ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑

บทบรรณาธิการ...

EDITOR’S NOTE

สายนำ�้ไม่รอท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร เข้าสู่ไตรมาสสองของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นปีที่
สามของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ได้นำ�นโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างจริงจัง ด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อมุ่งให้
สถานศึกษานำ�ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุลสารฉบับนี้ สมศ. ขอนำ�เสนอถึงความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด และผูเ้ กีย่ วข้อง การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้เป็นผูป้ ระเมินภายนอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินผลการประเมิน (Expert Judgment) และเสียงสะท้อนจากสถานศึกษาที่รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์ รักษาการประธานกรรมการ สมศ.
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรงั สุวรรณ
พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช
นางสาวมาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์
นางศิริธร เวียนศิริ
นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญ

นางขนิษฐา จรูญชนม์
นางสาวนภาภร ส่งแสง
นางสาวภัคพิชา ภู่ทับทิม

ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
ดร.สมยศ ชีแ้ จง
นายภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์ นางสาววิมล ทวีคูณ

เรียบเรียงเนือ้ หา และออกแบบ โดย นายภูมพิ ฒ
ั น์ ศรีวชิรพัฒน์ นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์

จุลสาร สมศ.

การดำ�เนินงานของ สมศ.
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ
สมศ. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า น
การอาชีวศึกษา (กพศ.) ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.
โดยมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นประธาน
การประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ
สมศ. แจ้งที่ประชุมทราบว่าสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้
การกำ�กับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน
จัน่ ตอง เพือ่ ทราบถึงบริบทของสำ�นักงานทีต่ อ้ งดำ�เนินการตามแผน
ต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงกรอบขั้นตอนการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
๑ ผู้ที่สนใจจะต้องทำ�การสมัครผ่านระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated
QA) โดยจัดทำ�แบบแสดงเจตจำ�นง ก่อนเข้ารับการอบรม
(Pre-training requirement)
๒. สมศ. จะทำ � การคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของ
ผู้สมัคร
๓. สมศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัด
เลือกเป็นผู้ประเมิน
๔. ผู้สมัครทำ�การยืนยันเข้ารับการอบรม
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ กพศ. ได้พจิ ารณาถึงขัน้ ตอนและกระบวนการ
ในการอบรม จากครัง้ ทีผ่ า่ นมาเพือ่ ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ในรุ่นที่ ๓
ต่อไป
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การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมิน
ภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา
รุ่น ๑ – ๓ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัด
อบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่
ด้านการอาชีวศึกษา รุน่ ที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ – ๘
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กิ จ กรรมการอบรมประกอบด้ ว ย การบรรยายและ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริ ง หั ว ข้ อ การบรรยาย หลั ก การ
แนวคิ ด ทิ ศ ทางการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ โ ดย
ผู้อำ�นวยการ สมศ. (รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ) บทบาทหน้าที่

และจรรยาบรรณผู้ประเมินภายนอก โดยรองผู้อำ�นวยการ สมศ.
(นางขนิ ษ ฐา จรู ญ ชนม์ ) จากนั้ น วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ได้ให้ความรู้ในการทำ�หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ
ผู้แทนจาก สอศ. (นายเริงจิตร์ มีลาภสม) บรรยายเกี่ยวกับ
กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ด้านการอาชีวศึกษา (IQA)
อดีตรองเลขาธิการ สอศ. และกรรมการ กพศ. (นายวณิชย์ อ่วมศรี)
บรรยายเกีย่ วกับความเชือ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ประธานกรรมการพัฒนาระบบ
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษา
(ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล) บรรยายกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ สมศ. ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
โดยกรรมการ กพศ. ได้ แ ก่ ด ร.ชมพู นุ ช บั ว บั ง ศร และ
รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่
ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์ รวมถึงให้ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินเชิงคุณภาพ เทคนิคต่างๆ ในการเป็น
Expert Judgment โดย ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และ
ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการวัดผล
และวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
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การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำ�ผลประเมินไปใช้

สมศ. รับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร กศน. ประเมินภายนอกรอบสี่ กศน.

