนโลยีในการสอน การสืบค้นความรู้ และการแลกเปลีย่ น
เผยแพร่ความรู้
			 (๔) พัฒนาครูให้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการสอน
แบบบูรณาการรายวิชา และ Module
				 ๕) สร้างสังคมแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาทัง้ ภายในและ
ระหว่างสถานศึกษา
				 ๖) มีระบบครูพเี่ ลีย้ งระหว่างครูรนุ่ เก่าและรุน่ ใหม่ เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะ
ในการสอน
				 ๗) มีระบบส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีเส้นทางการ
ทำ�งานอย่างบูรณาการต่อเนื่องเชื่อมโยงในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
				 ๘) ส่งเสริมการทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
				 ๙) จัดให้มีชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาผู้เรียนและ
แนวทางการทำ�งานอย่างบูรณาการต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
			 ๑๐) ลดภาระงานอื่นของครู เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานสอนและมีเวลาในการ
ศึกษาค้นคว้านำ�ไปสู่การพัฒนาการสอนต่อไป
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		 ประเด็นที่ ๓ การประกันคุณภาพการศึกษา
		 แนวคิด : การวางระบบการพัฒนาคุณภาพ และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 ๑) ดำ�เนินการตามแนวทางทีส่ �ำ นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำ�หนด โดยสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจัดทำ�ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บรรลุตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ทั้ ง ๓ ด้ า น คื อ ๑) ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ สำ � เร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ๒) ด้านการจัด
การอาชีวศึกษา และ ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นการประกันว่าการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษามี ม าตรฐานและเป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ สำ � หรั บ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
			 ๒) มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอาชีวศึกษา
		 ประเด็นที่ ๔ การกำ�กับติดตาม
		 แนวคิด : การกำ�กับติดตามให้คำ�แนะนำ� ส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�คัญ
ในการช่วยเหลือ / สนับสนุนการดำ�เนินงานอย่างเหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
		 ๑) ติดตามผลและให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
กำ�กับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการทำ�งานของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
		 ๒) กำ�กับ ติดตาม ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใช้กระบวนการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์สถานศึกษารายงานประเมินตนเอง โดยเน้นการกำ�กับ
ติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน และเชื่อมโยงสู่กระบวนการทำ�งาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลในการช่วยเหลือ / สนับสนุนการดำ�เนินงานที่เหมาะสม
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๒. การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติจริง

ประเด็นที่ ๑ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตร
		 แนวคิด : ในการนำ�มาตรฐานการปฏิบัตินั้น ลักษณะหลักสูตรที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จะช่วย
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) แต่งตัง้ คณะกรรมการ เพือ่ ช่วยชีแ้ นะ กำ�หนดทิศทาง ความต้องการมาตรฐาน และ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ และความต้องการตลาดแรงงาน
			 ๒) จัดทำ�หลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานระดับสากล เน้นการออกแบบ
หลักสูตรร่วมกับผู้ใช้
			 ๓) จั ด ทำ � แนวทางการนำ � มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ และแนวทาง
การเชื่อมโยงมาตรฐานสู่การทำ�งานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
			 ๔) จัดหลักสูตรทีห่ ลากหลายกับผูเ้ รียนทุกกลุม่ อาทิ Science - based / Constructionism /
หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรพรีเมี่ยม สำ�หรับสาขาที่เร่งดำ�เนินการเพื่อรองรับ Growth Engine หรือ
๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
			 ๕) จัดทำ�หลักสูตรมาตรฐานสากลร่วมกับต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร ปวส.ช่าง
อากาศยานตามมาตรฐานของ IKAO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก
		 ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นสมรรถนะ และการฝึกปฏิบัติจริง
		 แนวคิด : การพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดคุณลักษณะสำ�คัญตามมาตรฐาน / คุณลักษณะทีก่ �ำ หนด
ไว้นั้นต้องเป็นการดำ�เนินการในลักษณะการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะเชิงรุก และการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 ๑) ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาทำ�ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา สมรรถนะวิชาชีพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ทำ�ความเข้าใจหลักสูตรทั้งสาระ
ความหมายผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการให้เกิด ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรม นวัตกรรม แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียน และ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
			 ๒) วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้กับสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตร
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				 - หากสอดคล้องครบถ้วน ดำ�เนินการพัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสม
				 - หากไม่ครบถ้วน กำ�หนดเพิ่มเติม และพัฒนาตามแนวทาง
			 ๓) จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ บูรณาการทัง้ โลกวิชาการ และ
โลกอาชีพไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นผลให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาสามารถทำ�งานได้ทันที
			 ๔) มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
Project - Based Learning
			 ๕) จัดสือ่ อุปกรณ์และเทคโนโลยี และงบประมาณ ทีม่ คี วามเหมาะสม เจาะจง เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่กำ�หนด โดยส่งเสริมให้มีการนำ�
เทคโนโลยี (Basic - High Technology) มาใช้ตามสาขาวิชา

ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของการอาชีวศึกษาในช่วงที่ ๒
ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
		 ๑. การทบทวนมาตรฐานการอาชีวศึกษา
		 ประเด็น : การทบทวนมาตรฐานการอาชีวศึกษา
		 แนวคิด : การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะโดยใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
จะทำ�ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) จั ด ตั้ ง คณะทำ � งาน ทบทวนมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา และมาตรฐานระดั บ
สถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ โดยเพิ่ ม เติ ม ลั ก ษณะสำ � คั ญ
ของการจัดการอาชีวศึกษา
			 ๒) ประชาสัมพันธ์ จัดทำ�สื่อ ให้การสนับสนุน กำ�กับ ประเมินผล
			 ๓) คณะทำ�งาน ที่ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลในภาพรวม
		 ๒. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน
		 ประเด็นที่ ๑ การบริหารจัดการทั้งระบบ
		 แนวคิด : การบริหารจัดการทัง้ ระบบจะหนุนเสริมการปรับและนำ�มาตรฐานการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน
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		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) ผูบ้ ริหาร และทีมงานระดับนโยบายให้ความสำ�คัญ และสร้างตระหนักอย่างจริงจัง
ในการใช้มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นตัวตั้ง
ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษายุค ๔.๐
			 ๒) ปรับระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อหาความสัมพันธ์และสอดคล้อง กระจาย
การมีสว่ นร่วมให้ทกุ ฝ่ายร่วมขับเคลือ่ นเป็นองคาพยพ ตัง้ แต่การวางแผน จนถึงการดูแลกำ�กับ ติดตาม
เกื้อหนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
			 ๓) สร้างผูน้ �ำ เพือ่ การเปลีย่ นแปลงในทุกระดับ กระตุน้ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง
และมีระบบเสริมแรงจูงใจ
			 ๔) Click off สร้างแนวร่วมทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย อาชีวะ รวมถึงครู ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง
ได้รับรู้ ตระหนัก เข้าใจ ในการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์
เป็ น วงกว้ า งกระจายทุ ก แนวระนาบ เพื่ อ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และสร้ า งความเปลี่ ย นแปลง
ในทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา
			 ๕) ประเมินและจัดปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดี ฯลฯ
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนสถานประกอบการ ซึง่ มีพลังและเป็นฟันเฟือง
สำ�คัญในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
			 ๒) จัดให้มีระบบแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริหารให้ทันต่อยุคสมัย มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบันสำ�หรับใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
			 ๓) เที ย บเคี ย งมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ กั บ ค่ า ตอบแทนแรงงานที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและสภาพทางเศรษฐกิจ
			 ๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
			 ๕) ให้มีการนำ�ร่องการนำ�มาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่นวัตกรรมการ
ศึกษา ระดับภาคการศึกษา พื้นที่จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
			 ๖) สร้างการมีบทบาทและมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ปกครอง
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			 ๗) เพิ่ ม โอกาสและทุ น การศึ ก ษาสำ � หรั บ
ผูเ้ รียน หรือตัง้ กองทุนเพือ่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำ�หรับสาขาอาชีพต่าง ๆ
		 ๘) สร้างความเข้ ม แข็ง ระบบงานแนะแนว
ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้
ผูเ้ รียนเห็นเส้นทางสายอาชีพตามทีส่ นใจและมีสมรรถนะ
อย่างชัดเจน
		
