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การประกันคุณภาพการศึกษา

สมศ. เชิญชวนผู้อ่านทุกท่านที่มี เรื่องดีๆ บทความเด็ดๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในจุลสาร สมศ. ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ บทความใด
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กลงตี พิ ม พ์ จะได้ รั บ รางวั ล เป็ น ของที่ ร ะลึ ก จาก สมศ. ผู ้ ส นใจสามารถส่ ง บทความได้ ที่
info@onesqa.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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Editor’s Note

วันเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้าสูเ่ ดือนตุลาคม
ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ สมศ. ในฐานะหน่วยงานรัฐขอ
ร่วมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ อาทิ ด้านการแพทย์และกิจการโรงพยาบาล
พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการเพื่อด�ำเนินการ
สร้างโรงพยาบาลวังหลัง ซึ่งปัจจุบันมีนามว่า “โรงพยาบาล
ศิริราช” ด้านสาธารณูปโภคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ท�ำทีก่ กั เก็บน�ำ้ ทีค่ ลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานี และขุดคลอง
ประปาส�ำหรับส่งน�้ำเข้ามาจนถึงคลองสามเสนประกอบเป็น
การประปา  เมื่อทรงมีโอกาสไปประพาสต่างประเทศได้ทรง
ทอดพระเนตรกิจการไฟฟ้า และทรงเห็นประโยชน์มหาศาล
ที่จะเกิดจากการมีไฟฟ้า จึงทรงริเริ่มให้มีการใช้ไฟฟ้าขึ้นใน
พระราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงเล็งเห็นความ

๓

ข่าวสารงาน สมศ.

๕

ส�ำคัญของการศึกษา โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางจัดตั้งโรงเรียน
เพื่อสอนความรู้อย่างเป็นระบบแบบแผนทีท่ นั สมัย คือ ให้มี
สถานที่เล่าเรียน มีครูสอนตามเวลาที่ก�ำหนด และทรงตั้ง
โรงเรียนหลวงขึน้ ในพระบรมมหาราชวัง มีเป้าหมายเพือ่ การเรียน
การสอนในการฝึกหัดกุลบุตรของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์
ได้แก่ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ในเวลาต่อมาได้ทรง
ตัง้ กรมศึกษาธิการ และกระทรวงธรรมการ ต่อมาได้เปลี่ยน
ชือ่ เป็นกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั แต่พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คือ การเลิกทาส ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
หน่วยงานต่าง ๆ จะ มาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และ
ถวายบังคมทีพ่ ระบรมรูป ทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพือ่ เป็นการ
ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ใน
วันปิยมหาราชของทุก ๆ ปี
จุ ล สารฉบั บ นี้ สมศ. ขอน� ำ เสนอภาพรวมของ
กิจกรรมภายในของ สมศ. และบทความ สมศ. ได้เปิดโมเดล
๔ ประเทศ ยกระดั บ การประเมิ น การศึ ก ษาไทยสู ่ ส ากล
ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม

เปิดโมเดลการประเมินการศึกษา ๔ ประเทศ

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี		
บรรณาธิการ ดร.คมศร  วงษ์รกั ษา  รองผูอ้ ำ� นวยการ  รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการ
ผศ.จ�ำรูญ   ณ ระนอง
นายศุภชัย  พงศ์ภคเธียร
นายเอกพงษ์  เลาหะเทียนสินธุ์
นายนาวิน  วิยาภรณ์
ดร.วรวิชช  ภาสาวสุวัศ
นางขนิษฐา  จรูญชนม์
นางวีรนุช  สุขสว่าง
นางสาวนภาภร  ส่งแสง
นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์
นางสาวภัคพิชา  ภู่ทับทิม
นายภูมิพัฒน์  ศรีวชิรพัฒน์

ออกเเบบเเละจัดพิมพ์โดย

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดส�ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ส�ำนักงานใหญ่ ๔๕,๔๗ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ +๖๖๒ ๔๓๓ ๗๗๕๕-๗ ,
๐๙๕ ๙๗๙ ๓๘๗๒

