บทที่ ๑ บริบทการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
ข้ อมูลทั่วไป
นิ วซี แลนด์ หรื อ Aotearoa เป็ นชื่ อของชาวเมารี ซึ่งเป็ นชาวพื้นเมืองของนิ วซี แลนด์ แปลว่า ดิน แดน
สายเมฆขาว (The land of the long white cloud) ประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศนิ ว ซีแลนด์อาศัยอยู่บริ เวณ
แนวชายฝั่งและตอนเหนือของประเทศ เมืองหลวงของประเทศนิ วซีแลนด์ คือ เวลลิงตัน (Wellington) เมืองที่ใหญ่
ที่สุด คือ โอ๊คแลนด์ (Auckland) มีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ประเทศนิวซีแลนด์มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปี มาแล้ว โดยชาวเมารี (Maori) และชนพื้นเมือง
จากหมู่เกาะในแปซิฟิกใต้ ชาติยุโรปที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ ได้แก่ Abel Tasman นักเดินเรื อชาวเนเธอร์ แลนด์
ในปี ค.ศ. ๑๖๔๒ และ James Cook ชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ. ๑๗๗๓ และ ค.ศ. ๑๗๗๗ ซึ่งต่อมาได้มีชาวยุโรป
เริ่ มเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๔๐ เป็ นต้นมา
การจัด การศึ ก ษาของประเทศนิ ว ซี แ ลนด์มี ค วามโดดเด่ น ในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านหลัก สู ต ร
การปฏิรูปเทคโนโลยีการสื่อสาร การรับนักเรี ยน ผูส้ อน และนักวิจยั
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
 มีพ้นื ที่ขนาด ๒๖๙ ตารางกิโลเมตร (ขนาดใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น)
 ตั้งอยูร่ ะหว่างเส้นละติจูดที่ ๓๔ องศาใต้ ในแปซิฟิกใต้
 มีประชากรประมาณ ๔.๒ ล้านคน
 เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง และอัตราการว่างงานต่ามาก
 เป็ นประเทศที่ปลอดเรื่ องนิวเคลียร์ การแทรกแซงจากต่างชาติ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
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การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล ด้วยระบบการศึกษาที่ให้ชาวนิ วซี แลนด์ทุกคน
ได้ความรู้ ทักษะ และคุณค่าที่จะเป็ นพลเมืองที่ประสบความสาเร็ จในศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ที่ทนั สมัย เป็ นปัจจุบนั
เรี ยนรู้วิธีการแก้ปัญหา การสังเคราะห์ขอ้ มูล การทางานร่ วมกัน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป้ าหมายเหล่านี้
เป็ นหัวใจของระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
ระบบการจัดการศึก ษาในทุกภาคส่ วนประเทศนิ ว ซีแลนด์ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดสองศตวรรษ
ที่ผ่านมา ทั้งด้านการบริ หารจัดการหลักสูตร การประเมิน การประกันคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้
ซึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ มีการนาแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้จนประสบความสาเร็ จ โดยมีงานวิจยั และข้อมูล
หลักฐานทางวิชาการรองรับจานวนมาก
การจัดการศึกษาในนิ วซีแลนด์เน้นที่การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยน
แต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามวิถีการเรี ยนรู้ของตนเอง ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ครู และนักเรี ยนใช้สื่อ วัสดุ และประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ที่หลากหลายที่ช่ว ยส่ งเสริ มการคิ ดอย่างมีวิจ ารณญาณ
โดยเน้นที่ การใช้ตวั อย่างที่ดีจากงานศึกษาวิจยั (research-evidenced best practices) มาเป็ นกลไกอันหนึ่ งในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน
ยุทธศาสตร์การศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศนิ วซีแลนด์เน้นการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตเพื่อประสบ
ความสาเร็ จ (the lifelong foundation of success) ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อเด็กเท่านั้น แต่เพื่อประเทศชาติดว้ ย การศึกษา
ในระดับประถมศึก ษาไปจนถึงระดับมัธยมศึก ษามีเป้ าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการอ่านออกเขียนได้
คิดคานวณเป็ น การมีส่วนร่ วม การสนับสนุนส่งเสริ ม และการมีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าเยาวชนควรอยู่
ในระบบโรงเรี ย นที่ นานขึ้ น และสาเร็ จ การศึก ษาด้ว ยคุณ ภาพในระดับที่ สูง เพื่อให้แน่ ใจเรื่ องการเปลี่ย นผ่าน
จากระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการฝึ กงาน เป็ นไปอย่างดี สาหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเน้นที่คุณภาพที่สมั พันธ์กบั ผลการศึกษาและงานวิจยั ที่สนับสนุนในโลกความเป็ นจริ งของเป้ าหมาย
ของนิวซีแลนด์และการพัฒนาชาติ นอกจากนี้ ยงั มียุทธศาสตร์ Ka Hikitia ที่ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ที่มีคุณภาพ
สาหรับเยาวชนชาวเมารี และมีแผนการพัฒนาการศึกษา (Pasifika Education Plan) ที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ ว ม
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนที่มีเชื้อสายมาจากประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้
* รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการของนิวซี แลนด์ www.minedu.govt.nz
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ระบบการศึกษา (Education System)
การจัด การศึก ษาของประเทศนิ ว ซี แลนด์แบ่ งเป็ น ๓ ระดับ คื อ การศึก ษาปฐมวัย (Early Childhood
education) การศึกษาในระบบโรงเรี ยน (Schooling) และการอุดมศึกษา (Tertiary education) เพื่อเอื้อให้นักเรี ยน
ได้พฒั นาบนเส้นทางที่ยดื หยุน่ และหลากหลาย
การศึ ก ษาภาคบัง คับส าหรั บ ผูเ้ รี ย นแต่ ละคนเริ่ มที่ อายุร ะหว่ าง ๖ - ๑๖ ปี โดยนัก เรี ยนเริ่ มเข้า เรี ย น
เมื่ออายุครบ ๕ ปี
การศึก ษาปฐมวัย (Early Childhood Education: ECE) จัด สาหรั บผูเ้ รี ยนที่ อายุต่ าว่า ๕ ปี เน้น ไปที่
การรับรองคุณภาพที่เข้มแข็งและหลักสูตรการจัดการศึกษาชั้นนาระดับโลก การมีส่วนร่ วมในระดับสูง และการ
พัฒนาคุณภาพของผูส้ อน
การศึกษาในระบบโรงเรี ยน (School education) เหมือนกับการศึกษาระดับปฐมวัย เป็ นระบบการศึกษา
แบบให้เปล่า มีโรงเรี ยนเกือบ ๒,๖๐๐ โรงเรี ยน ภายใต้แนวคิดว่าชุมชนเป็ นเจ้าของโรงเรี ยน (Publicly owned)
เพราะแม้ว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาล มีการดาเนิ นการตามหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับชาติ
แต่ สามารถบริ หารจัด การด้ว ยตนเอง (self-managing) และรับการดู แลจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึก ษา
(Board of trustee)
การศึกษาในระบบโรงเรี ยนในระดับประถมศึกษา เน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านออกเขียนได้
การคิดคานวณ และการจัดหลักสูตรแบบ Broad and balanced curriculum ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนแต่ละคน สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (อายุ ๑๓-๑๗ ปี ) มีการให้เรี ยนรู้เป็ นรายวิชา และสนับสนุ น
การให้คาปรึ กษาเรื่ องอาชีพ โรงเรี ยนจะจัดทรัพยากรต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่ อสาร
การนาเสนอแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าถึงความรู้และเรี ยนรู้ได้ดี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการจัดอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สถาบันทางเทคโนโลยี
และโปลีเทคนิ ค การศึกษาของเอกชน (Private Training Establishments : PTEs) หน่ วยฝึ กงานในระบบอุตสาหกรรม
(Industry Training Organization : ITOs) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ เป็ นผูใ้ หญ่
โดยคุณภาพและโปรแกรมการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศนิ วซีแลนด์ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปใน
ระดับนานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่รับผิดชอบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ชาวนิวซีแลนด์มีความรู้ ทักษะ และคุณค่าที่จะเป็ นพลเมืองที่ประสบความสาเร็ จ
กระทรวงศึกษาธิก ารจัดให้มีการดาเนิ น การเพื่อบรรลุเป้ าหมายของการศึก ษา ด้วยการทางานร่ วมกับ
ผูป้ กครอง โรงเรี ยน และชุมชน มีการจัดผูน้ า วิเคราะห์ วางแผน สนับสนุ นงบประมาณ และการนาสู่การปฏิบัติ
ด้วยการ :
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 นโยบายทางการศึกษาแนะแนวทางให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
 การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้โรงเรี ยน
 การติดตามและส่งเสริ มการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
 การบริ หารจัดการเรี ยนการศึกษาสาหรับผูม้ ีความต้องการพิเศษ
 ศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลด้านสถิติและข้อมูลทางการศึกษา
ตลอดจนมีหน่ วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในด้านการรั บรองคุณวุฒิและประกันคุ ณภาพการจัด
การศึกษา
การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) ประเทศนิวซีแลนด์มีความภาคภูมิใจในระบบการจัดการศึกษา
ที่สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของสังคม อันประกอบด้วยคนที่หลากหลายความสามารถ ความเชื่อทางลัทธิศาสนา
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ ระดับของรายได้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ และการให้สถานศึกษาได้พฒ
ั นาตามลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
 Kuru kaupapa และ wharekura โรงเรี ยนจานวนมากสอนเป็ นภาษาอังกฤษ แต่มีจานวนหนึ่ งสอน
โดยใช้ภาษาเมารี โรงเรี ยนดังกล่าวนี้มีการสอนวัฒนธรรมและคุณค่าของชาวเมารี Kuru kaupapa นักเรี ยนส่วนใหญ่
เป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ ๑-๘ สาหรับ wharekura เป็ นโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นระดับปี ที่ ๑๓ ขึ้นไป
 การศึกษาสาหรับผูม้ ี ความต้องการพิเศษ เป็ นการศึกษาให้แก่ผเู้ รี ยนมีความบกพร่ องทางการได้ยิน
การมองเห็น มีความยากลาบากในการเรี ยนรู้ รวมทั้งผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม
 การศึกษาสาหรับผูใ้ หญ่และชุมชน (Adult and Community Education: ACE) สนับสนุ นการเรี ยนรู้
อย่างต่ อเนื่ องของผูใ้ หญ่ อาจเป็ นการเรี ย นรู้สิ่งใหม่เกี่ย วกับงาน หรื อช่ว ยให้สาเร็ จ การศึก ษาในระบบโรงเรี ย น
ด้วยแนวคิดที่ว่าผูใ้ หญ่ทุกคนมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประยุกต์ใช้การอ่าน การเขียน และคิดคานวณเพื่อที่สามารถใช้ชีวติ
ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติ สร้างรายได้ให้มากขึ้น และเป็ นการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีการจัดการเรี ยน
หลายอย่างที่เป็ นไปในลักษณะงานอดิเรก และการเรี ยนรู้เชิงสร้างสรรค์ เช่น การทาเครื่ องเรื อน การถ่ายภาพ การทา
เครื่ องปั้นดินเผา เป็ นต้น
 การเรี ยนรู้ที่บา้ นและการเรี ยนรู้ทางไกล (Home and distance learning) มีการจัด Correspondence
school เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนจานวนกว่า ๑๖,๐๐๐ คน ที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ
การศึกษาทางไกลมีการจัดสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายและการเรี ยนระบบออนไลน์สาหรับนักเรี ยนระดับการศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา และนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ มีผปู้ กครองจานวนน้อยที่จดั การศึกษาให้แก่บุตรหลาน
ที่บา้ น โดยได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนมากจะนิยมให้ศึกษาจาก Correspondence school มากกว่า
ผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษาและผูใ้ หญ่มกั เรี ยนแบบนอกเวลางาน ทั้งโดยการเรี ยนเรี ยนด้วยตนเองที่บา้ นและที่ทางาน