๙) สร้างเวทีส�ำ หรับนำ�เสนอผลงาน/นวัตกรรม
ของนักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ต่อสาธารณะ
			 ๑๐) สร้างการรับรู้ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะว่าอาชีวศึกษา คือแหล่งผลิตและ
ยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
			 ๑๑) จัดให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการใช้ข้อมูล (Big Data) ทั้งด้านสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูลของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ ให้นำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
		 ๑๒) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำ�นวนนักเรียน นักศึกษาน้อย
			 ๑๓) มีกฎหมายเฉพาะสำ�หรับบุคลากรอาชีวศึกษาเช่นเดียวกับอุดมศึกษา เพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะมาเป็นบุคลากรอาชีวศึกษา ตลอดจน
มีเส้นทางความก้าวหน้าตามสมรรถนะและความสามารถ
		 ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนาครู / ผู้สอน
		 แนวคิ ด : ครู ผู้ ส อนเป็ น บุ ค ลากรสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา
			 ๑) ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครู ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ทั้งองค์ความรู้ รูปแบบเทคนิค
วิธีการสอน ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เรียนรู้ปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ หรือแหล่งอาชีพที่แท้จริง
เพือ่ สร้างครูอาชีวะให้เป็นครูมอื อาชีพเน้นบทบาทครูผสู้ อนเป็นโค้ช ผูพ้ าผูเ้ รียนทำ�งานหรือฝึกปฏิบตั ิ
ดังนั้นครูต้องมีทักษะปฏิบัติหรือสมรรถนะในวิชาชีพนั้น ๆ อย่างแท้จริง
			 ๒) ปรับเกณฑ์สดั ส่วนจำ�นวนครู : นักศึกษาของอาชีวศึกษาใหม่ ตามมาตรฐานการจัด
องค์ความรู้ด้านอาชีพแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษา
			 ๓) จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
การพัฒนาครูให้มีประสบการณ์อาชีพโดยศึกษาและสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการ
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เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในโลกอาชีพเชิงลึก นำ�ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนแนวใหม่ และใช้เป็นเครือข่าย
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
			 ๔) จัดระบบการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ / สถานที่ฝึกงานร่วมเรียนรู้และ
พัฒนาครูด้านทักษะอาชีพ
			 ๕) ปรับ Mindset ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เนื่องจาก
โลกเปลี่ยน ความต้องการเปลี่ยน ต้องปรับตัวได้ตลอดเวลา หยุดเรียนรู้ไม่ได้
			 ๖) จัดให้มีการประเมินเพื่อรักษาสถานภาพวิทยฐานะครู
		 ประเด็นที่ ๓ การประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิด : การปรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ยืดหยุ่น สอดคล้อง กับบริบท
สถานศึกษา และใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) จัดทำ�คลัง / ฐานข้อมูลสนับสนุนสถานศึกษา เกีย่ วกับระบบ หน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ทั้งการประเมินภายใน และการประเมินภายนอก
				 สถานศึกษา
				 ๑) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง
เน้นการประเมินคุณลักษณะผูเ้ รียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและลักษณะผูเ้ รียนทีส่ ถานศึกษา
กำ�หนดเพิ่ม และนำ�ผลการประเมินมาปรับระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการทำ�งาน
				 ๒) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ๔ - ๕ ปีต่อครั้ง โดยสถานศึกษาเลือก
ระบบ / หน่วยงาน และผู้แทนเข้าร่วมประเมินได้เอง และจัดระบบที่ชัดเจนในการนำ�ข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการพัฒนาในโอกาสต่อไป
		 ประเด็นที่ ๔ การกำ�กับติดตามประเมินผล และสนับสนุน
		 แนวคิด : กลไกการกำ�กับติดตาม ประเมินผลที่เหมาะสมจะทำ�ให้ได้ข้อมูลการทำ�งาน
ที่จะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนางาน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑. จัดระบบการกำ�กับติดตาม ประเมินผล โดยเน้นการทำ�งานอย่างกัลยาณมิตร และ
มุ่งเน้นการกำ�กับติดตาม ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียน
			 ๒. จัดทำ�ฐานข้อมูลที่ได้จากการกำ�กับติดตาม ประเมินผล เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
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			 ๓. ร่วมมือกับสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก และนำ�ผลการประเมินมาร่วมพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด
			 สถานศึกษา
			 ๑) ผู้บริหารให้ความสำ�คัญ นิเทศ ติดตามด้วยตนเอง เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยี
ในการกำ�กับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�งานของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
โดยสื่อสารแบบสองทางหรือหลายช่องทางเพื่อเอื้อต่อการทำ�งาน
			 ๒) นิเทศ ติดตาม พบปะ ให้ข้อมูลย้อนกลับ เสริมจุดพร่อง เติมเต็ม ชื่นชม Show and
Share
			 ๓) ถอดบทเรี ย นทุ ก ระยะ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอด
องค์ความรู้
			 ๔) ติดตาม รายงาน สะท้อนเติมเต็ม และสร้างระบบสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติและ
สถานศึกษาที่ดำ�เนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด

๓. การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

		 ประเด็นที่ ๑ การพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
		 แนวคิด : ดำ�เนินการที่เน้นการบูรณาการ เชื่อมโยง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การทำ�งานและอาชีพโดยให้อิสระและความยืดหยุ่นกับสถานศึกษา
เน้นการปฏิบัติ ใช้งานได้จริง ตรงตามต้องการ
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา :
				 ๑) พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐาน
อาชีพ และบริบทต่าง ๆ โดยเน้น
					 (๑) จั ด ทำ � หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ห ลากหลาย ยื ด หยุ่ น โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ ทั้งหลักสูตรระยะยาว และระยะสั้น
ที่ผู้เรียนสามารถนำ�ไปใช้ได้ทันที และสามารถกลับมาเรียนต่อยอดที่สถานศึกษา หรือทางออนไลน์
โดยมีการ Reskill Upskill ได้ ทั้งกลุ่มวัยเรียน วัยแรงงาน และประชาชนทั่วไป ออกแบบหลักสูตรให้
ชัดเจน และจัดให้มีการนำ�ร่องในบางสถานศึกษา หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานและเป็นสาขาอาชีพในยุค ๔.๐
					 (๒) มีการกำ�หนดสมรรถนะวิชาชีพแต่ละช่วงชั้น และให้มีการประเมินผล
ตามช่วงชั้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