ข่าวสารงาน สมศ .
สมศ. จัดประชุมหน่วยประเมินภายนอกเพื่อจัดจ้างประเมินซ�้ำ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) จัดประชุมหน่วยประเมินภายนอก เพือ่ จัดจ้างประเมินซ�ำ้
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ณ ห้องประชุมสันถวมิตร โดยมี ดร.คมศร วงษ์รกั ษา
รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ สมศ. เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการ
ประเมินซ�้ำครั้งนี้จะประเมินเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินซ�้ำ
จ�ำนวนรวมทั้งหมด ๕๕๓ แห่ง
การศึกษา เพื่อชี้แจงและท�ำความเข้าใจ
เกีย่ วกับมาตรฐานและการประเมินแนวใหม่
ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทุ ก เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(ภาคเหนือ) ณ โรงแรมคุม้ ภูคำ 
� อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ดร.คมศร วงษ์ รั ก ษา
ได้บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ระบบการประเมิน
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ ” โดยยึ ด ตาม นโยบายรัฐบาล และนโยบายการก�ำกับองค์กร
ของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จัน่ ตอง
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
ตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
และการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะของกระทรวง
เมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ศึกษาธิการและต้นสังกัด โดยหลักการประเมิน
ดร.คมศร วงษ์ รั ก ษา รองผู ้ อ� ำ นวยการ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกทีจ่ ะ
รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการ สมศ. ได้รบั เชิญ
ใช้ในการด�ำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวง    
เป็นวิทยากรบรรยายและเข้าร่วมประชุม
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
สัมมนา ในโครงการการปฏิรูประบบการ
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้ นีว้ ธิ กี าร
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินสถานศึกษา มาตรฐานด้านผูป้ ระเมิน
: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูป
ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง        
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทุกฝ่าย
จุลสาร สมศ.

๓

สมศ. จัดประชุมพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
: สถานศึกษากลุ่มความสามารถพิเศษ เฉพาะทาง และนานาชาติ
ในช่วงบ่ายมีการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนามาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกฎกระทรวง ๔ มาตรฐาน
ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ การบริหาร
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ และมาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน โดยได้รบั
ความร่วมมือในการน�ำเสนอแนวคิดการพัฒนามาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสีเ่ ป็นอย่างดี  
เมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
จัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ : สถานศึกษากลุ่ม
ความสามารถพิ เ ศษ เฉพาะทาง และนานาชาติ โดยมี
ดร.คมศร วงษ์รกั ษา รองผูอ้ ำ� นวยการ รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการ
สมศ. เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประเมิน
คุณภาพภายนอกตามนโยบายรัฐบาล และการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่” ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

๑ หลักการประเมินแบบใหม่เป็น
สมศ. เข้าพบ รมว.ศธ. เพือ่ น�ำเสนอ
แนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพ เสมือน “ การตรวจเลือด” ไม่ใช่ “การจับผิด
สถานศึกษา” เป็นการวิเคราะห์ของสถาน
ภายนอกรอบสี่
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ดร.คมศร วงษ์ รั ก ษา รองผู ้ อ� ำ นวยการ
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วย          
รองผูอ้ ำ� นวยการ และผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
เข้าพบพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ชีเ้ เจงแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตามที่
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดท�ำร่าง
ทีส่ อดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่ เสนอ
ทีป่ ระชุม โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมซึง่ เป็นผูแ้ ทน
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นเพิม่ เติมดังนี้

๔

จุลสาร สมศ.