จุลสาร สมศ.
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วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำ�นักงาน กศน.
ได้แก่ ๑.คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ๒.คุณภาพการจัดการศึกษา
/การให้บริการ ๓.ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา โดยการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นการประเมินเพือ่ พัฒนา ไม่มกี ารตัดสินผลว่า “รับรอง”
หรือ “ไม่รับรอง” สถานศึกษา โดยใช้ฐานการประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ภายใต้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม
(Holistic Approach) ซึง่ หมายถึงการพิจารณาจากทุกมิติ เป็นการประเมิน
เชิงคุณภาพ โดยคณะผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
การนำ�ผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามการนำ�ผลประเมินไป
ใช้ ครั้งที่ ๑ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานอนุกรรมการฯ
และประธานการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการแต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนำ�ผลประเมินไปใช้ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดที่กำ�กับดูแลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ในการนำ�ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้สง่ เสริมและพัฒนา ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน ภายใต้บริบททีแ่ ตกต่างกันของสถานศึกษา และลดความ
เหลื่อมลำ�้ทางการศึกษาของประเทศ โดยเป้าหมายการประชุมนี้
จะเป็นเวทีของการระดมความคิดในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
รวมถึงนำ�ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายนอก
มาอภิปรายและรายงานการดำ�เนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด
ในการกำ�กับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศต่อไป
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พร้อมด้วย ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ของ สมศ. และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน
การประชุมพร้อมผูบ้ ริหารของ กศน. ประกอบด้วย ประธานและผูแ้ ทน
กลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑๙ กลุ่ม
ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ สมศ.
กล่าวว่า แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.
เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับนโยบายชาติและการประกันคุณภาพภายในของ กศน. ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน

ในการตัดสินผลการประเมิน (Expert Judgment) ประกอบไปด้วย
๓ ประเภทได้แก่ ๑.ผูท้ รงคุณวุฒจิ าก สมศ. ๒.ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
๓.ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา เป็นการประเมิน
เพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงของระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ด้วยการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก เพือ่ ลดภาระงานด้านเอกสารของสถาน
ศึกษา รวมถึง เป็นการประเมินเพือ่ สะท้อนคุณภาพทีแ่ ท้จริงของการจัดการ
ศึกษาที่จะนำ�ไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ สมศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดการศึกษาของ กศน. คำ�นึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และบริบทของ กศน. ซึ่งภารกิจหลัก คือ
การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสิง่ สำ�คัญ
ในการ “พัฒนาคน” ซึ่ง “คน”เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ ใน
โลกปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้ที่จะสามารถดำ�รงชีวิต
อยู่ได้จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องไม่พึ่งพาการเรียนรู้หรือการ
จัดการศึกษาในสถาบันเท่านัน้ (Institution - based Approach) แต่จะมี
การเรียนรูท้ มี่ าจากการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ “Learner - based Approach”

กศน. จึงส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning)
ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ กศน. อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของ
กศน. จะต้องจัดการศึกษาแบบ “เชิงลึก” ถึงผู้รับบริการ ไม่ใช่แบบ
“โปรยหว่าน” โดยจะส่งเสริมและปลูกฝังความคิดให้บุคคลที่จะ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ด้วยตนเอง มีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานในการแสวงหาความรู้
(Learn how to learn) ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก ผ่านกระบวนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการรวมถึง
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้จะต้องวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการส่งเสริม
การศึกษา กศน. ต่อไป”
“สมศ. มุ่งพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำ�คัญ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ โดยจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาร่วมพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมิน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินภายนอกที่มี
ความเชีย่ วชาญ (Expert Judgement) สามารถทำ�การประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะกับ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา กศน. อย่างแท้จริง
พร้อมทั้ง สมศ.จะเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
สถานศึกษา กศน. ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑ นี้ เพื่อนำ�
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้มาพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ต่อไป โดยมีเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายนอก กศน.
อำ�เภอ /เขต จำ�นวน ๙๒๘ แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๓
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การฝึกอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก ทั้ง ๔ ระดับการศึกษา

สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
จัดฝึกอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก ทั้ง ๔ ระดับการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์

ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของผู้ประเมินภายนอกให้มีความพร้อมทั้งคุณสมบัติ ความรู้ ในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญเชิงคุณภาพ เน้นทักษะ
การสังเกต และการแสวงหาหลักฐานเชิงประจักษ์ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณเป็นการประเมินเพือ่ การพัฒนาและสร้างสรรค์

