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	 วนัเวลาหมนุผ่านไปอย่างรวดเรว็	เข้าสูเ่ดอืนตุลาคม

ไตรมาสที	่๔	ของปีงบประมาณ	สมศ.	ในฐานะหน่วยงานรฐัขอ

ร่วมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	๕	อาท	ิด้านการแพทย์และกจิการโรงพยาบาล	

พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งกรรมการเพื่อด�าเนินการ

สร้างโรงพยาบาลวังหลัง	ซึ่งปัจจุบันมีนามว่า	“โรงพยาบาล

ศิริราช”	ด้านสาธารณูปโภคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้

ท�าทีกั่กเกบ็น�า้ทีค่ลองเชียงรากจังหวดัปทมุธาน	ีและขุดคลอง

ประปาส�าหรบัส่งน�้าเข้ามาจนถึงคลองสามเสนประกอบเป็น	

การประปา		เมื่อทรงมีโอกาสไปประพาสต่างประเทศได้ทรง

ทอดพระเนตรกิจการไฟฟ้า	และทรงเห็นประโยชน์มหาศาล

ที่จะเกิดจากการมีไฟฟ้า	จึงทรงริเริ่มให้มีการใช้ไฟฟ้าขึ้นใน

พระราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน	พระองค์ทรงเล็งเห็นความ

บทบรรณาธิการ 

ออกเเบบเเละจัดพิมพ์โดย
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดส�านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร	์
ส�านักงานใหญ่	๔๕,๔๗	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๔๐	
แขวงบางย่ีขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	+๖๖๒	๔๓๓	๗๗๕๕-๗	,	
๐๙๕	๙๗๙	๓๘๗๒

ข่าวสารงาน สมศ. เปิดโมเดลการประเมินการศึกษา ๔ ประเทศ๓ ๕
กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  
บรรณาธิการ	ดร.คมศร		วงษ์รักษา		รองผูอ้�านวยการ		รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ
	 ผศ.จ�ารูญ			ณ	ระนอง	 นายศุภชัย		พงศ์ภคเธียร
	 นายเอกพงษ์		เลาหะเทียนสินธุ์	 นายนาวิน		วิยาภรณ์	
	 ดร.วรวิชช		ภาสาวสุวัศ	 นางขนิษฐา		จรูญชนม์	
	 นางวีรนุช		สุขสว่าง	 นางสาวนภาภร		ส่งแสง		
	 นางสาวมาลัย		ศรีศิริรุ่งโรจน์	 นางสาวภัคพิชา		ภู่ทับทิม
	 นายภูมิพัฒน์		ศรีวชิรพัฒน์	

E d i t o r ’ s  N o t e
ส�าคัญของการศึกษา	โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางจัดตั้งโรงเรียน

เพื่อสอนความรู้อย่างเป็นระบบแบบแผนทีทั่นสมยั	คอื	ให้มี

สถานที่เล่าเรียน	มีครูสอนตามเวลาที่ก�าหนด	และทรงตั้ง

โรงเรยีนหลวงขึน้ในพระบรมมหาราชวงั	มีเป้าหมายเพือ่การเรยีน

การสอนในการฝึกหัดกุลบุตรของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์	

ได้แก่	โรงเรียนพระต�าหนกัสวนกุหลาบ	ในเวลาต่อมาได้ทรง

ตัง้กรมศกึษาธกิาร	และกระทรวงธรรมการ	ต่อมาได้เปลี่ยน

ชือ่เป็นกระทรวงศกึษาธกิารในปัจจบัุน	แต่พระมหากรณุาธคิณุ

ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุคือ	การเลิกทาส ทกุวนัที	่๒๓	ตลุาคม ของทุกปี 

หน่วยงานต่าง ๆ จะ	มาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ	และ

ถวายบงัคมทีพ่ระบรมรปู	ทรงม้า	พร้อมด้วยการจดันทิรรศการ

เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณยีกิจ	เพือ่เป็นการ

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	และวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕)	ใน