ศึกษา วิเคราะห์ปญั หาอุปสรรคและให้ขอ้ เสนอ
ในการปรับปรุงแก้ไข
๒  ผูป้ ระเมินภายนอก ปรับวิธกี าร
ได้มาของผู้ประเมินภายนอกเป็น ๒ ส่วน
คือ สมศ. และต้นสังกัดเสนอรายชื่อโดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์
และความสามารถ
๓  ความพร้อมของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความพร้อมรับการ
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัยน�ำร่องในปีนี้ ส่วน    
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
และสถาบันอุดมศึกษาขอให้ทบทวนตัวบ่งชีใ้ ห้       

มีความสอดคล้องมากขึ้นเพื่อให้มีความ   
เหมาะสมกับการประเมินต่อไป
การประชุมครัง้ นีม้ ไิ ด้เป็นการลงลึกใน
รายละเอียดการประเมิน เพียงแต่เห็นชอบ
ร่วมกันในหลักการ คือ เกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชีว้ ดั ในการประเมินจะต้องเป็นทีย่ อมรับ
ร่วมกันก่อนด�ำเนินการ เมื่อตัวบ่งชี้เป็นที่
ตกลงร่วมกันแล้ว กระทรวงศึกษาธิการช่วย
สนับสนุนในการให้ความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจ
แก่สถานศึกษาด้วย

เปิดโมเดล

การประเมิน
การศึกษา ๔ ประเทศ
ยกระดับการประเมิน
การศึกษาไทยสู่สากล

ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. เปิดโมเดลแบบ
การประเมินการศึกษาของ ๔ ประเทศ
ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
และนิวซีแลนด์
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคที่มี
การปฏิรูปการศึกษาในหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็ น หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
การบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา
รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา
อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทาย
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ

นานาชาติ กั บ สถานการณ์ โ ลก
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สมศ. จึงศึกษารูปแบบและแนวทาง
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
นานาชาติ จากประเทศชั้นน�ำด้าน
การศึ ก ษาของโลก ได้ แ ก่ ญี่ ปุ ่ น
สิ ง คโปร์ สหรั ฐ อเมริ ก าและ
นิวซีแลนด์ ทั้งนี้ จากผลการศึกษา
พบว่ากรอบการด�ำเนินงานในการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ทั้ง ๔ ประเทศล้วนมีความแตกต่าง
ตามบริ บ ทของประเทศ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

๑. นางสาวณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ นักวิชาการงานวิเทศสัมพันธ์ ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

เรียบเรียง ๒. นางสาวพัชณีย์ ค�ำหนัก นักวิชาการงานนโยบายและแผน ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นางสาวกมลสิริ บูรณะศิริ นักวิชาการ ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
โดย

ที่ปรึกษา : นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมศ.
อนุญาตให้เผยแพร่โดย : ดร.คมศร วงษ์รักษา รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ สมศ.

ประเทศ
ญีป่ นุ่

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้าน
การศึกษาในระดับสูง โดยได้รบั การจัดอันดับ
ให้เป็นประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพการศึกษาอันดับ
๒ ของโลก โดยระบบการศึกษาของญี่ปุ่น
ได้รับต้นแบบมาจากระบบการศึกษาของ
หลายประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ  ฝรัง่ เศส
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
แบ่งได้ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ คือการศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึง่
ได้กำ� หนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำ
รายงานประเมินตนเองเสนอต่อกระทรวง
การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology
หรือ MEXT) โดยพิจารณาจากเอกสาร
รายงานของสถานศึกษา และการเข้าตรวจ
ประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับที่ ๒ อาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษา
อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของ ๒ หน่วยงาน ได้แก่
MEXT และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน

และสวัสดิการ โดยมีการประเมินทัง้ ในระดับ
สถาบันและระดับหลักสูตร และระดับที่ ๓
คืออุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัย สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย การศึกษาระดับนี้อยู่ภายใต้
การก�ำกับของ MEXT โดยมีการประเมิน
ทั้ ง ในระดั บ สถาบั น และระดั บ หลั ก สู ต ร
อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพภายนอก
ของประเทศญีป่ นุ่ ด้านการอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ก�ำหนดให้สถานศึกษาต้อง
ได้รบั การประเมินภายนอกอย่างน้อย ๑ ครัง้
ในรอบ ๗ ปี แต่ถา้ เป็นระดับหลักสูตรวิชาชีพ
จะได้รบั การประเมินอย่างน้อย ๑ ครัง้ ในรอบ
๕ ปี แต่ถ้าหากไม่ผ่านการประเมินหรือ
เงือ่ นไขอาจจะต้องได้รบั การประเมินทีถ่ ขี่ นึ้
รวมถึงอายุการรับรองมาตรฐานสัน้ ลง
จุลสาร สมศ.