ช่วยสืบค้นนวัตกรรมของสถานศึกษา สามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้หลากหลาย
และชี้ทิศการพัฒนาสถานศึกษา นำ�ไปสู่การก้าวข้ามขีดจำ�กัดของ
สถานศึกษา ลดภาระงานด้านเอกสารและความซำ�้ซ้อนจากการประเมิน
สำ�หรับหลักสูตรการอบรม สมศ. จะเข้มงวดในเรื่องจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ดังนั้นผู้ประเมินภายนอกทุกคนควรจะ
ต้องเช้าใจบทบาทและการวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม
สมศ. ได้นำ�เสนอคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และได้
เห็นตัวอย่างที่ควร และไม่ควรปฏิบัติ เมื่อลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา
เช่น ต้องทำ�การประเมินคุณภาพภายนอกด้วยตนเอง มีความเที่ยงตรง
เป็น กลาง โปร่ งใส มี ค วามรั บ ผิด ชอบ และสามารถตรวจสอบได้
ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนหรือ สมศ. ไม่รับและไม่เรียก
ร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
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ปฏิบตั ติ ามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอก รักษาความลับของส่วนบุคคลและสถานศึกษา ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์ส�ำ หรับตัวเอง หรือผูอ้ นื่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการสะท้อนผล
การประเมินทั้งสามรอบที่ผ่านมา สมศ. ได้วางแผนในการกำ�กับติดตาม
การปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมินด้วยระบบ QC 100 ซึง่ ในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ สมศ. ได้มกี ารปรับปรุงระบบกำ�กับติดตามให้มคี วามเข้มข้นมากยิง่ ขึน้ และ
กำ�หนดมาตรการในการลงโทษตัง้ แต่ตกั เตือน ภาคทัณฑ์ และยกเลิกใบอนุญาต
ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสามรอบจะมีการดำ�เนินการทั้ง ๓ ลักษณะ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สมศ. ได้ดำ�เนินการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้ประเมินภายนอกในทุกระดับ ดังนี้ การศึกษาปฐมวัย จำ�นวน ๕ รุ่น การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน ๒ รุ่น การอาชีวศึกษา จำ�นวน ๓ รุ่น และอุดมศึกษา
จำ�นวน ๓ รุน่ เพือ่ เป็นผูป้ ระเมินภายนอกของ สมศ. ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ สมศ. กำ�หนด

25๖๑

การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอำ � นวยการ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
จั ด การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการอำ � นวยการศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย
สมศ. ครั้ ง ที่ ๑ ประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
ประธานอนุกรรมการเป็นประธานการประชุม

ดร.พรหมสวั ส ดิ์ ทิ พ ย์ ค งคา ประธานอนุ ก รรมการ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำ�นวยการ
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย สมศ. ความเป็ น มาและผลการดำ � เนิ น งานของ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ที่ผ่านมา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย
สมศ. ในปัจจุบัน ในการนี้ที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑) (ร่าง)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) กับสถาบันอุดมศึกษา ๒) พืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของ
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ทัง้ ๑๐ แห่ง ๓) กระบวนการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา
เป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. ๔) แนวทางการดำ�เนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำ�หนดการประชุมครั้งต่อไปในวัน
ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ข่าวสารงานต่างประเทศ

