ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

บทบรรณาธิการ...

EDITOR’S NOTE

เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ย่างเข้าสู่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จุ ล สาร สมศ. เดิ น ทางมาถึ ง ปี ที่ ๑๘ และยั ง เดิ น หน้ า เผยแพร่ วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ
ด้านการประเมินสู่สาธารณชน มุ่งส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อกระตุ้นคุณภาพการศึกษาไทย และยกระดับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคที่สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเป็นพลวัตร
ฉบับนี้ สมศ. ขอนำ�เสนอข่าวสารงานต่างประเทศ และการดำ �เนินงานของ สมศ. ที่ผ่านมา
การรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้โครงการนำ�ร่องการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของ
สหภาพยุโรป (EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review) หรือ EU SHARE บทความ
ทางวิชาการ “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)” และ ประกาศรับสมัคร
ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ไติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม
ช่วงนี้สายลมหนาวเยือนมา กองบรรณาธิการขอให้ทุกท่านดูแลร่างกายให้อบอุ่น มีสุขภาพที่แข็งแรง

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรงั สุวรรณ
พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช
นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์
นางศิริธร เวียนศิริ
นางสาววิมล ทวีคูณ

นางขนิษฐา จรูญชนม์
นางสาวนภาภร ส่งแสง
นางสาวภัคพิชา ภู่ทับทิม
นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญ

ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
ดร.สมยศ ชีแ้ จง
นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์

เรียบเรียงเนือ้ หา และออกแบบ โดย นายภูมพิ ฒ
ั น์ ศรีวชิรพัฒน์ นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์

จุลสาร สมศ.

ข่าวสารงานต่างประเทศ
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สมศ. เข้าร่วมโครงการ MQA Internship
Programme 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560

สมศ. รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้โครงการนำ�ร่องการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพ
ภายนอกของสหภาพยุโรป (EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review)
สมศ. เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกแห่งแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้ โ ครงการนำ � ร่ อ งการประเมิ น หน่ ว ยงานประกั น คุ ณ ภาพภายนอกของสหภาพยุ โ รป
(EU SHARE External Quality Assurance Agency Pilot Review) ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายประกัน
คุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Network: AQAN)

การประเมินดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบว่าการ
ดำ�เนินงานและระบบของหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมาชิก AQAN มีความสอดคล้องกับหลักการตามกรอบประกัน
คุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Framework
หรือ AQAF) เพียงไร การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ สมศ.
เป็นโอกาสดีที่ สมศ. ได้ประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาองค์กร
รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่รัฐบาลและสถานศึกษา

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากยุโรปและอาเซียน จำ�นวน ๔ คน
ได้แก่ (๑) Ms. Fiona Crozier เป็นหัวหน้าคณะ มาจาก Quality
Assurance Agency for Higher Education ประเทศอังกฤษ
(๒) Ms. Dorte Kristoffersen ผูอ้ �ำ นวยการบริหารของ Hong Kong
Council for Accreditation of Academic and Vocational
Qualification เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (๓) Prof. Dr. Hazman
Shah bin Abdullah รองผู้อำ�นวยการบริหารของ Malaysian
Qualifications Agency ประเทศมาเลเซีย (๔) Dr.Indrianty
Sudirman จากมหาวิทยาลัย Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย

การประเมิน สมศ. ภายใต้โครงการนำ�ร่องการประเมิน
หน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกของสหภาพยุโรป ดำ�เนินการ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการ

โครงการนำ�ร่องการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพ
ภายนอกของ AQAN ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ European Union Support to Higher Education in the ASEAN
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Region: EU SHARE โดยจัดการประเมินหน่วยงานประกันคุณภาพ
ภายนอกของประเทศในอาเซียน ๔ หน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้แก่หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับชาติของไทย
ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการลงพืน้ ทีป่ ระเมินภายใต้
โครงการดังกล่าวมีการสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับการดำ�เนิน
การด้านการประกันคุณภาพของ สมศ. ประกอบด้วยผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สมศ. ผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมิน
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาชีพ
ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา (ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์)

สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมโครงการ MQA Internship
Programme 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งหน่วยงาน Malaysian Qualifications Agency
(MQA) ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ Internship Programme
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพนานาชาติ โดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (on-the-job training) จัดให้มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพจากหน่วยงานประกันคุณภาพภายนอกและ
สถาบันอุดมศึกษาหลายประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงานสถาบัน
อุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพในประเทศ
มาเลเซีย ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ เช่น
รัฐเอกราชซามัว, สาธารณรัฐมอริเชียส, ราชอาณาจักรตองกา,
บรูไนดารุสซาลาม และไทย โดย สมศ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว คือ นายกิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ� นางสาวกมลสิริ
บูรณะศิริ และ นางสาวพรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ ซึ่งเป็นโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ สมศ. ได้พฒ
ั นาศักยภาพตนเองเพือ่ นำ�มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์กรต่อไป
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จุลสาร สมศ.