๕

ประเทศสิงคโปร์

มีคุณภาพการศึกษาอยู่ที่อันดับ ๓ ของโลก และอันดับที่ ๑
ในอาเซี ย น โดยรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การศึ ก ษามาก
โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ การเรียนการ
สอนในสิงคโปร์จะเน้นความสะดวก เรียนจากความเป็นจริง และสิ่งที่
จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ๔ ด้าน คือ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษา โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสิงคโปร์แบ่งออกได้ ๓ ระดับการศึกษา คือ ๑. การศึกษาปฐมวัย มี
ระบบรับรองมาตรฐานเรียกว่า Singapore Pre-School Accreditation
Framework (SPARK) ที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งระบบนี้
สะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตร วิธีการสอน สุขภาพ ความสะอาดและความ
ปลอดภัย และการรับรองมีอายุเพียง ๓ ปีเท่านัน้ ๒. การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) โดยใช้ระบบทีเ่ รียกว่า School Excellence
Model (SEM) หรือต้นแบบการประเมินความเป็นเลิศของโรงเรียนใน
ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอนแบบองค์ ร วม ที่ น� ำ       
แบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษ ประกอบด้วยการประเมินตนเองและ
การประเมินภายนอกด้วยคณะผู้ตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนที่คัดเลือกมา ซึ่งระบบ SEM มีเกณฑ์ประเมิน
๙ ข้อ เช่น ความเป็นผู้น�ำ  การวางแผนกลยุทธ์ ความสามารถ และ
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารว่าจัดการบริหารอย่างไรให้สามารถได้

๖

จุลสาร สมศ.

ผลผลิตตามแผนที่วางไว้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  
๓. อนุปริญญาและสายอาชีพ ใช้ระบบ EduTrust เป็น
ระบบการรับรองมาตรฐานแบบสมัครใจ ที่ให้การรับรอง
มาตรฐานโดยสภาการศึกษา ซึ่งเป็นภาคเอกชน มีการ
ประเมิ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการให้ บ ริ ก ารแก่
นักศึกษา อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาภาคเอกชนต้อง
ผ่านการรับรองก่อนเปิดการเรียนการสอน เพราะเป็น
เงือ่ นไขหนึง่ ของการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ให้นกั ศึกษา
ได้รับใบรับรองคุณสมบัติที่ถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาเรียนใน
สิงคโปร์
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ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นับเป็นประเทศใหญ่อกี ประเทศหนึง่ ทีม่ รี ะบบการศึกษา
ที่ค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลายมีการกระจายการก�ำกับดูแล
ออกไปขึ้นอยู่กับมลรัฐนั้นๆ แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีระบบการ
จัดการศึกษาทีด่ เี พือ่ ให้การศึกษาของทัง้ ประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเห็นได้จากคุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันอยู่ในล�ำดับที่ ๑๔ ของโลก ซึ่งขั้นตอนการประเมิน
และรู ป แบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า สามารถแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ระดั บ หลั ก ๆ คื อ
(๑) การศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีองค์กรหลักของประเทศ ชื่อว่า
NAEYC-National Association for the Education of Young
Children ที่ท�ำหน้าที่ดูแลมาตรฐานและการรับรองคุณภาพทั้ง
ในส่ ว นของสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อน โดยรายละเอี ย ดของ
มาตรฐานคุณภาพการดูแลเลี้ยงดูและให้การศึกษาจะก�ำหนด    
สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๘ ปี ไว้เป็น
ข้อๆ อย่างชัดเจน (๒) ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ถ้าเป็นโรงเรียน
ของรัฐบาลมาตรฐานการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของรัฐบาล
แต่ละมลรัฐ ซึ่งจะเรียกว่า “Common Core Standards”
มาตรฐานดังกล่าวระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาทุกรายวิชาที่