25๖๑

สมศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน
(AQAN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ สมศ. พร้อมคณะ ได้แก่
ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร
เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียน (AQAN) ตำ�แหน่งเหรัญญิกของเครือข่าย AQAN  นางสาวปัทมา สินธุ์จำ�ปาศักดิ์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชญานิษฐ์ ดุลยเกษม หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมการประชุม
AQAN Executive Committee No.1/2018 ณ สำ�นักงาน Malaysian Qualifications Agency (MQA)
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ในครั้ง
นี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
บริหารเครือข่าย AQAN ชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึง่ นับเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN
ชุดที่ ๔ ซึง่ อยูใ่ นวาระตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย AQAN ชุดใหม่นี้ประกอบด้วย
ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ร่วมทำ�หน้าที่ ได้แก่ ประธานกรรมการ
บริหาร (อินโดนีเซีย) รองประธานกรรมการบริหาร (มาเลเซีย)
เลขานุการบริหาร (ฟิลปิ ปินส์) ผูช้ ว่ ยเลขานุการบริหาร (เวียดนาม)
กรรมการบริหาร (กัมพูชา, ลาว) และเหรัญญิก (ไทย) โดยมี
สำ�นักเลขาธิการของเครือข่าย AQAN ตั้งอยู่ที่สำ�นักงาน MQA
ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย AQAN เข้าร่วมการประชุมจาก ๖ ประเทศ คือ กัมพูชา
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ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม วาระการประชุม
หลัก ได้แก่ การพิจารณายุทธศาสตร์ ๕ ปีของเครือข่าย AQAN
(ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๐) แผนงานประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดำ�เนินงานด้านกรอบประกันคุณภาพ
อาเซียน ฐานะการเงิน สถานภาพสมาชิกเครือข่าย และโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง AQAN กับรัฐบาลเยอรมันเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาของอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีผู้
แทนจากกระทรวงการศึกษาประเทศสิงคโปร์ และ Mr. Christian
Rabl รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน DAAD ประจำ�กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะเป็นผู้แทนของ EU SHARE เข้าร่วม
การประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์และได้ร่วมในการนำ�เสนอ
แผนกิจกรรมที่จะดำ�เนินการร่วมกับเครือข่าย AQAN ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมศ. ต้อนรับการศึกษาดูงานของผู้แทนจากหน่วยงาน National Institution for
Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education
(NIAD-QE) ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ผูอ้ �ำ นวยการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ สมศ. ได้ให้การต้อนรับผูแ้ ทนจากหน่วยงาน National Institution for Academic Degrees and Quality
Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) ประเทศญีป่ นุ่ จำ�นวน ๓ คน ประกอบด้วย Prof. Syun Tutiya Mr. Hideto Saito และ
Mr. Takashi Hisano และล่าม ญีป่ นุ่ -ไทย อีก ๒ คน ซึง่ วัตถุประสงค์ในการ
มาศึกษาดูงานของหน่วยงาน NIAD-QE คือ ต้องการทำ�ความเข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษา ความเชือ่ มโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมถึงกรอบการประกันคุณภาพ
ของประเทศไทยให้มากขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้จะนำ�ไปใช้ประกอบการจัดทำ�เอกสารเผยแพร่เรื่อง “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” (Overviews of Quality Assurance
System in Higher Education) ฉบับภาษาญี่ปุ่น ของหน่วยงาน
NIAD-QE ซึ่งจัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ รวม
ถึงประเทศไทย ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพระหว่ า งสองประเทศ
โดยหน่วยงาน NIAD-QE ให้ความสนใจต่อแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ของ สมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบที่ผ่านมาอย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ ให้ความชืน่ ชมประเทศไทยทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ
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บทความ เสียงสะท้อนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุม่ มหาวิทยาลัย
ทีพ่ ฒ
ั นามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่
ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ
ประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย
ครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม
“ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อ
ประจำ�สถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทาน
พระราชลัญจกรเป็นตราประจำ�มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. วิทยา เมฆขำ� 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา หรือ มรสส.
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีสว่ นร่วมในการจัดการ
การบำ�รุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทำ�การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ�ำ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู โดยมีภาระหน้าที่ในการแสวงหาความจริง
เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากล และผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มีความ
สำ�นึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิน่ อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชน
เพือ่ ช่วนคนในท้องถิน่ รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ฯลฯ

ประเมินตนเองทุกปี ซึง่ ทุกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกก็รบั
การประเมินคุณภาพภายนอกตามหมวด ๖ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ มร.สส. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับการประเมิน
จาก สมศ. เป็นรุ่นแรกและได้สะท้อนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย ผศ.ดร. วิทยา เมฆขำ� รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
กล่าวว่า “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ. ในรอบนี้
มีแนวคิดในการประเมินทีด่ มี าก เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ทีเ่ น้น
การประเมินเพื่อพัฒนา มีแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน อีกทั้งยังมีองค์ประกอบในแต่ละด้าน ซึ่ง
ในแต่ละองค์ประกอบก็มีประเด็นรายละเอียดในการพิจารณาที่
สามารถวัดได้ตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและมีความยืดหยุน่
ตามสภาพจริง มร.สส. มีความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของระบบการประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ หรือบุคลากร จากการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา มร.สส. มีความพึงพอใจต่อคำ�ถามของคณะ
ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นคำ�ถามปลายเปิดไม่ได้กำ�หนดตายตัว
ทีม่ งุ่ เน้นทางด้านงานวิจยั เพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสให้ มร.สส.
ได้ตอบคำ�ถามอย่างกว้างขวาง เช่นประเด็นคำ�ถามด้านนวัตกรรม
ด้วยความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ การบริการ
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และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนซึง่ สอดคล้องกับบริบทของ มร.สส.
ทีผ่ า่ นมา มร.สส. ได้จดั ทำ�ศูนย์การเรียนรูว้ จิ ยั บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน บ้านสารภี ตำ�บล
จอมปลวก อำ�เภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำ�
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากทฤษฎีหรืองานวิจยั สูภ่ าคปฏิบตั หิ รือการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างและขยายโอกาสทางรายได้
เพิม่ มูลค่าแก่ผลผลิตในท้องถิน่ สูช่ มุ ชนเข้มแข็ง จนเป็นทีร่ จู้ กั และ
ได้รบั การยกย่อง ซึง่ เป็นนวัตกรรมของ มร.สส. และจะขยายโมเดล
นี้สู่ชุมชนอื่นต่อไป” ผศ.ดร. วิทยา เมฆขำ� กล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องและทำ�การ
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สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. จัดให้มีการนำ�เสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการนำ�ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการ สมศ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมรับฟังการนำ�เสนอผลงานวิจัย
จากคณะผูว้ จิ ยั นำ�โดย ดร.ทัศน์ศริ นิ ทร์ สว่างบุญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การนำ�เสนองานวิจยั ของ สมศ.