ข่าวสารงานต่างประเทศ

สมศ. เข้าร่วมกิจกรรมประจำ�ปีของเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN)
วันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๐๑๗ ณ โรงแรม Champasak Grand Hotel
แขวงจำ�ปาสัก สปป.ลาว

พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำ�นวยการ สมศ.และคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำ�ปีของ
เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๗ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ในหัวข้อการประชุม “บทบาทของการประกันคุณภาพด้านการอุดมศึกษาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (The Role of Quality Assurance in Higher Education in ASEAN Economic
Community)
การประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับบริบทด้านการประกัน
คุณภาพการอุดมศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อรองรับ
การเคลื่อนย้ายผู้เรียนและแรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภูมิภาค
โดยยึดนโยบายอาเซียนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ค�ำ นึงถึง
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการเข้า
ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
การประชุมดังกล่าวอ้างอิงแผนปฏิบัติการด้านการ
ศึกษาของอาเซียน ๒๐๑๖- ๒๐๒๐ (ASEAN Work Plan on Education 2016 – 2020) ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพในระดับอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสถาบัน
อุดมศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพผ่านกลไกการประกันคุณภาพทีเ่ ข้มแข็ง
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาความกลมกลืน (harmonization)
ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่คำ�นึงถึงบริบทของ
อาเซียน และส่งเสริมให้กลไกดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
“กรอบการประกันคุณภาพอาเซียน”(ASEAN Quality Assurance
Framework: AQAF) และ “กรอบคุณวุฒอิ า้ งอิงอาเซียน” (ASEAN
Qualifications Reference Framework: AQRF) ซึ่ง AQAF
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ประโยชน์จึงจำ�กัดอยู่เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
จึงเป็นทีม่ าของการขยายโครงการ AIMS เพือ่ ขจัดข้อจำ�กัดดังกล่าว
โดยมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนผ่าน Regional
Platform ทั้งในส่วนของภาครัฐและสถาบันในภูมิภาค และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบัน
๑ แห่งจากจำ�นวนทั้งหมด ๖๘ แห่งในเครือข่าย จาก ๘ ประเทศ
สมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยสามารถ
เลือกศึกษาได้ ๑ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๑๐ สาขาวิชา ได้แก่
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์
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และการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นอาหาร การบริหารธุรกิจนานาชาติ
ภาษาและวัฒนธรรม การเกษตร การโรงแรมและการท่องเทียว
ทั้งนี้ โครงการ AIMS คาดหวังว่าการเคลื่อนย้ายผู้เรียน
เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำ�ไปสู่การเคลื่อนย้ายผู้สอน นักวิจัย รวมถึง
บุคลากรด้านการศึกษาในภูมิภาค และจัดตั้ง ๑๐ สาขาวิชาที่แลก
เปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในรูปแบบเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วนกัน
(consortium) กล่าวคือ เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้
ทุกประเทศในภูมภิ าคอาเซียนให้เป็นสมาชิกโครงการ AIMS ซึง่ ใน
ปัจจุบันยังมี ๔ ประเทศที่มิได้เป็นสมาชิก ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา
สปป.ลาว และเมียนมา

และ AQRF จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความความกลมกลืนของระบบ
การอุ ด มศึ ก ษาโดยต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
การศึ ก ษาของแต่ ล ะประเทศ ระดั บ การพั ฒ นาที่ ต่ า งกั น
และควรร่วมกันพัฒนาแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างความ
กลมกลืนของระบบการประกันคุณภาพในอาเซียน เป็นต้น
สำ�หรับหัวข้อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาย
ใต้โครงการ Asian International Mobility of Students
Programme (AIMS) มีความน่าสนใจตรงที่ ในอดีตการเคลื่อน
ย้ายผู้เรียนในภูมิภาคอาเซียนจะมีขึ้นระหว่างประเทศคู่เจรจา
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สมศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทาง
การประเมินตามระดับคุณภาพ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม และ วันที่ ๖-๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเภทของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การศึกษานอกระบบ และ
๒) การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มการจัดการศึกษา
ได้ดังนี้

สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแนวทางการพิจารณาการ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานการประชุม
พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ปาน กิมปี และดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต้นสังกัด กศน. สช. และผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปฏิบตั กิ ารจากภูมภิ าคต่างๆ
ร่วมกันการพัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กศน. เพื่อ
ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เช่น
การกำ�หนดประเด็นพิจารณาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในแต่ละบริบท
ของ กศน. ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบหลักสูตรต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เน้นการกำ�หนดทิศทางและส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs + 8Cs) เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์