๔

เส้นทางการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เป็ นดังนี้

การจัดการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
การศึกษาปฐมวัยในประเทศนิ วซีแลนด์ หมายถึง การศึกษาและการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง
เข้าโรงเรี ยน การศึกษาปฐมวัยเป็ นการศึกษาระดับแรกของการจัด การศึกษา ซึ่ งการศึก ษาระดับนี้ มีหลายหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็ก (Kindergarten) การศึกษาที่ใช้บา้ นเป็ นฐาน (Home-based education) และการเรี ยน
ในศูนย์ของชาวเมารี ที่เรี ยกว่า Kohanga Reo
เด็กจานวน ๙๐% เข้าเรี ยนในระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่รัฐจัดให้ เด็กอายุ ๓-๔ ขวบ จะใช้เวลาที่ศูนย์การเรี ยน
ประมาณ ๑๔-๑๗ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

๕

การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การศึกษาภาคบังคับของนิ วซีแลนด์ ยึดอายุเป็ นเกณฑ์ การเลื่อนชั้นใช้วิธีการเลื่อนตามอายุไม่มีการสอบ
อย่างเป็ นทางการเพื่อเลื่อนชั้น ทุกคนจะต้องเข้าเรี ยนตั้งแต่อายุ ๕ ปี จนถึงอายุ ๑๗ ปี จึงจะออกจากโรงเรี ยนได้
ซึ่งรวมแล้ว จะต้องใช้เวลาเรี ยนในโรงเรี ยนอย่างน้อย ๑๓ ปี แต่ก ารเรี ยกชื่อระดับชั้นต่ างๆแตกต่างกับที่ ใช้ก ัน
โดยทัว่ ไปในประเทศอื่นๆ บ้าง โดยมีการจัดระดับและเรี ยกชื่อ ดังนี้
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็ นการศึกษาสาหรับนักเรี ยนอายุ ๕-๑๐ ปี (year ๑-๖) โดยชั้นเรี ยน
สาหรับเด็กอายุ ๕ ปี เรี ยกระดับ Primary ๑-๒ และอายุ ๖ ปี เรี ยกระดับ Primary ๓-๔ ส่ วนนักเรี ยนอายุ ๗-๑๐ ปี
เรี ยกว่าระดับ Standard ๑-๔ ตามลาดับ การแยกระดับโรงเรี ยนไม่มีการแยกกันอย่างตายตัวโรงเรี ยนประถมศึกษา
ส่วนใหญ่มีการสอนระดับก่อนประถมสึ กษา และมีหลายแห่ งซึ่งมักอยู่ในเมืองใหญ่ๆ มีช้ นั เรี ยนที่มีนักเรี ยนอายุ ๑๑-๑๒ ปี
ที่เรี ยกว่าระดับ Intermeddiate School โรงเรี ยนแต่ละแห่งมีอิสระที่จะพิจารณาเปิ ดเรี ยนถึงระดับใดก็ได้
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็ นการศึกษาสาหรับนักเรี ยนอายุ ๑๑-๑๗ ปี (year ๗๐๑๓) โดยโรงเรี ยนบางแห่ ง
เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งได้แก่ นักเรี ยนอายุ ๑๑-๑๒ ปี หรื อระดับ Form ๑ และ From ๒ แต่บางแห่ ง
เปิ ดสอนเฉพาะนักเรี ยนอายุ ๑๓-๑๗ ปี ในระดับ From ๓- Form ๗ ซึ่งเรี ยกว่าระดับ High School
หลักสู ตรสถานศึกษา (School Curriculum)
ประเทศนิวซีแลนด์มีหลักสูตรระดับชาติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ปีที่ ๑
ถึงปี ที่ ๑๐ หลักสูตรมีก ารกาหนดเกี่ยวกับสมรรถนะสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ ที่เป็ นไปเพื่อการดารงชีวิต การเรี ยนรู้
การทางาน และการเป็ นสมาชิกที่ตระหนักรู้ของสังคม มากกว่าการสัง่ การว่าโรงเรี ยนหรื อผูเ้ รี ยนจะต้องทาอะไร
รายละเอียดดังกล่าว ประกอบด้วย
 วิสยั ทัศน์ สิ่งที่คาดหวังกับยุวชน
 หลักการ เป็ นพื้นฐานในการตัดสินใจของหลักสูตร
 คุณค่า เป็ นการส่งเสริ ม แบบอย่าง และการค้นหา
 สมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ เป็ นความสามารถที่จะดารงชีวิตและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
 การเรี ยน ๘ กลุ่มสาระ เป็ นกลุ่มของการศึกษาที่สาคัญอย่างกว้างๆ

๖

๗

๘

บทที่ ๒ ผลการศึกษาดูงานในหน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่ วยงานทางการศึกษาระดับนโยบาย ๕ แห่ ง และสถานศึกษา ๗ แห่ ง
ดังนี้
๑. หน่วยงานทางการศึกษาระดับนโยบาย ประกอบด้วย
๑.๑ New Zealand Qualification Authority (NZQA)
๑.๒ Education Review Office (ERO)
๑.๓ New Zealand Council for Educational Research (NZCER)
๑.๔ Learning Media
๑.๕ Institute of Professional Learning, University of Waikato
๒. สถานศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ The Correspondence School
๒.๒ Tauhei Combined school
๒.๓ Hauraki Plains College
๒.๔ Tamahere Model Country School
๒.๕ Cockel Bay School
๒.๖ Hillcrest Normal school
๒.๗ Botany Downs Secondary College

๙

NEW ZEALAND QUALIFICATION AUTHORITY (NZQA)

เรี ยบเรี ยงโดย ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่ งเรื อง
นางเสาวภา ศักดา