53

					 (๓) ปรับหลักสูตรใหม่ทั้ง ปวช. ปวส.ให้เป็นหลักสูตรเน้นสมรรถนะทางด้าน
วิชาชีพ ที่บูรณาการเชื่อมโยงทั้งมาตรฐานการศึกษาชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ทั้งเนื้อหาสาระ และรายวิชา
					 (๔) หลักสูตรต้องกำ�หนดให้ผู้เรียนมีความสามารถต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสาร
ทางบวก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำ�งานเป็นทีม ทักษะชีวิต ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทั ก ษะทางอาชี พ ทั ก ษะข้ า มวั ฒ นธรรม ทั ก ษะการสะท้ อ นความคิ ด การวิ พ ากษ์ เพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่รู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นำ�ความรู้ไปใช้ในการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต สังคม
และประเทศชาติ
				 ๒) ให้มกี ระบวนการช่วยเหลือ สนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการนำ�หลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาอาชีพ สร้างความเข้าใจในการนำ�หลักสูตรไปสูช่ นั้ เรียน
สถานประกอบการ และสถานฝึกงานอาชีพ มีการประเมินการใช้หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
		 ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน
		 แนวคิด : การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสำ�คัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามที่กำ�หนด
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
			 ๑) สถานศึกษาทุกแห่งเน้นการจัดการเรียนการสอน / การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เชิ ง รุ ก ที่ มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น นั ก นวั ต กร นั ก สร้ า งสรรค์ นั ก ประดิ ษ ฐ์ และ
ผู้ ป ระกอบการ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เรี ย นรู้ จ ากพี่ เพื่ อ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในสถานประกอบการ และเรียนรู้ในรูปแบบทวิภาคี ผู้เรียนได้ทำ�
แผนธุรกิจ และต่อยอดใช้ได้จริง เน้นการเรียนรู้ทักษะจากการปฏิบัติจริง ผ่านจิตอาสา รวมถึง
ช่ ว ยต่ อ ยอดเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นชุ ม ชน OTOP จั ด การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะการผสมผสาน
(Blended Learning) คื อ ทางออนไลน์ สื่ อ เทคโนโลยี แ ละเรี ย นรู้ แ บบพบกั น ในห้ อ งเรี ย น
(Face to Face) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ตามความถนั ด และความสนใจ
ของผู้เรียน ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ ใช้โปรแกรม MOOC SkillLane Google
Classroom
			 ๒) จัดการเรียนรูอ้ ย่างยืดหยุน่ ทีจ่ ดั ให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้รบั ผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง
โดยสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้แตกต่างกัน (Self Pacing) ตามความถนัดและความสามารถ
ของตน
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			 ๓) ผู้สอนเน้นบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและสามารถทำ�เป็นตัวอย่าง
แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งเรียกว่า “การพาทำ�” ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing
PBL WIL ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback) และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตาม
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
			 ๔) จัดให้มีระบบ Fast Track ในการสำ�เร็จการศึกษาสำ�หรับผู้เรียนที่มีสมรรถนะ
ตามที่กำ�หนดอย่างชัดเจน โดยให้ความสำ�คัญกับการศึกษาเพื่ออาชีพ ผู้เรียนอาชีวศึกษาต้องเรียน
เพื่อ Learn to Do / Know and Do แต่ไม่ใช่ Learn to Know
		 ประเด็นที่ ๓ การวัดและประเมินผล
		 แนวคิด : การวัดและประเมินผลควรเป็นไปเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนตามระดับความสามารถ
และเชื่อมโยงสู่การทำ�งาน และการประกอบอาชีพ
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถานศึกษา
		 ๑) เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) จากสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และความ
ก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน เช่น การประเมินจากการปฏิบตั ิ
(Performance Assessment) หรือ การประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) รวมถึง
การประเมินตนเอง (Student Self - Assessment) และ
การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)
			 ๒) ประเมินผลการเรียน โดยให้ผู้เรียนแสดงสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ
ก่อนทีจ่ ะก้าวสูก่ ารเรียนรูข้ นั้ ต่อไปหากยังไม่ผา่ นการทดสอบว่า เกิดสมรรถนะทีต่ อ้ งการ ผูส้ อนต้องออกแบบ
การเรียนรู้และสอนซ่อมเสริม (Remedial Teaching) ให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
			 ๓) ใช้การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การเรี ยนการสอนตามปกติ มีลักษณะเป็น การประเมิ น แบบ Formative Assessment ซึ่ ง มี
การเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
แต่ละคน ใช้วิธีการวัดจากพฤติกรรม / การกระทำ� / การปฏิบัติ (Performance Test) ที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ
(Performance Criteria) ที่กำ�หนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่มและมีหลักฐานการปฏิบัติ
(Evidence) ใช้ตรวจสอบได้ตลอดจนมีการทำ� Port folio บันทึกสมรรถนะวิชาชีพของผูเ้ รียน เพือ่ เป็น
หลักฐานแสดงถึงสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล
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			 ๔) เน้นกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) เพื่อวัด
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ จัดทำ�ระบบทดสอบเพือ่ สะสมหน่วยกิต
และเทียบโอน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยเชื่อมโยงกับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพในการประกอบอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กรมพัฒนาฝีมอื และแรงงาน เพือ่ ให้ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาไม่ตอ้ งทดสอบใหม่เพือ่ ได้รบั ใบรับรองเพิม่ เติม
สามารถใช้คณ
ุ วุฒใิ นการเข้าสูต่ ลาดแรงงานเพือ่ ลดภาระของผูเ้ รียนและเปิดโอกาสให้เข้าสูโ่ ลกอาชีพ
ได้อย่างเท่าเทียม
			 ๕) การประเมินที่เป็นการตัดสินผลการเรียนรู้จะมุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีก่ �ำ หนด ใช้สถานการณ์
เป็นฐาน เพือ่ ให้บริบทการวัดและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึน้ สามารถประเมินได้หลายประเด็นใน
สถานการณ์เดียวกัน
			 ๖) ผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม และเป็นความก้าวหน้าตามอัตภาพของ
ตนเองด้วยเครื่องมือวัดที่เข้าถึงความเชี่ยวชาญของผู้เรียน การประเมินจะเป็นไปตามลำ�ดับขั้น
ของสมรรถนะทีก่ �ำ หนด หากไม่ผา่ นจะต้องได้รบั การซ่อมเสริมจนกระทัง่ ผ่านจึงจะก้าวไปสูล่ �ำ ดับขัน้
ต่อไป
			 ๗) การรายงานผล เป็ น การให้ ข้ อ มู ล พั ฒ นาการและความสามารถของผู้ เ รี ย น
ตามลำ�ดับขัน้ ทีผ่ เู้ รียนทำ�ได้ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดและเชือ่ มโยงเข้าสูก่ ารทำ�งาน / การประกอบอาชีพ และ
การเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
			 ๘) นำ�ระบบ Port Folio ที่ระบุสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียนมาเชื่อมโยงกับการวัดมาตรฐาน
และคุณภาพอาชีวศึกษา มากกว่าผลจากการสอบ V - NET ซึ่งวัดเพียงสมรรถนะแกนกลาง ไม่ได้วัด
ถึงสมรรถนะวิชาชีพ ที่เป็นหัวใจของการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
อย่างแท้จริง โดยอาจกำ�หนดเป็นสัดส่วนของการสอบ V - NET
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การอุดมศึกษา
ช่วงที่ ๑ ช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