วันปิยมหาราชของทุก	ๆ	ปี

		 จุลสารฉบับนี้	 สมศ.	 ขอน�าเสนอภาพรวมของ

กิจกรรมภายในของ	สมศ.	และบทความ	สมศ.	ได้เปิดโมเดล	

๔	ประเทศ	ยกระดับการประเมินการศึกษาไทยสู่สากล	

ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม



	 เ ม่ือวันที่ 	 ๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 
ดร.คมศร	 วงษ์รักษา	 รองผู ้อ�านวยการ	 
รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ	สมศ.	ได้รบัเชญิ 
เป็นวิทยากรบรรยายและเข้าร่วมประชุม
สัมมนา	ในโครงการการปฏิรูประบบการ
ประเมนิและการประกนัคณุภาพการศกึษา	
:	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูป
ระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพ

สมศ. จัดประชุมหน่วยประเมินภายนอกเพื่อจัดจ้างประเมินซ�้า
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จุลสาร สมศ.   ๓ 

ข่าวสารงาน ส ม ศ .

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคณุภาพการศกึษา

นโยบายรัฐบาล	และนโยบายการก�ากับองค์กร
ของรองนายกรฐัมนตร	ีพล.อ.อ.	ประจนิ	จัน่ตอง 
ตามข้อเสนอแนะของสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษา	ตามข้อเสนอแนะของกระทรวง
ศกึษาธกิารและต้นสงักดั	โดยหลกัการประเมนิ	
มาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอกทีจ่ะ
ใช้ในการด�าเนนิการเป็นไปตามกฎกระทรวง				
ว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวธิกีารประกนั
คณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ทัง้นีว้ธิกีาร
ประเมนิสถานศกึษา	มาตรฐานด้านผูป้ระเมนิ	
ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง								
ทุกฝ่าย

การศึกษา	 เพื่อชี้แจงและท�าความเข้าใจ 
เกีย่วกับมาตรฐานและการประเมนิแนวใหม่
ให ้แก ่ผู ้ที่ เกี่ ยวข ้องจากทุกเขตพื้น ท่ี 
การศึกษา	 และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 
(ภาคเหนอื)	ณ	โรงแรมคุม้ภคู�า	อ�าเภอเมอืง	
จังหวัดเชียงใหม่	 	
	 ในการนี้ 	 ดร.คมศร	 วงษ ์ รักษา 
ได้บรรยายพเิศษ	เรือ่ง	“ระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่”	 โดยยึดตาม

	 วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๙	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา	(องค์การมหาชน)	จัดประชุมหน่วยประเมินภายนอก	เพือ่จดัจ้างประเมินซ�า้ 
สถานศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ณ	ห้องประชมุสนัถวมิตร	โดยม	ีดร.คมศร	วงษ์รักษา	
รองผู้อ�านวยการ	รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	สมศ.	เป็นประธานในที่ประชุม	ซึ่งการ
ประเมินซ�้าครั้งนี้จะประเมินเฉพาะสถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	โดยมีสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินซ�้า
จ�านวนรวมทั้งหมด	๕๕๓	แห่ง



จุลสาร สมศ.   ๔ 

	 เมือ่วนัที	่๘	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	หรือ	สมศ.	 
จัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	 (พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๓)	
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ	:	สถานศึกษากลุ่ม 
ความสามารถพิเศษ	 เฉพาะทาง	 และนานาชาติ	 โดยมี 
ดร.คมศร	วงษ์รักษา	รองผูอ้�านวยการ	รกัษาการแทนผูอ้�านวยการ	
สมศ.	เป็นประธาน	พร้อมบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การประเมิน
คณุภาพภายนอกตามนโยบายรฐับาล และการประกันคณุภาพ 
การศกึษาแนวใหม่”	ณ	ห้องประชมุสนัถวมติร	สมศ.	

สมศ. จัดประชุมพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
: สถานศึกษากลุ่มความสามารถพิเศษ เฉพาะทาง และนานาชาติ

	 ในช่วงบ่ายมกีารประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันามาตรฐาน
การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี	่ตามกฎกระทรวง	๔	มาตรฐาน
ได้แก่	มาตรฐานที	่๑	ผลการจดัการศกึษา	มาตรฐานท่ี	๒	การบรหิาร
จัดการศึกษา	มาตรฐานท่ี	๓	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคญั	และมาตรฐานท่ี	๔	การประกนัคณุภาพภายใน	โดยได้รบั
ความร่วมมอืในการน�าเสนอแนวคิดการพัฒนามาตรฐานการประเมนิ
คณุภาพภายนอกรอบสีเ่ป็นอย่างด	ี	