New Zealand Qualification Authority (NZQA) เป็ นหน่ ว ยงานอิสระที่ ดาเนิ นการภายใต้การดู แล
ของ คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ (Board of Experts) ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็ น
หนึ่งในสามหน่วยงาน ๑. Education Review Office ๒. New Zealand Qualification Authority ๓. Universities New
Zealand) ที่มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลคุณภาพการศึกษาของนิ วซีแลนด์ โดย NZQA จะดูแลรับรองคุณภาพ
การศึก ษาในระดับมัธยมศึก ษา และประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาให้ก ับสถานศึก ษาในระดับอุด มศึก ษา (Quality
Assurance of Non-University Tertiary Education Organization) เช่ น อาชีวศึก ษา โพลีเทคนิ ค เป็ นต้น ยกเว้น
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมี Universities New Zealand เป็ นผูด้ ูแลอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ NZQA ยังมีค วามรั บผิด ชอบในเรื่ องการพัฒนากรอบคุ ณ วุฒิก ารศึก ษา (New Zealand
Qualification Framework) เรื่ องมาตรฐานการศึกษาระดับชาติที่ใช้ในการประเมินเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน (Students’ Record of Achievement) และดาเนิ นการสอบในระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
คุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualification)
คุณวุฒิการศึกษาของนิ วซีแลนด์ (New Zealand Qualification) จัดแบ่งเป็ น ๑๐ ระดับ โดยเรี ยงระดับ
จากซับซ้อนน้อยที่สุดจนถึงซับซ้อนสูงสุด ดังนี้
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คุณวุฒิ
NCEA Level ๑ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา Year ๑๑ (เทียบเท่านักเรี ยน ม. ๕ ของการศึกษาไทย)
NCEA Level ๒ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา Year ๑๒ (เทียบเท่านักเรี ยน ม. ๖ ของการศึกษาไทย)
NCEA Level ๓ สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา Year ๑๓ (เทียบเท่าปี ที่ ๑ ของระดับอุดมศึกษา)
Certificate
Diplomas
Bachelors degrees, Graduate diplomas and certificates
Postgraduate diplomas and certificates, Bachelors degrees with Honours
Masters Degrees
Doctorate
๑๐

งานของ NZQA ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์
 พัฒนากรอบมาตรฐานและเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อการรับรอง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 พัฒนา/จัดทาเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมตามมาตรฐานในรายวิชา/แผนการเรี ยนต่างๆ เพื่อให้
ครู นาไปใช้ในการประเมินนักเรี ยนในรายวิชา/แผนการเรี ยนนั้นๆ ซึ่งเครื่ องมือนี้ จะสะท้อนว่า นักเรี ยนจะได้รับ
การประเมินสาหรับ NCEA อย่างไร ทาให้ครู สามารถสร้างเครื่ องมือของตนเองเพื่อการประเมิน นักเรี ยนภายใน
สถานศึกษาได้ และเตรี ยมนักเรี ยนสาหรับการประเมินระดับชาติ (NCEA) โดย NZQA จะมีการสุ่ มโรงเรี ยนว่า
โรงเรี ยนสามารถสร้างเครื่ องมือได้มีคุณภาพหรื อไม่ ทั้งนี้ โรงเรี ยนจะมีหน่วยงานภายนอก คือ School Relationship
Manager เข้าไปช่ว ยเหลือพัฒ นาครู ให้สามารถน ามาตรฐานการเรี ย นรู้มาวิเคราะห์ และช่ว ยชี้ แนะครู เกี่ ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอน การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักฐานและร่ องรอยการเรี ยนรู้ และ NZQA
จะจัดจ้างทีม Moderator เข้าไปติดตามโรงเรี ยนอีกครั้งว่า สามารถจัดทาได้หรื อไม่
 การรั บ รองคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสถานศึ ก ษา ซึ่ ง จะพิ จ ารณาในเรื่ อง คื อ การประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา และผลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งโดยปกติ
NZQA
รงเรี ยนในทุกๆ ปี และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็ น ๔ ระดับ คือ ๑) Highly
confident ๒) Confident ๓) Not Confident และ ๔) Not Yet Confident ถ้า NZQA ประเมินโรงเรี ยนแล้วอยู่ใน
ระดับ Highly Confident ก็จะติดตามประเมินซ้ าในอีก ๔ ปี ถัดไป แต่ถา้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ Not Confident
หรื อ Not Yet Confident NZQA จะดูแลโรงเรี ยนนั้นเป็ นพิเศษ เพื่อให้พฒั นายกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
NZQA จะรายงานผลการรั บรองคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาให้ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารทราบ
และน าเผยแพร่ ลงในเว็ บไซต์ ซึ่งจะส่ งผลต่ อสิ ทธิประโยชน์ต่ าง ๆ ที่ โรงเรี ยนจะได้รับ เช่น ถ้าโรงเรี ยนได้รั บ
ผลการรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับ Confident หรื อ Highly confident สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณเพิ่ม
รวมถึงการสนับสนุ นจากผูป้ กครอง / ชุมชน โอกาสในการรับนัก เรี ยนต่า งชาติเข้ามาเรี ยน แต่ถา้ โรงเรี ยนได้รั บ
ผลการรับรองคุณภาพการศึกษาในระดับ Not Confident หรื อ Not Yet Confident โรงเรี ยนจะได้รับการตักเตือน
และสถานศึกษาจะไม่ได้รับงบประมาณเพิ่ม ผูป้ กครองไม่ส่งเด็กเข้ามาเรี ยน สถานศึกษาจะรับนักเรี ยนเพิ่มไม่ได้
รวมถึงนักเรี ยนต่างชาติ จนกว่าจะได้รับการรับรองคุณ ภาพการศึก ษา ดังนั้น จากวิธีการทางานลัก ษณะนี้ จึงมี
แนวโน้มที่สถานศึกษาที่ดีจะพัฒนาตนเองมากยิง่ ขึ้น และสถานศึกษาที่ไม่ดีจะปิ ดตัวเองลง
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามมาตรฐานโดยการสอบระดับชาติ NCEA ซึ่งเป็ นการจัดสอบ/
ประเมินนักเรี ยนทัว่ ประเทศจะเริ่ มการทดสอบครั้งแรกใน Year ๑๑ สาหรับระดับมัธยมศึกษาจะมีการทดสอบ
ใน Year ๑๑, ๑๒, ๑๓ จัดสอบในช่วงปลายปี การศึกษา ซึ่งจะมีช่วงเวลาสอบประมาณ ๓ สัปดาห์ NZQA จะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดสอบและรายงานผลการสอบ การสอบครั้งนี้ จะเป็ นการประเมินว่า นักเรี ยนมีทกั ษะใดดี ในระดับใด
(แยกรายทักษะ) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับคนอื่นแล้วเป็ นอย่างไร และเมื่อพิจารณาในเชิงภาพรวมแล้ว นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ดี ในระดับใด ซึ่งสิ่ งที่น ามาใช้ในการทดสอบนัก เรี ยนนั้นน ามาจากมาตรฐาน โดยผ่านเครื่ องมือที่ ได้รับการ
ประกันคุณภาพว่ามีความเที่ยงตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ก่อนการทดสอบระดับชาติน้ ี
NZQA จัดทาตัวอย่างแนวทางการทดสอบและเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นกั เรี ยนจะได้รู้ว่า จะได้รับการทดสอบ
๑๑

ในลักษณะใด และสามารถเตรี ยมตัวเองได้ หรื อครู จ ัดการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งรัฐบาลของนิ ว ซีแลนด์ คาดหวังให้เยาวชนของประเทศจบการศึก ษาอย่างน้อย Year ๑๒ และสอบ NCEA
ได้ Level ๒ สาหรับนักเรี ยนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) จะต้องเรี ยนจนถึง Year ๑๓
และสอบ NCEA ใน Level ๓
การสอบระดับชาติ NCEA นี้ NZQA จะมีก ารฝึ กอบรมคนตรวจข้อสอบ เพื่อให้ได้ผลการสอบที่ มี
ความเที่ยง ความน่าเชื่อถือ ความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ และมีการส่งข้อสอบคืนนักเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนทราบ
จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุ งของตนเอง และสามารถโต้แย้งได้ ถ้าไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจข้อสอบ
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
 NZQA เป็ นหน่ ว ยงานที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ การรั บ รอง/ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเฉพาะ
มีรู ปแบบวิธีการด าเนิ น งาน เพื่อการรั บรอง/ประกัน คุ ณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็ นหลัก มีเครื่ องมือที่มีความน่ าเชื่อถือ เป็ นที่ยอมรับ มีความโปร่ งใส โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อสาธารณชน ต่างจากหน่ วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของไทย ซึ่ ง ใช้เ ครื่ องมื อ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยหลากหลาย และช่ ว งเวลาสั้น ในการประเมิ น นั ก เรี ยน ซึ่ ง ประเทศไทย
ควรดาเนิ น การให้มีหน่ ว ยงานที่ ดาเนิ น การในลัก ษณะของ NZQA โดยมีหน้าที่ ในการจัด ทาเครื่ องมือประเมิน
ตามตัว ชี้ ว ดั ให้ก ับโรงเรี ย น ซึ่ งโรงเรี ย นสามารถน าไปใช้ได้เลย เพื่อเป็ นการช่ ว ยเหลือโรงเรี ยนและประเมิ น
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 แนวคิ ด ขององค์ก ร NZQA ให้ค วามสาคัญ กับ หลัก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน การเป็ นนัก ประชาธิ ป ไตย
การรั บรองคุณ ภาพการศึก ษาไม่เปรี ยบเที ยบระหว่างโรงเรี ยน แต่ เปรี ยบเทียบคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ยน
กับมาตรฐานที่กาหนด
 NZQA มีก ารจ้าง Moderator ในการช่ วยเหลือโรงเรี ยนในการวิเคราะห์มาตรฐาน ซึ่งเป็ นบทบาท
ที่ใกล้เคียงกับศึกษานิเทศก์ของไทย ที่มีหน้าที่กากับ ติดตามดูแล ช่วยเหลือให้ขอ้ เสนอแนะครู ในการจัดการศึกษา
ส่วนกลาง/สพฐ. ควรได้มีการฝึ กอบรมศึกษานิเทศก์ในการช่วยครู วิเคราะห์ตวั ชี้วดั
 การรั บรองคุ ณ ภาพการศึก ษาของ NZQA ด าเนิ น การโดยเผยแพร่ รายงานข้อ มูลกับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง
และมีผลต่ อการให้ร างวัลและลดสิ ทธิประโยชน์ข องสถานศึก ษานั้น ๆ ในด้านต่ าง ๆ จึงส่ งผลต่ อสถานศึก ษา
ที่จะดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง
 ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ หากนักเรี ยนไม่ผา่ นในบางรายวิชา ก็สามารถจบการศึกษาได้
 รู ปแบบของเอกสารที่ใช้ในการรายงานผลการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนนิ วซีแลนด์ มีรายละเอียด
ชัดเจน โปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสามารถสอบในรายวิชาใดก่อน - หลัง ตามความพร้อมของตนเอง
 NZQA เป็ นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความชัดเจนในเรื่ องเป้ าหมายการจัดการศึกษา (เด็ก) หลักสูตร /
แผน/นโยบาย ของการศึกษาเป็ นอย่างดี มีการทางานอย่างเป็ นลาดับขั้นตอนที่จะเตรี ยมโรงเรี ยนเข้าสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา
************************************
๑๒