สาระเกีย่ วกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสกู่ ารปฏิบตั ขิ องระดับอุดมศึกษา ในช่วงที่ ๑
ที่เป็นช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสมมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
		 แนวคิด :
			 ๑) กระบวนการประชาสัมพันธ์ใช้วธิ กี ารหลากหลายช่องทาง เข้าถึงผูบ้ ริหาร คณาจารย์
อย่างกว้างขวางครอบคลุม
			 ๒) เป้าหมายการประชาสัมพันธ์ คือ
ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
เข้าใจความครอบคลุมเชื่อมโยงกับระดับอื่น
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) กำ�หนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
เตรียมการดำ�เนินการใช้สื่อและช่องทางเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ความหมาย คุณภาพผลลัพธ์และแนวทาง
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นสู่ ม าตรฐานการศึ ก ษา
ของชาติ ภายใต้บริบทหรือจุดเน้นสำ�คัญของสถาบัน /
มหาวิทยาลัย
			 ๒) กำ�หนดคณะทำ�งานของสถาบัน / มหาวิทยาลัย เพื่อดำ�เนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สร้างความเข้าใจหลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกกลุ่ม รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำ�ไป
ดำ�เนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
			 ๓) กำ�หนดคณะทำ�งานและดำ�เนินการตรวจสอบผลการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
นำ�ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงต่อเนื่อง
			 ๔) คณะทำ � งานประชาสั ม พั น ธ์ ดำ � เนิ น การครอบคลุ ม ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น
และองค์ ก รต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ถึ ง ระดั บ ประชาชนผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
สถานประกอบการ บริ ษั ท องค์ ก รต่ า ง ๆ โดยสื่ อ สารลั ก ษณะสำ � คั ญ ของผลลั พ ธ์ เพื่ อ เข้ า ใจ
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

57

เป้าหมายหลักของชาติ และเพื่อให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยคณะทำ�งานประชาสัมพันธ์ต้องเป็น
ผูท้ มี่ คี วามสามารถในการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน มีเครือ่ งมือ สือ่ รูปแบบ วิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัย สถาบันต้องเข้าใจลึกซึ้ง เข้าใจ
ลักษณะสำ�คัญที่กำ�หนด เข้าใจความเชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับอื่น รวมทั้งเชื่อมโยงกับงานอาชีพ
เพื่อนำ�ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม สำ�หรับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต อาทิ สถานประกอบการ บริษัท
องค์ ก รต่ า ง ๆ ต้ อ งเข้ า ใจคุ ณ ลั ก ษณะสำ � คั ญ ที่ กำ � หนด และความเชื่ อ มโยงกั บ ความต้ อ งการ
ของแหล่งงาน ควรเป็นการประชาสัมพันธ์แบบปฏิสัมพันธ์ ไม่ใช้การสื่อสารทางเดียว
		 ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
		 แนวคิด :
			 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นบุคลากรสำ�คัญที่ต้องเข้าใจความหมาย ระดับความลึก
และความสำ�คัญของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ระดับอุดมศึกษา นำ�สู่การพัฒนาคุณลักษณะสำ�คัญของ
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
			 ๒) การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนเชื่อมโยง บูรณาการ เสริมพลังกับ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างกำ�ลังคนในการพัฒนาประเทศ
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด และ สถาบันทางการศึกษา
				 ๑) กำ�หนดคุณลักษณะสำ�คัญ สมรรถนะสำ�คัญภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ผนวกกับพันธกิจหรือจุดเน้นเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย / สถาบัน
				 ๒) ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร คณาจารย์ มีจุดเน้นดังนี้
					 - การเรี ย นรู้ จ ากงาน การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ส ามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
นอกจากเรียนรู้พัฒนาในศาสตร์สาขาแล้วต้องมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในวิชาชีพเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในการพัฒนาที่ยั่งยืน
					 - ใส่ใจความเข้าใจคุณลักษณะผู้เรียน ควบคู่กับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การฝึกปฏิบัติ การทำ�งานในแหล่งฝึกหรือในชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามที่
กำ�หนด
					 - เนือ่ งจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางส่วนเป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในศาสตร์
ที่สอน มิได้ศึกษาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การพัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะ โดยจัดการอบรมปฏิบัติการสอนเชิงบูรณาการ การเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ หรือ
รูปแบบ วิธีต่าง ๆ มีตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์นั้น ๆ หรือศาสตร์ที่สอดคล้องที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี หรือได้ผลดีมาแล้ว
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				 ๓) จัดระบบส่งเสริมคณาจารย์ ทัง้ การสร้างความเข้าใจ และทักษะการเอือ้ อำ�นวย
ความสะดวก การเสริมกำ�ลังใจหรือตอบแทนในการพัฒนาผู้เรียนหรือบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยและโลกได้ด้วย
การมีคุณลักษณะและสมรรถนะสำ�คัญ
				 ๔) ในการพั ฒ นาคณาจารย์ ด้ า น
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้เรียน ควรสร้างความตระหนักในหลักการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ หลักการเรียนรู้แบบรวมพลัง หลักการ
เรียนรู้เพื่อบริการสังคม หลักการสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ลดการยึดเนื้อหาวิชา
ที่สอนเป็นหลัก เปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้เนื้อหา สาระ
ทักษะ รวมทั้งคุณลักษณะในตัวผู้เรียนในการทำ�งานได้สำ�เร็จ
				 ๕) จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การ การสนั บ สนุ น คณาจารย์ ให้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่าง คณาจารย์เรียนรู้กับบุคลากร องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมกำ�ลังคน
เพื่ออนาคต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
		 ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ
		 แนวคิด : การบริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลัย / สถาบัน ควรยึดหลักความมีอิสระ
ของงาน ลดขั้นตอนการดำ�เนินงานตามระเบียบราชการที่ปลีกย่อย บริหารจัดการและดำ�เนินงาน
เพื่อการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสังคม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
				 ๑) ควรกำ�หนดนโยบายและดำ�เนินงานการกำ�กับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนรู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม นำ�ไปใช้ประโยชน์
ในสังคมในฐานะพลเมืองที่เข้มแข็ง
				 ๒) ควรกำ�หนดนโยบายสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย / สถาบันกับ
ภาคเอกชน ภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ รวมพลั ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย / สถาบันและนำ�องค์ความรู้ นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในสังคม
				 ๓) ควรพิจารณากำ�หนดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการทดสอบคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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		 ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาหลักสูตรการสอนและการวัดประเมินผล
		 แนวคิด
			 ๑) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา นอกจากเน้ น ศาสตร์ ร ะดั บ วิ ช าชี พ แล้ ว
ต้องมุ่งให้สร้างและนำ�ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ
		 ๒) หลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษาควรพัฒนาให้หลากหลายมีศาสตร์หลากหลาย
มีความลุ่มลึกในศาสตร์มีรูปแบบวิธีจัดการหลากหลายและสามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้กว้างขวาง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 สถาบันการศึกษา
				 ๑) ควรพิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการปรับหรือพัฒนา
หลักสูตร โดยคุณลักษณะที่เน้น คือ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
				 ๒) ควรสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต
แหล่งงาน หรือชุมชนที่เป็นเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
หรือการฝึกฝนสมรรถนะสำ�คัญ เน้นการสร้างหลักสูตรที่เชื่อมโยงจากการศึกษาระดับที่ตํ่ากว่าและ
ตอบสนองความต้องการจำ�เป็นของแหล่งงานรวมทัง้ เชือ่ มโยงกับการพัฒนากำ�ลังคน เพือ่ การพัฒนา
ประเทศ
				 ๓) จากการที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ประกาศ เรื่ อ ง แนวทางการนำ �
มาตรฐานการอุดมศึกษาสูก่ ารปฏิบตั ิ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ควรขับเคลือ่ น
สู่การปฏิบัติ ดังนี้
					 (๑) ควรพัฒนาหลักสูตรรูปแบบไม่ให้ปริญญา (Non - Degree) หลากหลาย
มากขึ้น โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือภาคอื่น ๆ เพื่อพัฒนากำ�ลังคนในสังคมทั้งวัยทำ�งาน
และผู้สูงอายุ
					 (๒) เนื่องจากโลกอาชีพ และสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เครื่องมือ
วิธีการ งานบางอย่างจะไม่เหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยี ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทน ผู้บริหารและ
คณาจารย์ต้องตระหนักในการพัฒนาหรือปรับหลักสูตรให้ทันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
จึงควรพิจารณายกเลิกหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่ใช้งานไม่ได้
			 		 (๓) บูรณาการ ลดความซ�้ำซ้อนของหลักสูตรโดยการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการ
ศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลายศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ใช้ในชีวิตและงานจริงได้ภายใน
กรอบวิสัยทัศน์ด้านผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและพลเมืองที่เข้มแข็ง
					 (๔) หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรควรบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาเป็นกรอบทิศทาง โดยทั้งบูรณาการมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและ
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นวัตกรรม และด้านการบริการวิชาการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องบูรณาการมาตรฐานหลายด้านเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
					 (๕) ใช้มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
เป็นกรอบทิศทางและเป็นฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กรอื่นทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนแบบไม่ให้ปริญญา แต่เน้นคุณค่าความเป็นไทยและค่านิยมร่วมของสังคม
					 (๖) การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย / สถาบันเน้นการใช้เทคโนโลยี วิทยาการ
สมัยใหม่ อย่างฉลาด คุ้มค่า หรือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคม โดยในการผลิตบัณฑิตในยุคดิจิทัล
ต้องพัฒนาที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
				 ๔) ควรจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ในสังคม
				 ๕) คณะทำ�งานพัฒนาหลักสูตรควรกำ�หนดจุดเน้นการวัดประเมินผลทีเ่ น้นผลงาน
ทีเ่ ป็นนวัตกรรม เน้นสมรรถนะสำ�คัญในศาสตร์และคุณสมบัตเิ ป็นผูร้ ว่ มสร้างสรรค์สงั คม ใช้การประเมิน
ที่หลากหลาย เน้นการประเมินเพื่อเรียนรู้ และการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
		 ประเด็นที่ ๕ การประเมินคุณภาพการศึกษา
		 แนวคิด : การประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่ามหาวิทยาลัย / สถาบันจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำ�หนด
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ให้การสนับสนุนการดำ�เนินการตามระบบ และกลไกการดำ�เนินการตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวปฏิบัติที่กำ�หนด
			 สถาบันการศึกษา
			 ดำ�เนินการตามระบบ และกลไกการดำ�เนินการตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำ�หนดไว้
			 สมศ. หรือหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ
			 ศึกษาวิจยั กำ�หนดองค์ประกอบหรือตัวบ่งชีส้ �ำ คัญในการตรวจสอบ ประเมิน และประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เหมาะสม สามารถลดภาระในการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษา และแนวทางการพัฒนา
ผู้ประเมินให้มีความตระหนัก และความเข้าใจในการประเมินการศึกษา
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		 ประเด็นที่ ๖ การกำ�กับติดตามประเมินเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		 แนวคิด : การกำ�กับติดตามและประเมินผลเป็นไปเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ่งต้องดำ�เนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�คัญที่สามารถนำ�มาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงหรือตัดสินใจอย่างเหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัดสถาบันการศึกษา
				 ๑) จัดให้มผี ทู้ �ำ หน้าที่ กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลมีความเข้าใจชัดเจน และดำ�เนินการ
ในลักษณะการเน้นบรรยากาศการทำ�งานที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและการหาทางช่วยเหลือ
และสนับสนุนอย่างเหมาะสม
				 ๒) จัดระบบ / รูปแบบการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลหลายลักษณะ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�คัญ ทั้งกระบวนการทำ�งาน สิ่งที่
เป็นปัญหา สิ่งที่เหมาะสม และบทเรียนสำ�คัญโดยจัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อใช้พิจารณา
ปรับปรุงหรือตัดสินใจอย่างเหมาะสม และมีหลักฐาน (Evidence) ตรวจสอบได้