๐8 //

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะใน
การสืบเสาะหาข้อมูล การสรุป ประมวลและ
สังเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
การอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ทักษะในการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ เพื่อนำ�ไปใช้ในการ
ดำ�เนินชีวติ การทำ�งานและการประกอบอาชีพ
โดยการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จะเน้น
การประเมินผลลัพธ์ตามพันธกิจและมาตรฐาน
ในระดับสถานศึกษา ซึ่งใช้ข้อมูลพื้นฐานร่วม
กับหน่วยงานต้นสังกัด ไม่สร้างภาระให้กับ
สถานศึกษาโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสาร เป็นการ
ประเมินเพือ่ พัฒนาโดยไม่มกี าร “รับรอง” หรือ
“ไม่รับรอง”สถานศึกษา เป็นต้น

๑) กลุ่มสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบ
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย
		 ๑.๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
			 ตามอัธยาศัยอำ�เภอ
		 ๑.๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
			 ตามอัธยาศัยเขต
		 ๑.๓ สถาบันการศึกษาทางไกลไทยคม
๒) กลุม่ สถานศึกษาทีม่ งุ่ เน้นจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

อาชีพ
		 ๒.๑		ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
				ชายแดนจังหวัด
		 ๒.๒ ศู น ย์ ฝึ ก วิ ช าชี พ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
				(สามสงฆ์ทรงพระคุณ)
		 ๒.๓ ศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรม
			 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
		 ๒.๔ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก

		 ๒.๕ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทันฑ์
๓) กลุม่ สถานศึกษาทีม่ งุ่ เน้นจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
		 ๓.๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด
		 ๓.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
		 ๓.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและ
			 วัฒนธรรมจังหวัด
๔) กลุม่ สถานศึกษาทีม่ งุ่ เน้นวิจยั พัฒนา และส่งเสริม
สนับสนุนทางด้านวิชาการ
		 ๔.๑ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาค
		 ๔.๒ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
๕) กลุ่ ม สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น จั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ
(กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้)
		 ๕.๑ ศูนย์สง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
		 ๕.๒ สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะแบ่งออกเป็น ๒
ระยะ โดยระยะที่ ๑ จะเริ่มดำ�เนินการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาและศูนย์กลุ่มหลัก คือ กศน. อำ�เภอและเขต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระยะที่ ๒ จะดำ�เนินการในประเมิน
สถานศึกษาส่วนที่เหลือต่อไป
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โครงการส่งเสริมโรงเรียนนานาชาติ
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำ�คัญ
และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

การประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมิน
ภายนอก เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมศ. จัดการ
ประชุมวิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอก เพื่อ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)

การส่งเสริมสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับความสำ�คัญ
และหลักการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน
นานาชาติ จำ�นวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑) Prem Tinsulanonda
International School ๒) Topsy Turvy International School
๓) International Pioneers School ๔) โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหิดล (Mahidol University International Demonstration
School) ๕)โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต (British International
School, Phuket) และหน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ สำ�นักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้แทนสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมุ่งเน้นการลดภาระ
ความซำ�้ซ้อนจากการประเมิน โดยองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ให้เป็นการประเมินร่วมในคราวเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรต่างประเทศ
จะประเมินมาตรฐานในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน
ของตน สำ�หรับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. จะประเมินตาม
มาตรฐานขององค์กรต่างประเทศ และความเป็นไทยตามหลักสูตร
ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ ตามที่ สช. กำ�หนด
ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาผูป้ ระเมินภายนอก สมศ. ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
๔ องค์กรต่างประเทศมาอบรมพัฒนาทีมผูป้ ระเมินภายนอกของ สมศ.
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ในกรอบมาตรฐานการประเมินตามแนวทางขององค์กรต่างประเทศ
เพื่อให้การพิจารณาและวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีโ่ รงเรียนนานาชาติ
จะเป็นการประเมินในรูปแบบ Peer Review โดยคณะผูป้ ระเมิน
ที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ซึ่งประกอบด้วย
ผูป้ ระเมินภายนอกจาก สมศ. ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงานต้นสังกัด และ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการลงพื้นที่
ประเมินตามสภาพจริง ทั้งนี้คณะผู้ประเมินภายนอกจากองค์กร
ต่างประเทศและ สมศ. ทุกคนจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานและ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report
:SSR ) ก่อนการลงพื้นที่ประเมิน เพื่อให้เข้าใจบริบทของสถาน
ศึกษา นำ�ไปสู่การวางแผนการประเมิน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
กำ�หนดเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อยืนยัน