EDUCATION REVIEW OFFICE (ERO)

เรี ยบเรี ยงโดย นายชนาธิป ทุย้ แป

Education Review Office (ERO) เป็ นหน่ ว ยงานในก ากับของรั ฐบาลนิ วซี แลนด์ (องค์ก ารมหาชน
คล้า ยกับ สมศ.) ท าหน้า ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษาของรั ฐ เป็ นหลัก รวมทั้ ง
เป็ นที่ปรึ กษาด้านนโยบายและให้ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าไปสู่การกาหนดนโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาอีกด้วย โดยทางานและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิ การ
และ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ซึ่งหน่วยงานนี้ต้งั ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ และในปัจจุบนั มีแผนผัง
โครงสร้างองค์กรดังภาพประกอบ
Parliament

Minister of Education
and Education Review
Office
Ministry of
Education

New Zealand
Qualifications Authority
(NZQA)

Education
Review Office (ERO)

นักเรียน โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
Education Review Office (ERO) จะทาการประเมิน คุณ ภาพสถานศึก ษาระดับประถมที่อยู่ในก ากับ
ของรั ฐ บาล จ านวน ๒,๖๐๐ โรง ศูน ย์เ ด็ ก เล็ก จ านวน ๔,๒๐๐ ศูน ย์ และมี ก ารจัด การศึก ษาโดยครอบครั ว
(Homeschooled) จานวน ๖,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งโรงเรี ยนระดับประถมที่อยูใ่ นกากับของรัฐบาลนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่
เป็ นนิติบุคคล บริ หารจัดการด้วยคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วยผูแ้ ทนของชุมชน ครู ผูป้ กครอง
สาหรับโรงเรี ยนขนาดใหญ่จะมีตวั แทนนักเรี ยนร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย

๑๓

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของ Education Review Office (ERO) ให้ความสาคัญกับเด็ก โดยยึดถือ
ว่าเด็กคือหัวใจในการทางานทุกอย่าง ดังนั้นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาจะทาการประเมิน สิ่ งที่เกิดขึ้ น
กับนักเรี ยนในส่ วนของคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับผลการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็ นหลัก และทาการตรวจสอบทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาตามรายงานประกันคุณภาพภายใน
Education Review Office (ERO) แบ่งสถานศึกษาในความรับผิดชอบ เป็ น ๓ โซน คือ โซนเหนื อ กลาง
และใต้ มีหน่วยงานย่อย ๗ แห่ง ซึ่งจะวางแผนร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน
ผูป้ ระเมินของ Education Review Office (ERO) จะได้รับการอบรมอย่างสม่าเสมอ ปี ละ ๓-๔ ครั้ง ครั้งละ ๓-๕ วัน
โดยผูป้ ระเมินประกอบด้วยบุคคลที่เคยทางานในโรงเรี ยน เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู จานวนผูป้ ระเมินขึ้นอยู่กบั ขนาดของ
โรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนขนาดใหญ่อาจจะมีผปู้ ระเมิน ๒-๔ คน ในหนึ่งปี มีผปู้ ระเมินทั้งหมด ๑๕๐ คน โดยประเมิน
โรงเรี ยน ๙๐๐ โรง และศูนย์ ๑,๒๐๐ ศูนย์ นอกจากนี้ Education Review Office(ERO) ยังได้กาหนดคุณสมบัติของผูป้ ระเมิน
คือ ๑. มีความยุติธรรม โปร่ งใส ๒. ไม่ลาเอียง ๓. มีความรับผิดชอบ และ ๔. มีความน่าเชื่อถือ
รู ปแบบการประเมินในโรงเรี ยนของ ERO จะมุ่งเน้นในเรื่ องการประเมินที่สมบูรณ์แบบและรอบด้าน
(Complementary evaluation) และการสร้างความเข็มแข็งในด้านการประเมินให้แก่สถานศึกษาให้สามารถตัดสิ นใจ
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Building evaluation capacity to support decision making for continuous improvement)
ซึ่งการตรวจสอบและทบทวนสถานศึกษาของ ERO มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒. ตรวจสอบข้อ เท็จ จริ งและเสริ มสร้ างระบบการประเมิน คุ ณ ภาพภายในของการประกัน คุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ส่งเสริ มสนับสนุนการสร้างความสามารถของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ การประเมินที่สมบูรณ์แบบและรอบด้าน (Complementary evaluation) ของ ERO เป็ นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกให้สอดคล้องสภาพบริ บทของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง โดยมีการจัดกลุ่มของสถานศึกษาเพื่อการเข้าตรวจเยีย่ มของERO ดังนี้ คือ
กลุ่ม ที่ ๑ Development (ประเมิน ทุ ก ๑ - ๒ ปี ) สถานศึก ษากลุ่ม นี้ ERO ต้องเข้า ไปเสริ มสร้ า ง
ความสามารถในด้านการประเมินให้แก่สถานศึกษา
กลุ่มที่ ๒ Expansion (ประเมินทุก ๓ ปี ) สถานศึกษากลุ่มนี้ ERO ต้องเข้าไปส่ งเสริ มสนับสนุ นเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษา
กลุ่มที่ ๓ Enrichment (ประเมินทุก ๔-๕ ปี ) สถานศึกษากลุ่มนี้ ERO ต้องเข้าไปตรวจสอบยืนยันเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษา

๑๔

บทบาทของ ERO ในฐานะผูป้ ระเมิน ภายนอก จะเข้าตรวจสอบการประเมิน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ
๑. คุณภาพของสถานศึกษาเป็ นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
๒. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าสถานศึกษามีคุณภาพ พิจารณาจากกระบวนการประเมินผล และร่ องรอย
หลักฐานที่ได้จากการประเมิน
๓. สถานศึกษาจะทาอย่างไรต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. สมศ. ควรปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินคุณภาพโดยนาข้อมูลของ ERO มาปรับใช้
๒. การรับรองคุณภาพให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชน และความเป็ นประชาธิปไตย โดยไม่มีการเปรี ยบเทียบ
ผลการประเมิน แต่ใช้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์
๓. สมศ.บอกว่าประเมินเพื่อยืนยันคุณภาพของโรงเรี ยน โดยใช้ รายงานการประเมินตัวเอง (Self Assessment
Report : SAR) โดยมีการดู SAR ซึ่ง SA ที่โรงเรี ยนส่งมาอาจให้ไม่ดี พอผูป้ ระเมินไม่เห็นด้วย ก็จะเกิดความขัดแย้ง
๔. สมศ. ยังมีผปู้ ระเมิน ที่ ไม่ชัด เจนในการประเมิน เช่ น ไม่ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิ การมีนโยบาย
อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการประเมิน
๕. สมศ. ทาแค่หน้าที่แรก คือ เพื่อยืนยันหรื อให้เกิดความสมดุลระหว่างภายในและภายนอก แต่การเสริ ม
พลังอานาจของโรงเรี ยนยังไม่มี รวมถึงไม่มีการบอกว่าโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับใด เพราะถ้าโรงเรี ยนรู้ระดับของตนเอง
ก็จะทราบว่าจะได้รับการประเมินในปี ใด และโรงเรี ยนยังสามารถวางแผนการพัฒนาโรงเรี ยนได้
๖. โรงเรี ยนมีระบบการประเมินภายใน และมีการรายงานผลที่ดี ทาให้หน่วยงานภายนอกสามารถเชื่อถือ
โรงเรี ยนได้ ซึ่งการที่โรงเรี ยนมีการดาเนินงานที่ชดั เจนก็จะส่งผลต่อการพัฒนาได้ดี
๗. Education Review Office (ERO) จะไปช่ วยทาแผนร่ ว มกับโรงเรี ยน ทาให้โรงเรี ยนมีแนวทาง
การพัฒนาที่ ชัด เจน แม้ว่ าการสนับ สนุ น จะเป็ นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก็ ต าม แต่ ป ระเทศไทยให้โรงเรี ยนท า
หรื อให้ศึกษานิเทศก์ประกัน ฯ ทา รวมถึงระบบการประกันของเรายังไม่ชดั เจน ไม่บอกตัวชี้วดั ที่ชดั เจน ปั จจุบนั
มาตรฐานของประกันภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษายังมีประเด็นที่แตกต่างกัน
๘. สมศ.ประเมินต่าผลผลิตสุดท้ายแล้วตัดสิน แต่ไม่สนใจที่จะนาผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งโรงเรี ยน
และไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน
๙. เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์โรงเรี ยนเป็ นนิ ติบุคคล อานาจการบริ หารจึงอยู่ที่โรงเรี ยน แต่เมืองไทย
มีอยูท่ ี่เขตพื้นที่การศึกษาด้วย
๑๐. Education Review Office (ERO) ทางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยถือ
เด็กเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยมีประเด็นที่สนใจคือการอ่านออกเขียนได้ และการคิดเลข ซึ่งเครื่ องมือที่ประเมินก็มีความ
สอดคล้องกัน สิ่ งที่สะท้อนว่าเด็ก มีคุ ณภาพ คือ เครื่ องมือที่ มีคุณ ภาพ แต่ ของนิ ว ซีแลนด์มีเครื่ องมือที่ เชื่ อถือได้
ซึ่งจะส่งผลไปยังโรงเรี ยนว่าจะได้รับการให้คุณหรื อให้โทษ ตัวชี้วดั ของการประเมินไม่ได้ให้ความสาคัญในทาง
กายภาพมากนัก แต่ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนของไทย แม้จะให้ความสาคัญกับ O-NET แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจนในคุณภาพ
๑๕

ของเครื่ องมือ ทาอย่างไรองค์ก รของไทยจึ งจะด าเนิ นการให้ได้ในแนวทางเดี ยวกัน และมีค วามสอดคล้องกัน
โดยควรใช้แนวคิดที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และดาเนินงานเพื่อมุ่งที่นกั เรี ยนเป็ นหลัก
๑๑. การประเมินโรงเรี ยนควรมีการจาแนกหรื อแบ่งระดับ เช่น โรงเรี ยนที่อ่อนด้อยต้องมีการดูแลอย่าง
สม่าเสมอ
๑๒. Education Review Office (ERO) ทางานอย่างละเอียด และให้ความสาคัญกับความแตกต่าง เช่น
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ มีการแบ่งพื้นที่ในการดูแล เช่น ชาวเมารี ชาวเกาะ
๑๓. สมศ. ควรจัด กลุ่มโรงเรี ยน ว่า อยู่ในระดับ ใด เพื่อการช่ ว ยเหลือที่ ต รงเป้ าหมาย เพราะแค่ ก าร
เสนอแนะอย่างเดี ยวคงไม่เพียงพอ และมีการแบ่งหน้าที่และแผนการพัฒนาที่ชดั เจนสาหรับโรงเรี ยนแต่ละกลุ่ม
(ต้องศึกษาว่า สมศ. มีบทบาทในส่วนนี้หรื อไม่) โดยสมศ. อาจจะบอกข้อมูลให้ สพฐ. เพื่อให้ สพฐ. จัดผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนินงานพัฒนาโรงเรี ยน
๑๔. ประเทศนิวซีแลนด์เน้นเด็กเป็ นสาคัญ และมีความเข้าใจที่ชดั เจนและความจริ งใจกับแนวคิดดังกล่าว
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความแน่ใจในส่วนนี้ต้งั แต่ระดับบริ หารว่าให้ความสาคัญกับเด็กจริ งหรื อไม่ (คิดว่าของไทย
ไม่มีการใช้เด็กเป็ นตัวตั้ง) เช่น การยกระดับคุณภาพการศึกษา เขตให้ความสาคัญกับการติ วมากกว่าการพัฒนา
อย่างแท้จริ ง
๑๕. ประเทศไทยทางานแบบแยกส่วน ทาให้การพัฒนาไม่เชื่อมต่อกันและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
๑๖. ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบที่มีการไว้วางใจซึ่งกันและกันของทุกองค์กร และเชื่อมัน่ ในคุณภาพของ
องค์กร
๑๗. มีแนวคิดว่าผูส้ อนควรมีความเข้าใจในตัวชี้วดั มาตรฐาน จึงอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถกู ต้องที่จะมีคนไป
ช่วยดาเนินงานในส่วนนี้
๑๘. ประเทศนิวซีแลนด์มีการเขียนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขั้นตอนการดาเนินงานสู่เป้ าหมายที่ชดั เจน และเป็ น
ระบบ มีกระบวนการตรวจสอบได้ โดยเน้นเด็กเป็ นสาคัญ
************************************

๑๖

NEW ZEALAND COUNCIL FOR EDUCATION RESEARCH (NZCER)

เรี ยบเรี ยงโดย นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน

NZCER เริ่ มก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๓๔ เป็ นองค์กรอิสระด้านการวิจ ัยและพัฒนาการศึกษา แต่ ทางานกับ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด มีการพัฒนาและขายผลผลิตและบริ การซึ่งผ่านกระบวนการวิจยั ให้แก่หน่ วยงาน
ทั้งภาครั ฐและเอกชน การให้สารสนเทศและค าแนะนาที่ทาทุ กเรื่ องมีร่ องรอยหลัก ฐานและงานวิจยั สนับสนุ น
ทาให้ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจและความเชื่ อ ถือ จากรั ฐ บาลและโรงเรี ยน สถาบัน มี บุค ลากรประมาณ ๖๐ คน
ประกอบด้วย นักวิจยั นักสถิติ นักพัฒนาเว็บไซต์ และนักพัฒนาทรัพยากรการศึกษา รัฐบาลสนับสนุ น งบประมาณ
ให้กบั สถาบัน ประมาณ ร้อยละ ๑๗ นอกนั้นรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทางานด้านการวิจยั (ร้อยละ ๔๖) และขายผลผลิต
และบริ การ (ร้อยละ ๓๕) และดอกเบี้ย (ร้อยละ ๒)
สถาบัน มี ก ารปรั บ ตัว ให้ส อดคล้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ มในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ ง มี ค วามซับ ซ้อ น ท้า ทาย
และเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ในการทางานจะไม่พยายามทาทุกอย่าง การตัดสิ นใจว่าจะทางานอะไรจะพิจารณา
อย่างรอบคอบโดยทาในเรื่ องที่ มีความสาคัญและองค์ก รมีความเชี่ ยวชาญ การสร้ างประสิ ทธิ ภ าพขององค์ก ร
ใช้กลยุทธ์การลงทุนกับบุคลากรทั้งรายบุคคล รายกลุ่มและโดยรวม และการลงทุนในโครงการ ในด้านการทางาน
ใช้กลยุทธ์ความร่ วมมือในการทางานที่ซบั ซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อจะได้ผสมผสานทักษะและความรู้ที่จาเป็ นต้อง
ใช้ในงาน เช่ น โครงการพัฒ นาครู และการเรี ยนรู้ข องครู ในโรงเรี ยน สถาบัน ร่ วมมือกับ Waikato University,
Waikato Tainui College for Research and Development and CORE Education
บทบาทการดาเนินงานสาคัญ ได้แก่ การวิจยั และการวัดผลและประเมินผล ดังนี้
การวิจยั
ด้านการวิจยั สถาบันมีบทบาทสาคัญ คือ การตอบโจทย์ระดับนโยบายเมื่อลงสู่การปฏิบตั ิ เช่น
- การวิจยั ประเมินผลกระทบของการนาหลักสูตรลงสู่การปฏิบตั ิ ในช่วงแรกของการใช้หลักสูตร สถาบัน
จะท าหน้า ที่ ดู แ ลสร้ า งความเข้า ใจการปรั บ ปรุ ง พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา การใช้ห ลัก สู ต รฉบับ ก่ อ นๆ
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารจัด ทาทุ ก อย่างให้ก ับครู มาหลัก สู ต รฉบับปั จ จุ บัน จัด ทาให้เฉพาะหลัก สู ต ร แล้ว ครู ไ ป
ดาเนินการเอง