ช่วงที่ ๒ ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน

สาระเกี่ยวกับการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของระดับอุดมศึกษา ในช่วงที่ ๒
ช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การทบทวนมาตรฐานการอาชีวศึกษา

		 ประเด็นที่ ๑ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		 แนวคิด : การทบทวนมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะทำ�ให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) ประมวลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะข้อมูลทีไ่ ด้จากการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล
และข้อมูลการนำ�ร่องที่ผ่านมา
			 ๒) ทบทวนมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
			 สถาบันการศึกษา : กำ�หนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทเพิ่มเติมจากมาตรฐาน
การศึกษาในระดับนั้น ๆ
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๒. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน

		 ประเด็นที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
		 แนวคิด : การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจทีช่ ดั เจน และรูปธรรมในการทำ�งานจะทำ�ให้
สามารถปฏิบัติงานในการนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 การดำ�เนินการมีจดุ เน้นเช่นเดียวกับช่วงแรก
เพียงแต่ในช่วงนี้ มีการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาสาระ และจุดเน้น
เป็ น การนำ � เสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น บทเรี ย นที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
จากพื้นที่นำ�ร่อง ในแง่มุมต่าง ๆ โดย
			 ๑) จั ด ทำ � สื่ อ หลายรู ป แบบนำ � เสนอข้ อ มู ล
รายละเอียดที่มีการอธิบายมาตรฐานการศึกษาของชาติ /
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับฉบับใหม่ ทีเ่ น้นการใช้
ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย นำ�เสนอตัวอย่างประกอบทีช่ ดั เจน เป็น
ตัวอย่างจากการปฏิบัติจริง
			 ๒) จัดทำ�แหล่งรวบรวมแนวทางทีส่ ามารถพัฒนาผูเ้ รียนทีช่ ดั เจน เข้าถึงง่าย หลากหลาย
ซึ่งอาจจะดำ�เนินการทั้งในลักษณะการจัดทำ�แนวทาง / นวัตกรรมใหม่ หรือประมวลรวบรวมข้อมูล
แนวทางที่ดี ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนและดำ�เนินการได้เกิดผลแล้วในบริบทต่าง ๆ
		 ประเด็นที่ ๒ การกำ�กับติดตาม
		 แนวคิด : การกำ�กับติดตามให้คำ�แนะนำ� ส่งเสริม ช่วยเหลือ เป็นไปเพื่อให้ได้ข้อมูลสำ�คัญ
ในการช่วยเหลือ / สนับสนุนการดำ�เนินงานอย่างเหมาะสม
		 แนวทางการดำ�เนินการ : ดำ�เนินการกำ�กับติดตามการทำ�งานนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติ
ที่ เ ต็ ม รู ป แบบมากขึ้ น โดยจั ด หน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านกำ � กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและการสนั บ สนุ น
ในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีความคล่องตัวในการแก้ปัญหา
และสนับสนุนการทำ�งานได้มากขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงการปฏิบัติการด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี
และการจัดทำ�ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานที่เข้าถึงง่าย ใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงนโยบาย
ให้เหมาะสมทันท่วงที
		 ประเด็นที่ ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษา
		 แนวคิด : การประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพือ่ เป็นการสร้างหลักประกันว่ามหาวิทยาลัย / สถาบันจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำ�หนด
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		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) นำ�ข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรับใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติมาใช้ในการปรับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการกำ�หนดมาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน และกำ�หนดมาตรฐานเชิงกระบวนการสำ�คัญ ที่ส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน
			 ๒) เปิดโอกาสให้สถานศึกษา เลือกระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานกลาง / หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ�ระบบข้อมูลเกี่ยวกับระบบการ
ประเมิน หน่วยงาน และผู้ประเมินที่มีคุณภาพที่ครบถ้วน
			 สถาบันการศึกษา
			 พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดระบบ กลไก เพื่อส่งเสริม / พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด ทั้งการประเมินการศึกษาภายใน และประเมินการศึกษา
ภายนอก ดังนี้
			 ๑) การประเมินการศึกษาภายในโดยสถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผูป้ ระเมิน
ได้เอง มีการประเมินตนเองปีละ ๑ ครั้ง โดยเน้นการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และตัวบ่งชี้ลักษณะผู้เรียนที่สถานศึกษากำ�หนด และรายงานแนวทาง
ในการพัฒนางานเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาต่อไป
			 ๒) การประเมินการศึกษาภายนอก ดำ�เนินการอย่างน้อย ๔ - ๕ ปีต่อครั้ง โดย
สถานศึกษาเลือกระบบ / หน่วยงาน และผู้ประเมินได้เอง ผู้ประเมินส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มาจากองค์กร
วิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น
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๓. การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล

		 ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
		 แนวคิด : การพัฒนาหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต หรื อ แหล่ ง งานจะทำ � ให้ ห ลั ก สู ต รตอบสนองการทำ � งานและอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต และเอื้ อ
ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง
		 แนวทางการดำ�เนินการ :
			 หน่วยงานต้นสังกัด
			 ๑) ควรเปิดโอกาส / จัดระบบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาควรหลากหลาย
ยืดหยุ่น มีทั้งหลักสูตรให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญาใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ใช้การเรียนรู้
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อ การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเป็ น บั ณ ฑิ ต หรื อ เป็ น ผู้ ที่ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคม
			 สถาบันการศึกษา
			 ๑) ควรมีนโยบาย และกำ�หนดให้หลักสูตรระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อผลิตกำ�ลัง
คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพควรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ มากกว่าเป็นหลักสูตรเนือ้ หาหรือหลักสูตรเน้นทักษะ
			 ๒) ให้มีการกำ�หนดสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียน
และพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง และควรกำ�หนดสมรรถนะเฉพาะทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะผูร้ ว่ มสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรม
		 ประเด็นที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน
		 แนวคิด : การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะมุ่งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนทำ�ได้จริงอย่างมี
คุณภาพระดับทีห่ ลักสูตรกำ�หนดไว้เป็นการทำ�ได้ในงาน ในชีวติ ประจำ�วัน และในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 หน่วยงานต้นสังกัด : สร้างกลไกระบบขับเคลื่อนการทำ�งานเชิงรุกในการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถนำ�องค์ความรู้และนวัตกรรม
สู่การพัฒนาสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับโลก
			 สถาบันการศึกษา
			 ๑) ในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะคณาจารย์ตอ้ งสามารถออกแบบและจัดการเรียน
รู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกได้อย่างหลากหลาย (ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้เนื้อหาใช้ทักษะและคุณสมบัติ
ในตัว) เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียนสามารถทำ�ได้ในระดับที่กำ�หนดเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถ
(ใช้สมรรถนะ) ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและการดำ�รงชีวิตในระหว่างการใช้หลักสูตร คณาจารย์
ควรวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศาสตร์สาขาที่สอน
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			 ๒) ควรจัดหลักสูตรระยะสั้น ที่มีการร่วมมือกับองค์กรหรือแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสมรรถนะในการทำ�งาน (ตามจุดหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ) ผู้จบ
หลักสูตรเปลีย่ นแปลงความสามารถและนำ�ความสามารถไปเปลีย่ นแปลงงานหรือสังคมเป้าหมายได้
		 ประเด็นที่ ๓ การวัดและประเมินผล
		 แนวคิด : การวัดและประเมินผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษามุง่ ทัง้ ประเมินเพือ่ พัฒนาและประเมิน
คุณสมบัติ คุณภาพของผู้เรียนตามกรอบของหลักสูตร
		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 สถาบันการศึกษา
			 ๑) วางระบบ และให้ ค วาม
สำ � คั ญ ในการวั ด และประเมิ น ผลระหว่ า ง
กระบวนการ (Formative Assessment) และ
การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ให้ ผู้ เ รี ย นประเมิ น
ตนเองควบคู่กับคณาจารย์ประเมินแนะนำ�
ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย น โดยมุ่ ง พั ฒ นาก้ า วหน้ า ไป
ตามระดับสมรรถนะที่กำ�หนดผู้เรียนไม่จำ�เป็นต้องก้าวหน้าในอัตราเดียวกัน ผู้เรียนทุกคนพัฒนา
ให้ก้าวหน้าไปตามระดับสมรรถนะกำ�หนด และเน้นการประเมินการปฏิบัติการ (Performance
Assessment) สำ � คั ญ ตามที่ กำ � หนดในหลั ก สู ต ร ประเมิ น ในสถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทของ
การทำ�งานจริง ชีวิตจริง (Authentic Assessment) และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตหรือบุคลากร
ในแหล่งงาน ร่วมประเมินกับคณาจารย์ และตัวผู้เรียนเอง
			 ๒) ส่งเสริมให้คณาจารย์ / ผู้สอนวิจัยพัฒนาวิธีการและเครื่องมือวัดสมรรถนะผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา ในสาขาหรือวิชาสำ�คัญของหลักสูตร เพือ่ ประเมินสมรรถนะสำ�คัญ ลดการประเมิน
เนื้อหาความรู้ย่อย ๆ
			 ๓) ควรจัดให้มคี ณะกรรมการ / ผูร้ บั ผิดชอบดำ�เนินการพัฒนาหรือคัดสรร เครือ่ งมือวัด
และประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ หลากหลายและเพียงพอสำ�หรับการวัดและประเมินผลในหลักสูตร
นั้น ๆ มีการนำ�ผลการใช้เครื่องมือมาศึกษา ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเครื่องมือ เพื่อเป็นตัวเลือกได้
อย่างกว้างขวางเหมาะสม
			 ๔) การประเมินเพือ่ ตัดสินผูเ้ รียนตามหลักสูตรควรเน้นทีส่ มรรถนะและลดการประเมิน
แยกส่วนความรู้ ทักษะ ลดการวัดผลแบบย่อย ๆ (Bite - Sized Test) ซึ่งทำ�ให้เสียเวลาในการฝึกฝน
การใช้ความรู้ให้ใช้งานได้
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		 ประเด็นที่ ๔ การจัดเครือข่ายการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
		 แนวคิด : เครือข่ายการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันการศึกษา
ที่เพียงพอ เหมาะสม และดำ�เนินการอย่างสอดคล้องเกื้อกูลกันเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียน และได้เรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริง
		 แนวทางการดำ�เนินการ
			 สถาบันการศึกษา
			 ๑) ควรกำ�หนดเครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตที่เหมาะสมกับศาสตร์ สาขา กำ�หนด
งบประมาณโครงการหรือกิจกรรม เพือ่ ให้บคุ ลากรในมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายได้รว่ มพลัง (Synergy)
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความสามารถในการทำ�งาน ในแหล่งงานหรือในสังคมได้
โดยสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
		 ๒) ควรพัฒนาหรือจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แหล่งข้อมูลออนไลน์ให้มีเพียงพอในการเรียนรู้ ตามศาสตร์สาขา จัดระบบให้ผู้เรียนเข้าถึงและใช้
แหล่งเรียนรู้ได้สะดวกมีประสิทธิภาพ
			 ๓) จัดงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ฝึก ห้องปฏิบัติการ
ที่ทันสมัย จัดระบบการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้ผู้เรียนหรือบัณฑิต สามารถใช้ได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
			 ๔) ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น พัฒนาศูนย์ / ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงาน ที่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น และใช้ศูนย์ / ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงาน เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะโดยสามารถ
ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งนับเป็นกระบวนการเรียนรู้สำ�คัญของผู้เรียนด้วย
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จากข้อมูลข้างต้นได้มีการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย พบว่า
มีภารกิจสำ�คัญในแนวทางของการดำ�เนินการเพื่อขับเคลื่อนการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ โดยมีระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ใน ๔ ลักษณะ ดังนี้
ระดั บ ๑ การดำ � เนิ น การตามแนวทางเดิ ม
คื อ การดำ � เนิ น การตามแบบเดิ ม ที่ เ คยดำ � เนิ น การอยู่
ระดับ ๒ การดำ�เนินการเพิม่ เติม คือ การดำ�เนินการ
ตามแบบเดิ ม แต่ มี ก ารเติ ม ในรายละเอี ย ดเพิ่ ม มากขึ้ น
ระดับ ๓ การเร่งรัดการดำ�เนินงาน คือ การดำ�เนินการ
ทีม่ รี ปู แบบแตกต่างไปจากเดิม และเน้นยาํ้ ให้มกี ารดำ�เนินการ
และ
ระดับ ๔ การปฏิบตั เิ ข้มข้น คือ การดำ�เนินการเชิงลึก
อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และเป็นการปฏิบัติที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำ�งานโดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นใหญ่ ดังนี้
๑) การทำ�งานด้านหลักสูตรการสอนและการวัดประเมินผล
๒) การบริหารจัดการ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย คือ
		 (๑) การประชาสัมพันธ์
		 (๒) การพัฒนาบุคลากร
		 (๓) การดำ�เนินการนำ�ร่อง
		 (๔) การกำ�กับติดตาม
		 (๕) การประกันคุณภาพ
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หน่วยงาน
กลาง