	 	 เมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	
ดร.คมศร	วงษ์รักษา	 รองผู ้อ�านวยการ	 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วย										
รองผูอ้�านวยการ	และผูแ้ทนเจ้าหน้าที	่สมศ.	 
เข้าพบพลเอกดาว์พงษ์	รตันสวุรรณ	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศกึษาธิการ	เพือ่ชีเ้เจงแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตามท่ี
ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	จดัท�าร่าง
ทีส่อดคล้องกบัหน่วยงานต้นสงักดัเพือ่เสนอ 
ทีป่ระชุม	โดยมีผู้เข้าร่วมประชมุซึง่เป็นผูแ้ทน 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยรฐัมนตรไีด้ให้
ความเหน็เพิม่เตมิดงัน้ี	

สมศ. เข้าพบ รมว.ศธ. เพือ่น�าเสนอ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

มีความสอดคล้องมากข้ึนเพื่อให้มีความ			
เหมาะสมกบัการประเมินต่อไป	
	 การประชมุครัง้นีม้ไิด้เป็นการลงลกึใน
รายละเอยีดการประเมนิ	เพยีงแต่เหน็ชอบ 
ร่วมกนัในหลกัการ	คอื	เกณฑ์มาตรฐานและ 
ตัวชีว้ดัในการประเมนิจะต้องเป็นทีย่อมรับ 
ร่วมกันก่อนด�าเนินการ	เมื่อตัวบ่งชี้เป็นที่
ตกลงร่วมกนัแล้ว	กระทรวงศึกษาธกิารช่วย
สนับสนุนในการให้ความรู้และท�าความเข้าใจ	
แก่สถานศึกษาด้วย

 ๑  หลักการประเมินแบบใหม่เป็น
เสมือน	“	การตรวจเลอืด”	ไม่ใช่	“การจับผดิ
สถานศึกษา”	เป็นการวิเคราะห์ของสถาน
ศกึษา	วเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคและให้ข้อเสนอ
ในการปรบัปรงุแก้ไข	
 ๒		ผูป้ระเมนิภายนอก	ปรบัวธิกีาร 
ได้มาของผู้ประเมินภายนอกเป็น	๒	ส่วน	 
คือ	สมศ.	และต้นสังกัดเสนอรายชื่อโดย
พจิารณาจากคุณสมบติั	ความรู้	ประสบการณ์
และความสามารถ	
 ๓		ความพร้อมของสถานศกึษาสังกดั
ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาและ
ส�านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั	มคีวามพร้อมรบัการ
ลงพ้ืนท่ีเพื่อศึกษาวิจัยน�าร่องในปีนี้	ส่วน				
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
และสถาบนัอดุมศกึษาขอให้ทบทวนตวับ่งชีใ้ห้							



 ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. เปิดโมเดลแบบ 
การประเมินการศกึษาของ ๔ ประเทศ 
ได้แก่ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
และนิวซีแลนด์   
	 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคที่มี
การปฏิรูปการศึกษาในหลายมิติ	ไม่ว่า 
จะเป ็นหลักสูตรการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการของสถานศึกษา	
รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา	
อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทาย
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

การประเมิน
การศึกษา ๔ ประเทศ 
ยกระดับการประเมิน

การศึกษาไทยสู่สากล

เปิดโมเดล

จุลสาร สมศ.   ๕

นานาชาติ	 กับสถานการณ์โลก 
ที่ก�าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	
สมศ.	จึงศึกษารูปแบบและแนวทาง
ก า รปร ะ เ มิ น ก า ร ศึ กษ า ขอ ง
นานาชาติ	จากประเทศชั้นน�าด้าน
การศึกษาของโลก	 ได้แก่	 ญ่ีปุ ่น	
สิ งค โปร ์ 	 สหรั ฐอ เม ริกา แล ะ
นิวซีแลนด์	ทั้งนี้	จากผลการศึกษา
พบว่ากรอบการด�าเนนิงานในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
ทั้ง	๔	ประเทศล้วนมีความแตกต่าง
ตามบริบทของประเทศ	 โดยมี 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้	

 เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางด้าน 
การศกึษาในระดับสูง	โดยได้รับการจัดอนัดับ
ให้เป็นประเทศทีม่คีณุภาพการศกึษาอนัดบั	
๒	ของโลก	โดยระบบการศึกษาของญี่ปุ่น 
ได้รับต้นแบบมาจากระบบการศึกษาของ
หลายประเทศ	อาทิ	ประเทศองักฤษ		ฝร่ังเศส	
และสหรัฐอเมริกา	ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ระบบการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น	
แบ่งได้	๓	ระดบั	ได้แก่	ระดบัที ่๑ คือการศกึษา 
ปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ซึง่
ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทกุแห่งต้องจัดท�า
รายงานประเมินตนเองเสนอต่อกระทรวง
การศึกษา	วัฒนธรรม	กีฬา	วิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี	(Ministry	of	Education,	
Culture,	Sports,	Science	and	Technology      
หรือ	MEXT)	 โดยพิจารณาจากเอกสาร
รายงานของสถานศกึษา	และการเข้าตรวจ
ประเมินเพ่ือยืนยันผลการประเมินตนเอง 
ระดบัที ่๒ อาชีวศกึษา การจดัการอาชวีศกึษา	
อยูภ่ายใต้การก�ากบัของ	๒	หน่วยงาน	ได้แก่	
MEXT	และกระทรวงสาธารณสขุ	แรงงาน	 

และสวสัดกิาร	โดยมกีารประเมินทัง้ในระดบั
สถาบนัและระดบัหลกัสตูร	และระดบัที ่๓ 
คอือดุมศึกษา ได้แก่	วทิยาลัย	สถาบัน	และ
มหาวิทยาลัย	การศึกษาระดับนี้อยู่ภายใต้
การก�ากับของ	MEXT	โดยมีการประเมิน 
ทั้งในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร	
อย่างไรกต็าม	การประเมนิคณุภาพภายนอก
ของประเทศญีปุ่น่ด้านการอาชีวศึกษาและ
ระดับอดุมศกึษา	ก�าหนดให้สถานศกึษาต้อง
ได้รบัการประเมนิภายนอกอย่างน้อย	๑	ครัง้
ในรอบ	๗	ปี	แต่ถ้าเป็นระดบัหลกัสตูรวชิาชีพ
จะได้รับการประเมนิอย่างน้อย	๑	คร้ังในรอบ	
๕	ปี	แต่ถ้าหากไม่ผ่านการประเมินหรือ
เงือ่นไขอาจจะต้องได้รบัการประเมนิทีถ่ีข่ึน้
รวมถงึอายกุารรับรองมาตรฐานส้ันลง	

ประเทศ
ญ่ีปุ่น

๑. นางสาวณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ นักวิชาการงานวิเทศสัมพันธ์	ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นางสาวพัชณีย์ ค�าหนัก นักวิชาการงานนโยบายและแผน	ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นางสาวกมลสิริ บูรณะศิริ	นักวิชาการ	ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
ที่ปรึกษา : นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	สมศ. 

เรียบเรียง
โดย   

อนุญาตให้เผยแพร่โดย : ดร.คมศร  วงษ์รักษา รองผู้อ�านวยการ รักษาการแทนผู้อ�านวยการ สมศ.



จุลสาร สมศ.   ๖ 

ประเทศสิงคโปร์ 

	 มีคุณภาพการศึกษาอยู่ที่อันดับ	๓	ของโลก	และอันดับท่ี	๑	 
ในอาเซียน	 โดยรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส�าคัญกับการศึกษามาก	 
โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของประเทศ	การเรียนการ
สอนในสิงคโปร์จะเน้นความสะดวก	เรียนจากความเป็นจริง	และสิ่งที่
จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่	๔	ด้าน	คือ	เทคโนโลยี	คณิตศาสตร์	
วิทยาศาสตร์	และภาษา	โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสิงคโปร์แบ่งออกได้	๓	ระดบัการศกึษา	คอื	๑. การศกึษาปฐมวยั	มี	
ระบบรบัรองมาตรฐานเรยีกว่า	Singapore	Pre-School	Accreditation	
Framework	(SPARK)	ที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงระบบนี้
สะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตร	วิธีการสอน	สุขภาพ	ความสะอาดและความ
ปลอดภัย	และการรบัรองมีอายเุพยีง	๓	ปีเท่านัน้	๒. การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
(ประถมศกึษา-มธัยมศกึษา)	โดยใช้ระบบท่ีเรยีกว่า	School	Excellence	
Model	(SEM)	หรือต้นแบบการประเมินความเป็นเลิศของโรงเรียนใน
ด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม	 ท่ีน�า							
แบบอย่างมาจากประเทศองักฤษ	ประกอบด้วยการประเมนิตนเองและ
การประเมินภายนอกด้วยคณะผู้ตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนที่คัดเลือกมา	ซึ่งระบบ	SEM	มีเกณฑ์ประเมิน	
๙	ข้อ	เช่น	ความเป็นผู้น�า	การวางแผนกลยุทธ์	ความสามารถ	และ
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่	เป็นต้น	ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นผู้น�าของผู้บริหารว่าจัดการบริหารอย่างไรให้สามารถได้