๑๗

- การศึกษาผลจากการใช้ The National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งเป็ นการ
รับรองคุณภาพระดับชาติสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ก่อนหน้านี้ใช้การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ได้ร้อยละ ๕๐
จึงจะผ่าน ต่ อมาใช้ก ารวัด ผลและประเมิน ผลอิงมาตรฐาน การใช้ระบบใหม่ต ้องใช้เวลาทาความเข้าใจกับครู
และนักเรี ยนอยู่นานจึงจะเข้าใจ และยังต้องเรี ยนรู้ไปเรื่ อยๆ เมื่อเข้าใจแล้วส่ งผลให้ครู เปลี่ยนมุมมอง การจัดการศึกษา
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากขึ้น มีวิชาให้นกั เรี ยนได้เลือกเรี ยนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ สิ่ งสาคัญ คือ การเชื่อมโยง
ระหว่างการรับรองคุณภาพกับหลักสูต ร การเรี ยนการสอนและการประเมินผล ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าในเรื่ องนี้
หน่วยงานที่ควรดาเนินการคือกระทรวงศึกษาธิการ
การวัดผลและประเมินผล
ด้านการวัดผล NZCER ได้ผลิตเครื่ องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยดาเนิ นการใน ๒ ลักษณะ คือ การจาหน่ าย
ให้กบั โรงเรี ยนและรับงานจากรัฐบาล ตัวอย่างด้านการประเมินผล ดังนี้
การรับงานจากรัฐบาล ในกรณี ที่รัฐบาลต้องการทาในภาพรวม คือ การกากับดู แลระดับชาติ และการ
พัฒนาเครื่ องมือเพื่อช่วยเหลือครู เช่น Progress and Consistency Tools (PACT) เป็ นเครื่ องมือช่วยครู วินิจฉัยว่า
นักเรี ยนผ่านมาตรฐานชาติหรื อไม่ อยูร่ ะดับใด (การอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ) ก่อนหน้านั้นครู เป็ นผูว้ ินิจฉัย
ผลการประเมินนักเรี ยนด้วยตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครู หลังจากมีมาตรฐานชาติจะต้องมีเครื่ องมือวัดผล
ที่ได้มาตรฐานมาใช้ การที่ก ระทรวงศึกษาธิก ารเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ วทาให้ค รู ข าดความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ซึ่งเป็ นบทเรี ยนว่าการจะทาอะไรควรมีการพูดคุยกับครู ให้เห็นความสาคัญและมีส่วนร่ วมเพื่อการยอมรับ
หลัก สู ต รก าหนดให้ประเมิน ผลเพื่อ พัฒนาการเรี ยนรู้ (Assessment for Learning) ให้ก ารประเมิ น
เป็ นวิถีชีวิตมีประเมินในห้องเรี ยนทุกวัน เพื่อให้รู้ว่าเด็กควรจะได้รับการพัฒนาอย่างไร ประเทศนิ วซีแลนด์เป็ น
ระบบที่ใช้ความไว้วางใจสูงมาก ประกอบกับโรงเรี ยนเป็ นนิติบุคคล ๑๐๐ % โรงเรี ยนและครู จะต้องหาวิธีประเมิน
ด้วยตนเอง ตัดสินใจเองว่าจะเลือกใช้เครื่ องมืออะไรซึ่งจะต้องเป็ นเครื่ องมือที่มีคุณภาพ ใช้ตอนไหน และใครบ้าง
จะต้องทดสอบ ส่วน NZCER ได้พฒั นาเครื่ องมือไว้บริ การอย่างรอบด้าน เช่น
Formative Assessments ทาในหลายลักษณะ ดังนี้
๑) The Assessment Resource Banks บริ การข้อสอบทางออนไลน์ฟรี ของ ๓ วิชา คื อ ภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประมาณ ๓,๐๐๐ ชุด ข้อสอบเชื่อมโยงกับหลักสูตร และช่วยให้ครู เข้าใจสิ่ งที่เด็กคิด
จากการท าชิ้ น งาน การประเมิ น ชิ้ น งานเพื่อ ให้ค รู รู้ ว่ าสิ่ ง ที่ ส อนไปนั้น เพีย งพอหรื อไม่ จะต้องเพิ่ม เติ มอะไร
ให้กบั เด็กบ้าง มีระบบการจัดข้อสอบเพื่อให้ครู เลือกใช้ได้ง่าย วิธีการนาเสนอข้อสอบมีความเป็ นมาของชิ้นงานพื้นฐาน
หรื อบริ บทของงานไว้ดว้ ย เมื่อก่ อนครู ตอ้ ง print ข้อสอบมาให้เด็กทา ปั จจุบนั เด็กทาผ่านทางออนไลน์ได้เลย
และที่สาคัญเด็กจะต้องถูกฝึ กให้สามารถบริ หารจัดการตัวเองได้ ซึ่งเป็ นข้อหนึ่ งของ Key Competency ที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
๒) จัดทาข้อสอบเป็ น Concept Map เพื่อบอกให้ทราบว่าการจะรู้ concept ของเรื่ องเรื่ องหนึ่ งจะต้องรู้
concept ย่อยอะไรบ้าง เพราะครู บางคนอาจจะไม่ได้จ บตรงสาขา จึ งต้องคลี่ออกมาให้เห็ น ชัด เจน และเด็ ก
ไม่จาเป็ นต้องเริ่ มต้นที่จุดเดียวกัน
๑๘

Standardized Tests
ตัวอย่างเครื่ องมือคือ Progressive Achievement Test (PAT) ทามากว่า ๔๐ ปี แล้ว เพราะรัฐบาลต้องการ
ทราบความก้าวหน้าของนักเรี ย น ต่ อมาเมื่อเร็ ว ๆ นี้ กาหนดว่าไม่บังคับใช้ข ้อสอบชุ ด นี้ แต่ โ รงเรี ย นยังนิ ย มใช้
มีก ารปรั บปรุ งลัก ษณะข้อสอบเป็ นเลือกตอบ สอบทางออนไลน์ ครู เลือกว่า จะใช้ข อสอบระดับง่ ายหรื อยาก
แต่ไม่ว่าจะใช้ระดับใดจะรายงานผลบน Scale เดียวกัน ให้บริ การตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ผลออนไลน์ บริ หารจัดการ
บนออนไลน์ การรายงานผลจะบอกรายข้อว่าเด็กของโรงเรี ยนทาถูกร้อยละเท่าไร และเฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละเท่าไร
และมีการคลี่รายละเอียดข้อสอบของเด็กเป็ นรายคน
Surveys
ได้พฒั นาเครื่ องมือชื่อว่า Mc and My School มีท้ งั เป็ น paper และ computer ประเมินบรรยากาศของ
โรงเรี ยนและความรู้สึก ของเด็กว่าโรงเรี ยนช่ วยสนับสนุ นให้เขาอยากเรี ยนหรื อไม่ โรงเรี ยนสามารถ download
เครื่ องมือนี้มาใช้เพื่อสะท้อนการทางานของตนเอง
การรายงานผล เป็ น Self review โรงเรี ยนจะต้องจัดทารายงาน ๒ ส่ วน คือ รายงานต่อพ่อแม่ผปู้ กครอง
เพื่อให้ทราบว่าบุตรหลานอยูร่ ะดับไหนของมาตรฐาน และรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการว่ามีนกั เรี ยนร้อยละเท่าไรที่ผ่าน
และไม่ผา่ นมาตรฐาน เมื่อเทียบกับระดับชาติเป็ นอย่างไร และโรงเรี ยนมีแผนการพัฒนาผูท้ ี่ไม่ผา่ นมาตรฐานอย่างไร
เนื่องจาก ERO จะตรวจสอบว่าโรงเรี ยนมีวิธีการประเมินตนเองที่ดีหรื อไม่ รู้ได้อย่างไร และมีความตั้งใจ
พัฒนาเด็กหรื อไม่ ดังนั้นเครื่ องมือของ NZCER จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วย ERO ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญของผล
เพียงอย่างเดียว แต่จะดูความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. การสร้างความน่ าเชื่อถือและการยอมรับในข้อมูลที่ นาเสนอหรื อการให้ขอ้ เสนอแนะใดๆ ควรจะมี
งานวิจยั สนับสนุน
๒. การเปลี่ยนแปลงหรื อการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ ไม่ควรทาในเวลาอันรวดเร็ ว ควรสร้างความ
เข้าใจ ชี้ให้เห็นความสาคัญ และควรให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดการยอมรับ
๓. การนาเสนอรายงานเทียบกับระดับชาติ
๔. จัดทาคลังข้อสอบ ให้บริ การและเผยแพร่ ทางออนไลน์เพื่อครู และนักเรี ยนนาไปใช้ โดยต้องก้าวข้าม
ความคิดที่ว่า “ข้อสอบเป็ นความลับ”
๕. ควรมีเครื่ องมือหลากหลายประเภทที่ได้รับการยอมรับ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
๖. ผูส้ ร้างข้อสอบควรเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ไม่ควรให้ครู ออกข้อสอบเอง นัน่ คือ สพฐ. ควรสร้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านวัดผลให้เกิดขึ้นในส่วนกลาง หรื อใช้บริ การผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก และผูเ้ ชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งอาจมาจากครู เก่ง
๗. ควรมีโครงสร้างการสอบที่ชดั เจนว่าปี ใดสอบอะไรบ้าง
๘. การตั้งองค์กรอิสระ ควรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญครบทุกด้านทั้งการวัดผล หลักสูตร การเรี ยนรู้
และจิตวิทยา
๙. เครื่ องมือสามารถนาไปสู่การพัฒนา คือ ช่วยเด็ก พัฒนาครู ไปในตัว และพัฒนาโรงเรี ยน
๑๐. การปรับเปลี่ยนของประเทศไทย จะต้องทาทั้งระบบ ไม่ควรแก้ปัญหาทีละจุด
๑๙