อุดมศึกษา

อาชีวศึกษา

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ปฐมวัย

ภารกิจ
ประเภท
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การพัฒนาบุคลากร

- ดำ�เนินการเชิงรุกครอบคลุมทุกเป้าหมาย
ทุกภาคส่วน

กำ�หนดสมรรถนะและเกณฑ์
ที่ชัดเจน

เสนอสาระเฉพาะแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง
ให้ทุกกลุ่ม ตระหนัก เข้าใจ พร้อมทำ�งาน
โดยเฉพาะผู้สอน
- เน้นการสร้างความตระหนักในความสำ�คัญ
- เน้นการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการ
- สร้างความเข้าใจสาระอย่างละเอียดและมีตัวอย่าง - การเรียนรู้ร่วมกัน มีพี่เลี้ยง
ที่พร้อมเรียนรู้ ดูแล
- เรียนรู้บนฐานการทำ�งาน
พัฒนาผู้เรียน จากบริบท
ห้องเรียนจริง

การประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจระบบและ
การทำ�งานที่เชื่อมโยง
ระหว่างการควบคุมและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

- นำ�ร่องทุกระดับแบบ
เชื่อมโยง ส่งต่อผลผลิต
- นำ�ร่องหลายลักษณะ เช่น
(๑) ทำ�ตาม DOE ด้วย
การบริหารจัดการ
อย่างอิสระ
(๒) ปรับงานให้เชื่อมโยง
กับ DOE โดยนำ�ร่อง
การทำ�งานตาม
ข้อเสนอ
- ถอดบทเรียนทุกระยะ

การนำ�ร่อง

การบริหารจัดการ

นำ�ผลที่ได้มาปรับระบบ
การบริหารและนโยบาย

- มุ่งเป้าหมายที่ผลลัพธ์
- ใช้ระบบแนวทางเดียว
- ทำ�งานประสานกัน
- สร้างบรรยากาศใหม่
สร้างมุมมองการกำ�กับ
ติดตามเพื่อ

การกำ�กับติดตาม

คำ�อธิบายสีในภาพ

ทำ�แบบเดิม

ทำ�เพิ่มเติม

เร่งรัดการทำ�งาน

ปฏิบัติเข้มข้น

ภาพที่ ๒ แสดงภารกิจสำ�คัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงเชื่อมต่อและหาแนวทางที่เหมาะสม

เตรียมพร้อมพัฒนากระบวนการทำ�งาน
ที่เชื่อมโยงระหว่าง DOE
และการสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การวัดและประเมินผลในสิ่งที่ทำ�ได้

การสอน การเรียนรู้สู่สมรรถนะ
เชื่อมโยงกับงานและการใช้ชีวิต
ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน

ใช้หลักสูตรเดิม

การวัดและประเมินผลในสิ่งที่ทำ�ได้

การสอน การเรียนรู้สู่สมรรถนะเชิงรุก
และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

หลักสูตรปรับใหม่

การวัดและประเมินผลในสิ่งที่ทำ�ได้
เน้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

การสอนเน้นการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะเชิงรุก

ใช้หลักสูตรเดิม

การวัดผลเน้นพัฒนาการเด็ก
ตามหลักสูตร

การสอนเน้นพัฒนาการ ๔ ด้าน และ
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะในช่วงวัยต่าง ๆ

ใช้หลักสูตรเดิม

หลักสูตร การสอน
และการวัดประเมินผล

สรุปสาระสำ�คัญของการวิจัย
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

หมายเหตุ :

ช่วงเชื่อมต่อและแนวทางที่เหมาะสม

มีหน่วยประสานงาน
การดำ�เนินการ
สนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยปฏิบัติ
ถอดบทเรียนทุกด้าน
เชื่อมสู่การทบทวน DOE

ดำ�เนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประกัน
คุณภาพ
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ปฐมวัย

เตรียมพร้อมพัฒนากระบวนการทำ�งาน
ที่เชื่อมโยงระหว่าง DOE
และการสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ

การวัดและประเมินผลในสิ่งที่ทำ�ได้

การสอนเน้นการเรียนรู้สู่สมรรถนะ
เชื่อมโยงกับงาน และการใช้ชีวิต
ใช้เทคโนโลยี

หลักสูตร ปรับมคอ.๑ และ มคอ.๒ ใหม่
เน้นหลักสูตร อิงสมรรถนะ

การวัดและประเมินผลในสิ่งที่ทำ�ได้

การสอน เน้นการพัฒนาสมรรถนะ ที่นำ�ผล
การเรียนรู้เชื่อมโยงกับการทำ�งาน
และการได้งาน เรียนจากครูที่เชี่ยวชาญจริงๆ