ดร.สรัญญา จันทร์ชสู กุล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ดร.พินดา วราสุนนั ท์
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนำ�ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
		 ๑. ศึกษาสภาพในการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
		 ๒. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการนำ�ผล
การประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์
		 ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการนำ�ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้ และ
		 ๔. ทดลองใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการนำ�ผล
การประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพื่อตรวจสอบหาความสอดคล้องของ
โมโดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้การนำ�ผลประเมินภายนอก
ไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ ๑) การใช้
ในเชิงแนวคิด (Conceptual Use) หมายถึงการนำ�ข้อมูลหรือ
ข้อค้นพบจากการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อให้เกิด

โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจำ�นวน ๕๖๒ โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน และโรงเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบจำ�นวน ๕ โรงเรียน
สำ�หรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามการนำ�ผลประเมินภายนอก
ไปใช้ประโยชน์ และแบบประเมินคุณภาพรูปแบบ
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การรับรู้การดำ�เนินงานของโรงเรียน เข้าใจสภาพการจัดการเรียน
การสอน ทำ�ให้บุคลากรเห็นความสำ�คัญของการประเมิน รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน ๒) การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
(Legitimate Use) หมายถึง การนำ�ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันผลการดำ�เนินงาน เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผล
การดำ�เนินงานที่ผ่านมากับปัจจุบัน ๓) การใช้ในเชิงสัญลักษณ์
(Symbolic Use) หมายถึง การใช้ผลการประเมินเป็นหลักฐาน
สนับสนุนหรือเสริมนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษา และ
ใช้เป็นสารสนเทศในการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน การวาง
ระบบการกำ�กับติดตามและการวางแผนโครงการพัฒนาโรงเรียน
ในทุกด้าน และ ๔) การใช้ในเชิงเครื่องมือ (Instrumental Use)
หมายถึง การนำ�ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการปรับ
เปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา ปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านการ
บริหารและด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนำ�ผลประเมิน
ไปใช้เพือ่ ยกระดับสถานศึกษา โดยการพัฒนาโครงการขึน้ ใหม่ตาม
ข้อเสนอแนะ ซึง่ เป็นการนำ�ผลประเมินไปใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาโดยตรง
และมีหลักฐานสำ�หรับอ้างอิง

ผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพในการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (M=4.08,
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SD = 0.55) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การใช้ในเชิง
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M= 4.12, SD = 0.57) รองลงมา
คือ การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน (M= 4.08, SD = 0.56) และ
การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ (M= 4.08, SD = 0.58) ผลการเปรียบ
เทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการนำ�ผลประเมินไปใช้
ประโยชน์ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู พบว่า มีเพียงตัวแปร
ด้านบุคลากรภายในองค์กรที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .004) โดยผู้บริหาร
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าครู (M= 4.17, SD=0.50 และ
M= 4.07, SD=0.57 ตามลำ�ดับ) โดยพบว่า องค์ประกอบ
ด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารภาวะผู้ นำ � ของผู้ บ ริ ห าร
การมีสว่ นร่วมในการประเมินของผูบ้ ริหาร และความรูค้ วามสามารถ
ของผู้บริหาร ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยผูบ้ ริหารมีคา่ เฉลีย่ ความคิดเห็นสูงกว่าครู
ในทุกองค์ประกอบดังที่กล่าวมา สำ�หรับผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการนำ�ผลประเมินไปใช้ประโยชน์
พบว่า ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ต่อสภาพการนำ�ผลประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในภาพรวม และรายด้านทั้ง ๔ ด้าน (การใช้ในเชิง
แนวคิด การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ และ
การใช้ในเชิงเครื่องมือ) ไม่แตกต่างกัน
๒. ปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการนำ�ผลการประเมินภายนอก
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พบว่า โมเดล
สภาพการนําผลประเมินไปใช้ ประโยชน์
4.14
4.12
4.1
4.08
4.06
4.04
4.02

ปัจจัยเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้จาก X2= 112.825, df=90, p=0.0522,CFI = 0.998 TLI =
0.996, RMSEA = 0.021, SRMR = 0.019 และ X2/df = 1.254
เมือ่ พิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล พบว่า ตัวแปรด้าน
บุคลากรภายในองค์กรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการนำ�ผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ (B=0.887) รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการ
กำ�กับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด (B=0.311) ทั้งสองตัวแปรมี
อิทธิพลต่อการนำ�ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
๓. ผลการพัฒนารูปแบบการนำ�ผลการประเมินภายนอก
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก มีชื่อย่อภาษาอังกฤษคือ “ACPAE Model” ซึ่งเป็น
ตัวย่อในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 ๑) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจก่อนการ
ประเมิน (Awareness)
		 ๒) การตรวจสอบยืนยัน (Check) กับผลการประกัน
คุณภาพภายในและผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษาโดยพิจารณา
คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินสอดคล้องกันในเชิงลบ เพื่อนำ�
ไปสู่การวางแผนการดำ�เนินงาน
		 ๓) การวางแผน (Plan) การดำ�เนินงานร่วมกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก
		 ๔) การดำ�เนินการ (Action) และ
		 ๕) การประเมินผลการดำ�เนินงาน (Evaluation)
ทั้ ง นี้ ห ากผลการดำ � เนิ น งานเป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้
สถานศึกษาสามารถจัดทำ�รายงานประจำ�ปี (SAR) เพื่อเตรียมรับ
การประเมินในรอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สถาน
ศึกษาควรมีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
โดยเงื่อนไขของการดำ�เนินการตามรูปแบบการนำ�ผลการประเมิน
ภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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ขนาดเล็ก จะประสบความสำ�เร็จยิ่งขึ้นหากมีปัจจัยสนับสนุน
หลัก คือ คุณลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรที่มีทัศนคติที่
ดีและเห็นความสำ�คัญต่อการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึง
การกำ�กับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้น ปัจจัย
สนับสนุนรองลงมาคือ ความน่าเชือ่ ถือของผลการประเมินภายนอก
และบริบทขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความเป็นกันเอง
แบบครอบครัว ทั้งนี้การดำ�เนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบ จะ
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา ดังแผนภาพ

(ร่ าง) รู ปแบบการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

๔. ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า รูปแบบสามารถนำ�ไป
ใช้ได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยควรเพิ่มตัวอย่าง
ให้ง่ายต่อการนำ�ไปใช้มากขึ้น สำ�หรับผลการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ พบว่า ความเป็นประโยชน์ (M=4.25, SD = 0.51)
ความเหมาะสม (M=4.21, SD = 0.45) ความเป็นไปได้ (M=4.00,
SD = 0.45) และความถูกต้อง (M=4.19, SD = 0.40) ทุกด้าน
มีผลประเมินอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา

๑. ผลการศึกษาสภาพการนำ�ผลการประเมินภายนอก
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ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สถานศึกษานำ�ผลการประเมินไปใช้
ในเชิงเครื่องมือสูงสุด รองลงมา คือ การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ และการใช้ในเชิงแนวคิด ตามลำ�ดับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้ในเชิงแนวคิดมีการนำ�ไปใช้น้อยที่สุด
การใช้ในเชิงแนวคิดนั้น หมายถึง การนำ�ข้อมูลหรือข้อค้นพบจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพือ่ ให้เกิดการรับรูก้ ารดำ�เนินงาน
ของโรงเรียน เข้าใจสภาพการจัดการเรียนการสอน ทำ�ให้บุคลากร
เห็นความสำ�คัญของการประเมิน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจใน
การทำ�งาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้ในเชิงแนวคิด ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการนำ�ผลการประเมินไปใช้ และเป็นหัวใจสำ�คัญในการสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสำ�คัญใน
การนำ�ผลประเมินไปใช้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพือ่ นำ�
ไปสูก่ ารนำ�ผลประเมินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรให้ความสำ�คัญต่อการนำ�ผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงแนวคิดมากขึ้น โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดสามารถเป็นผู้นำ�ในการขับเคลื่อน โดย
เริ่มจากการสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของการประเมิน
ให้กบั บุคลากร ก่อนทีจ่ ะได้รบั การประเมิน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ต่อกระบวนการประเมิน และพร้อมที่จะนำ�ผลประเมินที่ได้รับไป
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป

๒. จากผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการนำ�
ผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ พบว่า บุคลากรภายในองค์กร
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำ�ผลประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ การเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรในสถานศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผน
การดำ�เนินงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำ�คัญ รวมถึง
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
รูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทัง้ นี้ การบริหารงานทีเ่ น้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทุกคนสามารถทำ�หน้าที่แทนกันได้
และมีการสอนงานกัน ถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องจากสถานศึกษามีขนาดเล็ก การบริหารจัดการจึงเป็นแบบ
ใกล้ชิดและมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง
๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กควรสร้างเครือข่าย
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารนำ�ผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
เครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า วจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การดำ � เนิ น งานระหว่ า ง
สถานศึกษา การสร้างเสริมกำ�ลังใจในการดำ�เนินงาน แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการนำ�ผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ เช่น
การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณครูไม่ครบกลุ่มสาระ
ทำ�ให้คุณครูต้องสอนในวิชาที่ตนไม่ถนัดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผูเ้ รียน การสร้างเครือข่ายจะทำ�ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
คุณครูเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนกับคุณครูที่มีความถนัดซึ่งจะทำ�ให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อต้นสังกัด

๑. ศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทในการสร้างความตระหนัก
และสร้างแรงจูงใจในการนำ�ผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เนื่องจาก การลงพื้นที่สัมภาษณ์
สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พบว่า สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ความเคารพและเชื่อถือศึกษานิเทศก์เป็นอย่างมาก
ซึ่งศึกษานิเทศก์ถือเป็นบุคคลของต้นสังกัดที่มีบทบาทใกล้ชิด
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สถานศึกษามากทีส่ ดุ โดยพบว่า สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การตรวจเยีย่ ม
ให้กำ�ลังใจจากศึกษานิเทศก์อย่างสม่ำ�เสมอ จะเกิดความมั่นใจ
ที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
๒. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีบทบาทในการกำ�กับ
ติดตามการดำ�เนินงานการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์
เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถทำ�เป็นข้อตกลงในการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
รวมถึงสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรรับบทบาทเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด
ซึ่งหากได้ดำ�เนินการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อดำ�เนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว สำ�นักงานเขตฯควรเพิม่ ความ
เข้มแข็งเกี่ยวกับการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น โดยสามารถจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ�ผล
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ หรือการมอบรางวัลให้กับสถาน
ศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
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นโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สมศ. ได้กำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำ�ผลการประเมินไปใช้ของสถาน
ศึกษา โดยได้จดั ทำ�คูม่ อื การนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้ขนึ้ ในปี
พ.ศ. ๒๔๕๖ จากการดำ�เนินการดังกล่าว จะเห็นว่า สมศ. ให้ความ
ตระหนักและความสำ�คัญต่อการนำ�ผลประเมินภายนอกไปใช้
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คมู่ อื ดังกล่าว
อาจยังไม่กระจายไปทัว่ ถึงโรงเรียนทีอ่ ยูหา่ งไกล โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งคู่มือ
ดังกล่าว เป็นการนำ�เสนอในภาพรวมการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ดังนั้น หาก
นำ�คูม่ อื ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงทีไ่ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ มาใช้ควบคู่
กับคู่มือของ สมศ. จะทำ�ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
สามารถนำ�ผลประเมินภายนอกมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะต่อ สมศ.

ตามที่ สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนำ�ผล
ประเมินไปใช้ โดยมีหน้าที่ในการนำ�ผลการประเมินไปกำ�หนด
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
สามารถศึกษาได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/011/3.PDF
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