LEARNING MEDIA

เรี ยบเรี ยงโดย นายธัญญา เรื องแก้ว
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

ข้ อมูลเบือ้ งต้นของ Learning Media
 Learning Media เป็ นหน่ ว ยงานเอกชนที่ พิ มพ์เ ผยแพร่ เอกสารเกี่ ยวกับการศึก ษาที่ เ ก่ าแก่ ที่สุ ด
ของนิวซีแลนด์มีการพัฒนาด้านการบริ การ และผลผลิตที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
 สื่อและวัสดุทางการศึกษาที่ใช้ในโรงเรี ยนของนิ วซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็ นงานของ Learning Media
ผลิตให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผลิตสื่อด้านการศึกษาเมารี (Te reo Māori) และการศึกษาสาหรับชนพื้นเมืองใน
แปซิฟิก ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
 พัฒนาสื่อการศึกษาสาหรับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ด้วย
 พัฒนาสิ่ งพิมพ์และนวัตกรรมสาหรับนานาชาติ ใช้ในโรงเรี ย นในประเทศสหรัฐอเมริ ก า แคนาดา
สิงคโปร์ ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกและยุโรป
 เป็ นหน่ วยงานมีความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ หลายด้าน ได้แก่ Literacy, Numercy, การศึกษา
Pasifika Education, หลักสูตรของนิ วซีแลนด์, digital learning, Health education และงานด้านนโยบายและการวิจยั
หลักการในการทางาน “Learning that makes a difference”

เราเชื่อว่าพลังของการศึกษาทาให้เกิดความแตกต่างในการมีชีวิตอยูข่ องทุกคน
เรารับผิดชอบที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เราใช้หลักฐาน/ร่ องรอยในการพัฒนางานและบริ การอย่างต่อเนื่อง
เราสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องและยาวนานกับผูร้ ับบริ การ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง และชุนแห่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
สินทรัพย์ที่ยงิ่ ใหญ่ของเราคือ ความสร้างสรรค์ ทักษะ ความรู้ และความมุ่งมัน่ เพื่อประชาชนของเรา

๒๐

CWA NEW MEDIA
CWA เป็ นหน่วยงานด้านสื่อดิจิตอล (digital media unit) ที่ทางานร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาเป็ นเวลา
๑๔ ปี เน้นการผลิตสื่อวีดิทศั น์ ต่อมามีการเติบโตด้านอินเทอร์เน็ต จึงมีการปรับมาทาสื่ อมัลติมีเดีย และการบริ การ
ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ กว่า ๔๐ คน ปั จจุบนั มีการออกแบบเว็บไซต์ ผลิตเนื้ อหา ออกแบบภาพ อักษร วีดิทศั น์
และสื่อ interactive เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
 การทางานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการ และประสบความสาเร็ จในการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรมและมรดก กระทรวงสาธารณสุ ข และสถานี โทรทัศน์
ของนิวซีแลนด์ พัฒนาเว็บไซต์ให้แก่สภากาชาดของนิวซีแลนด์
 ปี ๒๐๑๑ CWA ได้มารวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ Learning Media เพื่อสร้างเข้มแข็งในการผลิต สื่ อ
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มทรัพยากรต่าง ๆ ที่ออกแบบการเรี ยนรู้อย่างมีนวัตกรรม งานที่ถือว่าเป็ นข้อตกลงสาคัญ
คือ การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้ง Learning media และ CWA จึงได้ทา
สื่อสิงพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในเรื่ อง ภาษาอังกฤษ เมารี และภาษาต่าง ๆ ในแปซิฟิก
 ทีมงานของ CWA ประกอบด้วยนักจัดการ นักวิ เคราะห์เทคนิ ค นักออกแบบลายเส้น (Graphic designer)
นักพัฒนาและออกแบบโปรแกรม นั กจัดการระบบ บรรณาธิ การ นักจัดการโครงการ และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อหา
ในหลากหลายสาขา
แนะนาเว็บไซต์ TKI Te Kete Ipugangi : www.tki.org.nz
โปรแกรมสาหรับสืบค้นว่าอยากจะสื บค้นเรื่ องอะไร นอกนี้ ยงั เลือกเป็ นประเด็นใน communities ได้ซ่ึง
ประกอบด้วย

 กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับ Māori–medium schools

 กลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตร ข้อมูล และเกี่ยวกับหลักสูตร

 กลุ่มข้อมูลและเครื่ องมือการประเมินสาหรับพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรี ยนรู้ ได้แก่ e-asTTle เป็ นต้น

๒๑

 กลุ่ม ของวัส ดุ เครื่ องมือ ข่ า วสาร และเวที แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ส าหรั บผูน้ าและผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
นอกจากนี้ CWA ยังมีการจัดข้อมูลเป็ นกลุ่มเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปใช้ขอ้ มูล ดังนี้
 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเครื่ องมือประเมินในชั้นเรี ยน ช่วยให้การเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้ น
ด้วยการให้ตวั อย่างการประเมิน การสะท้อนการเรี ยนรู้ และโปรแกรมต่ างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการ และสามารถ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มต่างๆ ได้ ตัวอย่างสาคัญคือการทา Curriculum Exemplar ที่ช่วยให้ครู เข้าใจว่า ผลการประเมิน
เป็ นอย่างนั้น แล้วควรจะดาเนินการทาอะไรต่อไป

 การพัฒนาสื่ อต่างๆ ให้ความสาคัญกับการให้คาอธิบายกับครู มีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีสัญญา ๒ ปี บ้าง
๓ ปี บ้าง เพื่อให้ครู มีตวั อย่างที่ดี มีกระบวนการคิดที่ดี เช่น ตัวอย่างผลงานการเรี ยนรู้ที่ดีตามหลักสูตรเป็ นอย่างไรบ้าง ด้วย
การพยายามคลี่สิ่งที่ตอ้ งการวัดแล้วนามาลงในเว็บไซต์ เพื่อเป็ นตัวช่วยครู

๒๒

การจัดทาหนังสือหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ครู สามารถเลือกใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและจัดการเรี ยนการสอนได้ ดังนี้
๑. กลุ่มของหนังสืออ้างอิง และเสริ มความรู้ให้แก่ครู
๒. กลุ่มของสื่ อ/วัสดุสนับสนุ นการสอนของครู ได้แก่ Write Tools มีสื่อที่ครู สามารถดาวน์โหลไปใช้สอนได้
รวมทั้งสื่อที่ใช้ประกอบกับ Interactive whiteboard

๓. กลุ่มของเอกสารส่งเสริ มการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น การอ่านออกเขีย นได้ที่ตอบสนองการจัด
การเรี ยนรู้ ภาษา ได้แก่ การอ่านร่ วมกัน (Shared reading) การอ่านแบบชี้แนะ(Guided reading) การอ่านอิสระ
(Independent reading) และการอ่านที่บา้ น (Take home reading) นอกจากนี้ มีการร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ พัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ เช่น ร่ วมกับมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato) พัฒนาสื่ อด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้
สานักงานส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ของไทยได้มาเชื่อมที่ไปช่วยการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ง่ายขึ้ น โดยมีการเชื่อมโยงศาสตร์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน เนื่ องจากการให้ผเู้ รี ย นได้เรี ยนเป็ นบทเรี ยงตามลาดับเนื้ อหา
แบบเดิมนั้น เข้าใจได้ยาก จึงมีการปรับให้เป็ นความรู้ให้ขอ้ มูลต่างๆ มาอยู่ดว้ ยกัน รวมทั้งมีความพยายามทาเรื่ อง
science stories เสนอผูค้ นที่ มีค วามชานาญด้านวิทยาศาสตร์ ในท้องถิ่น ให้รู้ สึกว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องใกล้ต ัว
นาเสนอเรื่ องน่าตื่นเต้น เช่นเรื่ องของนักวิทยาศาสตร์ที่ไปทางานในองค์การอวกาศ

การนาเสนอนวัตกรรมที่เป็ นความภาคภูมใิ จของหน่ วยงาน
ได้แก่ หนังสื อที่ มีก ารอออกแบบให้เหมาะสมกับระดับการเรี ยนรู้ข องนัก เรี ยน ได้แก่ การทาหนังสื อ
เรื่ องเดียวกัน แต่มีเรื่ องที่มีความยาก ๓ ระดับ เป็ นหนังสือชุด ๓ เล่ม สาหรับใช้สอนนักเรี ยนชั้นเดียวกัน