ผลในประเด็นทีส่ ถานศึกษาได้วเิ คราะห์และประเมินตนเองไว้ โดย
จะนำ�ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาโดยไม่ตัดสินผลว่า “รับรอง หรือ
ไม่รบั รอง” สถานศึกษาเช่นเดียวกับการประเมินขององค์กรประเมิน
ต่างประเทศทั้ง ๔ องค์กร

โดยผู้ อำ � นวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์
ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นจึงแยก
วิพากษ์คู่มือผู้ประเมินภายนอกแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.
ณ ห้องประชุมสันถวมิตร
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บทความ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สมศ. สำ�หรับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
แนวคิดหลัก
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยง
กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย
มาตรฐานที่กำ�หนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่
เกิดขึ้น (Accountability)
๒) การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกต้ อ งมี ค วาม
ท้ า ทายและช่ ว ยกระตุ้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด การ
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสูส่ ากลตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment)
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๒) ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่รฐั บาลในการพิจารณากำ�หนดนโยบาย
การพัฒนา ที่นำ�ไปสู่การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

การประเมินคุณภาพภายนอกมุ่งให้มีมาตรฐานสำ�หรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยคำ�นึงถึงบริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติตอ่ รัฐบาล
อย่างต่อเนือ่ งทุกปีเพือ่ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของประเทศ (สนใจรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
(www.onesqa.or.th)

วัตถุประสงค์เพื่อ

๑) สร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/
Criteria/ Guideline) และส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ และทุกประเภท สร้าง
ผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสำ�หรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทเพื่อให้
เกิดกลไกการขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรม
คุณภาพ” ภายในสถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่สากลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและความคาดหวังของประเทศ
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จุลสาร สมศ.

ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก

ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก
จากแนวคิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่ต้องการ
ยกฐานะผู้ประเมินภายนอกให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
คุณภาพภายนอก” โดยคณะผูป้ ระเมินภายนอกของ สมศ.ประกอบด้วย
๓ ประเภท คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกนั้น
ซึง่ ขณะนี้ สมศ. เปิดรับสมัครบุคคลทีม่ คี วามสนใจและมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำ�หนด เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผูป้ ระเมินภายนอก
รอบสี่ : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา
โดยกำ�หนดคุณสมบัติทั่วไปและขั้นตอนการสมัครไว้ดังนี้
คุณสมบัติ
๑. มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
๒. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๓. มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในระดับการศึกษาที่สมัคร ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน ดังนี้
			 ๓.๑ ด้านการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
			 ๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้
			 ๓.๓ ด้านอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผล
				 เป็นต้น
๔. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
๕. มีทักษะการสื่อสาร
๖. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่

๐14 //

ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้พิการ หรือมีจิตบกพร่อง อันเป็นเหตุให้เป็น
		 ผู้หย่อนสมรรถภาพในการเป็นผู้ประเมินภายนอก
๒. เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
		 ไร้ความสามารถ
๓. อยู่ ร ะหว่ า งลงโทษจำ � คุ ก โดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
		 ให้จำ�คุก
๔. เคยได้รับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
		 เว้นแต่โทษสำ�หรับความผิดที่กระทำ�โดยประมาท
		 หรือความผิดลหุโทษ
๕. ในกรณีของผู้ที่เคยรับราชการต้องไม่เคยได้รับโทษ
		 ทางวินัยอย่างร้ายแรง
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ผูท้ สี่ นใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม/
สัมมนาเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. ๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ ต่อ ๑๔๐-๑๔๓ และ ๑๕๐-๑๕๖

ขั้นตอนการสมัคร

		 เพือ่ คัดเลือกเข้ารับการอบรม/สัมมนา เป็นผูป้ ระเมินภายนอก
ของ สมศ.
๑. ผู้สมัครทุกคนทำ�การสมัครตามคุณสมบัติแต่ละ		
		 ระดับผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมิน
		 คุณภาพภายนอก (Automated Quality Assess		
		 ment หรือ AQA) โดยป้อนข้อมูลคุณสมบัติตามแบบ
		 ฟอร์มที่กำ�หนดให้ครบถ้วน ผ่าน QR Code
		 หรือ (http://aqa.onesqa.or.th/)
๒. ทำ�แบบแสดงเจตจำ�นงก่อนการอบรม
		 (Pre-training requirement)
๓. สมศ. คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนา
			เป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. (http://www.		
		 onesqa.or.th หรือ http://aqa.onesqa.or.th/)
๕. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม/สัมมนาเป็นผู้ประเมินภายนอก
		 ของ สมศ. ทำ�การยืนยันเข้ารับการอบรม/สัมมนา
		 (http://aqa.onesqa.or.th/)
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