ผลผลิตตามแผนท่ีวางไว้	และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร		
๓. อนุปริญญาและสายอาชีพ	ใช้ระบบ	EduTrust	เป็น
ระบบการรับรองมาตรฐานแบบสมัครใจ	ที่ให้การรับรอง
มาตรฐานโดยสภาการศึกษา	ซึ่งเป็นภาคเอกชน	 มีการ
ประเมินด้านการบริหารจัดการ	และการให้บริการแก่
นักศึกษา	อย่างไรก็ตาม	สถาบันการศึกษาภาคเอกชนต้อง
ผ่านการรับรองก่อนเปิดการเรียนการสอน	 เพราะเป็น
เง่ือนไขหนึง่ของการรับสมคัรนกัศกึษาต่างชาต	ิให้นกัศกึษา
ได้รับใบรับรองคุณสมบัติที่ถูกต้องก่อนที่จะเข้ามาเรียนใน
สิงคโปร์	



จุลสาร สมศ.   ๗

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

	 นบัเป็นประเทศใหญ่อีกประเทศหน่ึงท่ีมรีะบบการศกึษา
ท่ีค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลายมีการกระจายการก�ากับดูแล
ออกไปขึ้นอยู่กับมลรัฐนั้นๆ	แต่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีระบบการ
จดัการศกึษาทีด่เีพือ่ให้การศกึษาของทัง้ประเทศเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน	โดยเห็นได้จากคุณภาพการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันอยู ่ในล�าดับท่ี	๑๔	ของโลก	ซึ่งข้ันตอนการประเมิน 
และรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 สามารถแบ่งออกเป็น	 ๓	 ระดับหลักๆ	 คือ	 
(๑) การศึกษาปฐมวัย	ซึ่งมีองค์กรหลักของประเทศ	ชื่อว่า	
NAEYC-National	Association	for	the	Education	of	Young	
Children	ที่ท�าหน้าที่ดูแลมาตรฐานและการรับรองคุณภาพทั้ง
ในส่วนของสถานศึกษาและครูผู ้สอน	 โดยรายละเอียดของ
มาตรฐานคุณภาพการดูแลเลี้ยงดูและให้การศึกษาจะก�าหนด				
ส่ิงท่ีต้องปฏิบัติต่อเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ	๘	ปี	ไว้เป็น
ข้อๆ	อย่างชดัเจน	(๒) ประถมศกึษา-มธัยมศกึษา ถ้าเป็นโรงเรยีน
ของรฐับาลมาตรฐานการเรยีนการสอนภายใต้การดแูลของรฐับาล
แต่ละมลรัฐ	ซึ่งจะเรียกว่า	“Common	Core	Standards”	
มาตรฐานดังกล่าวระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาทุกรายวิชาที่
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นักเรียนควรได้รับการประเมินระดับนี้แบ่งเป็น	๒	ประเภท	คือ				
การประเมินผลระยะยาว	และการประเมินหลัก	ซึ่งจะเน้นดูจาก		
ผลสัมฤทธิก์ารศกึษาในวชิาคณติศาสตร์	และการอ่าน	ของนกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	มัธยมศึกษาปีที่	๑	และมัธยมศึกษา
ปีที่	๖	ซึ่งท�าการประเมินในรายวิชาตามตารางก�าหนดการของ
หน่วยงานหลกั	ชือ่ว่า	The	National	Assessment	of	Educational 
Progress	(NAEP)	ในส่วนของโรงเรียนเอกชน	จะท�าการประเมิน
คณุภาพจากองค์กรภายนอกซ่ึงเป็นองค์กรกลางระดบัประเทศ	เช่น	
National	Council	for	Private	School	Accreditation	(NCPSA)	
(๓) อดุมศกึษา จะเป็นการประเมนิโดยหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง	 (Federal	Government)											
โดยมีองค์กรของรัฐบาลกลางท�าหน้าที่ในการก�ากับ	คือ	CHEA	 
(The	Council	for	Higher	Education	Accreditation)	มีรปูแบบ
การประเมินที่หลากหลาย	และเป็นการประเมินตามบริบทของ	
สถานศกึษา	หลกัสตูร	หรอืสาขาวชิา	วธิกีารและเกณฑ์การประเมนิ	
จะมีทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	โดยจะประเมินผลจาก		
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก



ประเทศนิวซแีลนด์  

	 ประเทศนวิซแีลนด์เคยเป็นอาณานคิมขององักฤษมาก่อน	
จึงได้รบัการถ่ายทอดวฒันธรรมและระบบการศกึษาแบบองักฤษ
มาใช้จนถงึปัจจบุนั	ท�าให้นวิซแีลนด์เป็นประเทศหน่ึงทีม่กีารศกึษา
ทีมี่คุณภาพและเป็นทีย่อมรบัท่ัวโลก	โดยตดิอนัดับท่ี	๑๖	ของโลก	
ซึง่ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาสามารถแบ่งได้	๒	ระดับ	คอื	
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานประเมินคุณภาพการศึกษา	
Education	Review	Office	 (ERO)	 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ี
ประเมินและรายงานมาตรฐานการศกึษาของนกัเรยีนในโรงเรยีน
ปฐมวัย	ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	จะตรวจสอบศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียนเป็นประจ�าทุกๆ	๓	ปี	หากพบว่าการด�าเนินงาน
สถานศกึษายงัต้องปรบัปรงุและมคีวามเสีย่งต่อความปลอดภัยของ	
เดก็	กจ็ะเข้าไปประเมินถีข้ึ่น	๒. อดุมศกึษา	ส�านกังานรบัรองคณุวฒุ	ิ
ทางการศึกษาของนิวซีแลนด์	New	Zealand	Qualifications	
Authority	 (NZQA)	 เป็นหน่วยงานที่ก�าหนดมาตรฐานและ
คุณลกัษณะของผูจ้บการศกึษาทกุระดบัการศกึษา	และเป็นเครือ่ง
มือที่ใช้ในการประเมินตนเองในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพ	
ประเมนิผลลพัธ์ทีผู่เ้รยีนจะได้รบั	ซึง่เครือ่งมอืการประเมนิตนเอง
เน้นการระบุและการตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน	
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและแนว
ปฏิบัติของสถาบันที่สถานศึกษาจัดการประเมินตนเอง

	 จากการศึกษารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จากประเทศชัน้น�าของโลกด้านการศึกษาดงักล่าว	มีความแตกต่าง
กันไปตามความเหมาะสมและบริบทของประเทศ	ดังนั้น	 
ในส่วนของประเทศไทย	ปัจจุบัน	สมศ.	ก�าลังด�าเนินงานวางแผน
รูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ประเทศไทย	และให้ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ของรัฐบาล	 เพื่อให้ได้รูปแบบการประเมินคุณภาพใหม่ที่จะ
สามารถเป็นกรอบการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ทีม่มีาตรฐานการศึกษาทีม่คีวามสมบรูณ์ขึน้	รวมถงึยังสามารถเป็น
เคร่ืองมอืในการสะท้อนสถานการณ์การศกึษาของประเทศไทยได้
อย่างแท้จรงิ	ซึง่ผลลพัธ์ดงักล่าวจะสามารถเป็นตวัก�าหนดทิศทาง
และนโยบายการพฒันาการศกึษาของประเทศได้		ทัง้นีใ้นอนาคต
อันใกล้คาดว่าประเทศไทยจะได้รูปแบบวิธีการประเมินที่มี
คุณภาพสูงสุดตั้งแต่ที่เคยมีมา