หลักสูตรเดิม

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ที่เน้นการประเมินการปฏิบัติและสมรรถนะผู้เรียน

การสอนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ใช้ DOE เป็นตัวตั้ง

ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำ�หนดผู้มีหน้าที่
อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

เสนอสาระเฉพาะแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ทุกกลุ่มตระหนัก เข้าใจ พร้อมทำ�งาน

การประชาสัมพันธ์

กำ�หนดสมรรถนะและเกณฑ์
ที่ชัดเจน

- พัฒนาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผู้สอน
(ผู้ปฏิบัติการโดยตรง)
- เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ที่เชื่อมโยงสู่การทำ�งาน
- การเรียนรู้ร่วมกันมีพี่เลี้ยง
ที่พร้อมเรียนรู้ดูแล
- เรียนรู้บนฐานการทำ�งาน
พัฒนาผู้เรียนจากบริบท
ห้องเรียนจริง

การพัฒนาบุคลากร

ดำ�เนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
- ทบทวน นำ�สู่การประเมิน
ตนเอง และการวางแผน
การพัฒนาบุคลากร
- เน้นการวางระบบพัฒนา
แบบยั่งยืนต่อเนื่อง เช่น
PLC, Coaching

ดำ�เนินการต่อเนื่อง
โดยใช้ DoE ที่ปรับใหม่
และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ระบบการพัฒนาผู้เรียน
และระบบบริหารจัดการ
ที่ทรงพลังสู่การพัฒนา
DOE
- ถอดบทเรียนทุกระยะ
ประชาสัมพันธ์

การนำ�ร่อง

การบริหารจัดการ

ถอดบทเรียนการดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง

มุ่งเป้าหมายที่ผลลัพธ์
ใช้ระบบ แนวทางเดียวกัน
ทำ�งานประสานกัน
สร้างบรรยากาศใหม่ /
สร้างมุมมองใหม่แก่
หน่วยปฏิบัติ

การกำ�กับติดตาม

ภาพที่ ๓ แสดงภารกิจสำ�คัญและลักษณะการปฏิบัติในช่วงทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดระบบงาน
สรุปสาระสำ�คัญของการวิจัย
แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

หน่วยงาน
กลาง

อุดมศึกษา

อาชีวศึกษา

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร ใหม่ ที่ใช้ DoE เป็นตัวตั้ง
ผสานลักษณะแต่ละระดับ
การสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยเน้น
การนำ�ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

การวัดและประเมินผลเน้นประเมิน
พัฒนาการเด็กตามหลักสูตรและ
นำ�ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนในอนาคต

หลักสูตร การสอน
และการวัดประเมินผล

ภารกิจ
ประเภท

นำ�ผลที่ได้มาปรับระบบ
การบริหาร และนโยบาย

มุ่งเป้าหมายที่ผลลัพธ์
ใช้ระบบ แนวทางเดียวกัน
ทำ�งานประสานกัน
สร้างบรรยากาศใหม่ /
สร้างมุมมองใหม่แก่
หน่วยปฏิบัติ
- ประเมินภายในโดย
สถานศึกษา
- ประเมินตนเอง เกี่ยวกับ
DOE และลักษณะ
ที่กำ�หนดเพิ่มและนำ�ผล
มาปรับระบบการสนับสนุน
- ประเมินภายนอก ๔ ปี
ต่อครั้ง โดยสถานศึกษา
เลือกระบบ / หน่วยงาน
และผู้ประเมินได้เอง

การประกัน
คุณภาพ

ภาคผนวก

รายชื่อคณะผู้ดำ�เนินการวิจัย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล
นายวณิชย์ อ่วมศรี
คณะกรรมการดำ�เนินการวิจัย
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์		หัวหน้าคณะวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์		รองหัวหน้าคณะวิจัย
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ		ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์		ผู้วิจัย
ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา		ผู้วิจัย
ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ		ผู้วิจัย
ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล		ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล 		ผู้วิจัย
นางสาวดารากร ปัญญาทิพย์		ผู้วิจัย
ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ 		ผู้วิจัยและเลขานุการ
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แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย

รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑
ดร.ลำ�ใย สายโงน
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
ดร.สุธีรัตน์ อริเดช
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต ๑
นางสาวอรสุธี คงมา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑
ผศ.ดร.ดนุชา ปนคำ�
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มุทิตา หวังคิด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๓
นางสาวอำ�ไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๒
ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์
ครูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
นางวลีรัตน์ อาทิเวช
ครูโรงเรียนบ้านคำ�ไฮใหญ่ จ.อุบลราชธานี
นางสาวอารีย์ คำ�สังฆะ
ครูโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร
นายปริวัฒน์เมธี ศรีจำ�นงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารา จ.อุบลราชธานี
นางวนิดา ศิลปะกิจโกศล
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
				
สำ�นักงานศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี
ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ดร.นิตยา มั่นชำ�นาญ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.เกรียง ฐิติจำ�เริญพร
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนราชวินิต (ประถม) กรุงเทพมหานคร
นายสาธิต สร้างสกุล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณพัฐอร เฮ็งสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวสกุณี บุญญะบัญชา ผู้บริหารโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
นางสาวปานใจ จารุวณิช
อาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ดร.สาคร คุณชื่น
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
นางสาวพชรพรรณ โดมขุนทด ครูโรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)

แนวทางการนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติสำ�หรับประเทศไทย
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การอาชีวศึกษา
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
นางสาวประทิน เลี่ยนจำ�รูญ
นางปวีณกร แป้นกลัด
ดร.ยุพิน ทองส่งโสม
ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร
ดร.เรืองแสง ห้าสกุล
นางณัฐนันท์ ชุมแก้ว
นายบุญมา หลิมเจริญ
นายวิทยา ใจวิถี
ว่าที่ร้อยโท อภิเดช สารคำ�
นางยุพิน พิมศร
นางประยูร มีต้องปัน

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครูวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ผู้อำ�นวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

ระดับการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.อรุณี สำ�เภาทอง
ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาวงศ์
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
				
ดร.รังรอง สมมิตร
				
				
นางสาวอภิษฎา ทองสะอาด
ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
				

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระดับการอุดมศึกษา (ต่อ)
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
				
รศ.ดร.เอก เกิดเต็มภูมิ
นายณัชติพงศ์ อูทอง
				
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
ดร.สุภัทร จำ�ปาทอง
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธ์
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
นายสำ�เนา เนื้อทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ถึงธันวาคม ๒๕๖๒)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

ผู้พิจารณารายงาน
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
				
ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

ที่ปรึกษาพิเศษประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมศ.
อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.ประวีณา อัสโย
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร
ดร.วิภาดา วานิช
นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา
นายพรพรหม เทพเรืองชัย
นางสาวนูรียา วิจิ

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

ผู้เรียบเรียงเอกสาร
ดร.ประวีณา อัสโย
ผู้อำ�นวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
ดร.ปิยะมาศ เมิดไธสง
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
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ผู้ประสานการจ้างที่ปรึกษา
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ
ผู้ประสานการจัดพิมพ์
ดร.ปิยะมาศ เมิดไธสง

นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๘
โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙ Website: www.onec.go.th
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙

แนวทางการนำ�มาตรฐาน
การศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
สำ�หรับประเทศไทย

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