นักเรียนควรได้รับการประเมินระดับนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ    
การประเมินผลระยะยาว และการประเมินหลัก ซึ่งจะเน้นดูจาก  
ผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ และการอ่าน ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ซึ่งท�ำการประเมินในรายวิชาตามตารางก�ำหนดการของ
หน่วยงานหลัก ชือ่ ว่า The National Assessment of Educational
Progress (NAEP) ในส่วนของโรงเรียนเอกชน จะท�ำการประเมิน
คุณภาพจากองค์กรภายนอกซึง่ เป็นองค์กรกลางระดับประเทศ เช่น
National Council for Private School Accreditation (NCPSA)
(๓) อุดมศึกษา จะเป็นการประเมินโดยหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง (Federal Government)           
โดยมีองค์กรของรัฐบาลกลางท�ำหน้าที่ในการก�ำกับ คือ CHEA
(The Council for Higher Education Accreditation) มีรปู แบบ
การประเมินที่หลากหลาย และเป็นการประเมินตามบริบทของ
สถานศึกษา หลักสูตร หรือสาขาวิชา วิธกี ารและเกณฑ์การประเมิน
จะมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจะประเมินผลจาก  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก
จุลสาร สมศ.

๗

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน
จึงได้รบั การถ่ายทอดวัฒนธรรมและระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
มาใช้จนถึงปัจจุบนั ท�ำให้นวิ ซีแลนด์เป็นประเทศหนึง่ ทีม่ กี ารศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก โดยติดอันดับที่ ๑๖ ของโลก
ซึง่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา
Education Review Office (ERO) เป็นหน่วยงานของรัฐที่
ประเมินและรายงานมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะตรวจสอบศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียนเป็นประจ�ำทุกๆ ๓ ปี หากพบว่าการด�ำเนินงาน
สถานศึกษายังต้องปรับปรุงและมีความเสีย่ งต่อความปลอดภัยของ
เด็ก ก็จะเข้าไปประเมินถีข่ นึ้ ๒. อุดมศึกษา ส�ำนักงานรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของนิวซีแลนด์ New Zealand Qualifications
Authority (NZQA) เป็นหน่วยงานที่ ก� ำ หนดมาตรฐานและ
คุณลักษณะของผูจ้ บการศึกษาทุกระดับการศึกษา และเป็นเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการประเมินตนเองในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพ
ประเมินผลลัพธ์ทผี่ เู้ รียนจะได้รบั ซึง่ เครือ่ งมือการประเมินตนเอง
เน้นการระบุและการตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและแนว
ปฏิบัติของสถาบันที่สถานศึกษาจัดการประเมินตนเอง

จากการศึกษารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากประเทศชัน้ น�ำของโลกด้านการศึกษาดังกล่าว มีความแตกต่าง
กั น ไปตามความเหมาะสมและบริ บ ทของประเทศ ดั ง นั้ น
ในส่วนของประเทศไทย ปัจจุบัน สมศ. ก�ำลังด�ำเนินงานวางแผน
รูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทย และให้ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการประเมิ น คุ ณ ภาพใหม่ ที่ จ ะ
สามารถเป็ นกรอบการด� ำ เนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา
ทีม่ มี าตรฐานการศึกษาทีม่ คี วามสมบูรณ์ขนึ้ รวมถึงยังสามารถเป็น
เครือ่ งมือในการสะท้อนสถานการณ์การศึกษาของประเทศไทยได้
อย่างแท้จริง ซึง่ ผลลัพธ์ดงั กล่าวจะสามารถเป็นตัวก�ำหนดทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้  ทัง้ นีใ้ นอนาคต
อั น ใกล้ ค าดว่ า ประเทศไทยจะได้ รู ป แบบวิ ธี ก ารประเมิ น ที่ มี
คุณภาพสูงสุดตั้งแต่ที่เคยมีมา