-
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การทาวารสาร School Journal สาหรับส่ งให้ นักเรียน
เป็ นการส่งเสริ มการอ่านของนักเรี ยน ซึ่งมีการทามาอย่างต่อเนื่ องนับจากกลางศตวรรษที่ ๒๐ เป็ นส่ วนสาคัญ
ในการนาเสนอเรื่ องราว และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวนิวซีแลนด์ให้แก่ผเู้ รี ยน มีการทางานตามระดับของผูเ้ รี ยน
ตั้งแต่ระดับ ๑ ถึงระดับ ๘ เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ขา้ มสาขาวิชา(cross curriculum) ไม่เน้นเฉพาะการอ่านออก
เขียนได้เท่านั้น มีการผลิตปี ละ ๔ ครั้งตามภาคเรี ยน และมี Teachers’ note ในระบบออนไลน์ให้กบั ครู โดยมีการพิมพ์
ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ เล่ม แจกให้โรงเรี ยนใช้เป็ นสื่อเสริ ม โดยโรงเรี ยนสามารถสัง่ ซื้อเพิ่มเติมได้

กระบวนการสนับสนุนการสอนครู น้ นั พยายามทาในทุกมิติ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรทั้งหมด และมีการเข้าถึง
ได้หลายช่องทาง ทั้งที่เป็ นเอกสาร เว็บไซต์ และแม้กระทัง่ ใน i-phone หากจะเปรี ยบ Learning Media ก็เหมือนกับ
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีการจัดการข้อมูล (Meta-data) ให้ค รู เข้ามาเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และมีความสะดวก
รวมทั้งสามารถแบ่งปันกับเพื่อนครู ได้ดว้ ย จุดเน้น คือ การเพิ่มคุณภาพการศึกษาผ่านการช่วยเหลือครู เช่น การทา
Student Voice ให้ครู ได้เรี ยนรู้วิธีการคิดของเด็ก เป็ นการช่วย ให้ครู ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคิด และสอนให้สอน
คล้องกับการเรี ยนรู้ของเด็ก
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. หลักการทางานของ Learning Media มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มพูนคุ ณภาพการสอนให้กบั ครู ผสู้ อน ดังนั้น
ผูท้ ี่ทางานทุกฝ่ ายมีความเข้าใจในธรรมชาติการสอนของครู เป็ นอย่างดี บุคลากรจานวนหนึ่ งจึงเคยทางานเป็ นครู
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามาก่อน ด้ว ยวิธีการนี้ จึงเข้าใจว่าในการจัด การเรี ยน การสอนมีความยากลาบากในจุด ใด
แล้วพยายามหาแนวทางช่วยสนับสนุ นครู ให้กา้ วข้ามความยากลาบากนั้นไปได้ ดังนั้นการวิเคราะห์งาน (Task analysis)
ทางการสอนขององค์กรนี้ จึงละเอียดมาก นอกจากนั้นบุคลากรมีความเข้าใจเรื่ องหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน
และการวัดและประเมินผลอย่างเพียงพอที่จะช่วยออกแบบสื่อต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
๒. การสร้างนวัตกรรมแต่ละชิ้น มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในห้องเรี ยน ตัวอย่างของการสร้างเว็บไซต์
ที่ชื่อ tki.org.nz ก็เนื่ องจากความรู้ ทางการสอนมีจานวนมาก แต่ค รู มีข ้อ จากัดในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทาง
Learning media จึงได้จดั การข้อมูลดังกล่าวให้ครู ได้ใช้ เป็ น Web Portal ที่มีการรวบรวมและการจัดการอย่างดี
เรี ยกว่าเป็ น google ฉบับคุณครู เลยทีเดียว
๓. การเชื่ อ มโยงแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ต่ า งๆ มาสู่ ก ารปฏิ บัติ ไ ด้ชัด เจน ตัว อย่ า งของ
การออกแบบหนังสือสาหรับอ่านที่เป็ นไปตามแนวคิดการสอนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐาน(Literature-based
Approach) โดยออกแบบเป็ นหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) สาหรับใช้ในกิจกรรมการอ่านร่ วมกัน (Shared reading)
๒๔

หนังสื อการออกแบบลาดับความยากง่าย และให้ข ้อมูลประกอบการวางแผนการสอน ได้แก่ word count, highfrequency words, anchor words, content words, skill focus, theme ดังนั้นจึงสะดวกต่อการนาไปใช้
๔. การทางานเชิงเครื อข่าย (networking) มีการประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ทางานร่ วมกันมาอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในระยะการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ดังนั้นงานที่ Learning Media ผลิตสื่ อออกมาจึงสอดคล้องกับ
หลักสูตร และพร้อมใช้เมื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร
๕. การพัฒ นานวัตกรรมการจัดการศึกษามาจากการลงมือทางาน เกิด เป็ นความรู้ เชิงปฏิบตั ิ ( Practical
knowledge) จานวนมาก ซึ่ง Learning Media ทางานกับโรงเรี ยนทาให้ได้ตวั อย่างของงานนักเรี ยนมาทา curriculum
exemplar รวมทั้งมีเรื่ องเล่าจากโรงเรี ยนมาทากรณี ศึกษา (Case studies) ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเป็ นอย่างดี
๖. กรณี เรื่ องวารสารโรงเรี ยน (School Journal) มีการทางานอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นเวลานาน การทางาน
หากมัน่ ใจก็ตอ้ งให้เวลาทางาน ให้กาลเวลาได้พฒั นาคุณภาพการศึกษา
************************************
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THE UNIVERSITY OF WAIKATO

เรี ยบเรี ยงโดย นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
นายเอกฐสิ ทธิ์ กอบกา

Nau mai, haere mai – welcome to the Faculty of Education
– Te Kura Toi Tangata – New Zealand’s leading institute.
มหาวิทยาลัยมีปรัชญาว่า การวิจยั สร้างความแตกต่าง(Research that makes a difference) เนื่องจากมีหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ และการมีผนู้ าที่ดีทาให้คณะศึกษาศาสตร์ มีความแตกต่าง เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาในด้านวิจยั ทางการศึกษา
การศึกษาเพื่อสร้างผูน้ าทางการศึกษา การศึกษาด้านการนิเทศ เมารี ศึกษา และการศึกษาด้านกีฬา
นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมที่เรี ยนที่ คณะและแบบระบบออนไลน์ ซึ่ งอยู่บนพื้น ฐานทฤษฎี การเรี ยนรู้
ที่อยูใ่ นปัจจุบนั และเอื้อให้สามารถนาไปใช่ในโลกของการปฏิบตั ิจริ ง
มีบุค ลากรจ านวน ๔๔๐ คน นัก ศึก ษาประมาณ ๔,๐๐๐ คน ร้ อยละ ๓๐ เป็ นชาวเมารี และมี จ านวน
๔๐๐ คน ที่เรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นระดับปริ ญญาเอก นอกจากนั้นยังมีนกั ศึกษาทีได้รับทุนจาก
รัฐบาล จานวน ๒,๓๐๐ คน และ ๖๕๐ คน ร่ วมโครงการ Pathways (เป็ นโครงการให้นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรี ยนเข้ามาเรี ยน)
หน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ประกอบด้วย
 ภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาศิลปศาสตร์และภาษา (Arts and Language Education) ภาควิชาพัฒนาการ
ของมนุ ษย์และการให้คาปรึ กษา (Human development and counseling) ภาควิชานโยบาย วัฒนธรรมและสังคมศึกษา
ภาควิชาการกี ฬา ภาควิชาการการพัฒนาบุค ลากรทางการศึก ษา(Professional studies in education) ภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Center for Teacher Education มีการเชื่อมโยงการพัฒนาครู ในประเทศและระดับนานาชาติ มีท้ งั
ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจะช่วยในการดาเนินการเรื่ องการประกันคุณภาพการสอน
ของครู เป็ นความภาคภูมิใจที่ ได้ด าเนิ น การมาเป็ น ๕๐ ปี โดยมีค รู ที่เข้ารั บการพัฒ นานับพัน คน ทั้งจากศูน ย์
ที่ Haminton และ Tauranga โดยเป็ นการศึกษาทางไกล
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 Institute of professional learning เป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

Learning ๔ เป็ นหน่วยงานที่ให้คาปรึ กษาด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มีคณะทางานที่เป็ นมือ
อาชี พ ซึ่งเกิ ด จากการได้ทาการศึก ษาวิจ ัยขยายความรู้ หลากหลายสาขา และทางานในกระบวนการพัฒนาครู
ประจ าการ ทั้งนี้ มี ร้ านจ าหน่ ว ยเอกสาร สื่ อ และวัสดุ ทางการศึ ก ษาหลายหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึก ษา
รายละเอียดและสัง่ ซื้อได้จากเว็บไซต์ www.educationresources.co.nz
School support Service เป็ นศูนย์ที่จดั หลักสูตรการพัฒนาครู ประจาการ โดยมีรูปแบบการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการจัด การเรี ย นรู้ด ้วยการจัดสัมมนาการประชุ มเชิงปฏิบตั ิ การ และการจัดการเรี ยนรู้เป็ นรายวิชา ทั้งนี้
หน่วยงานนี้อยูภ่ ายใต้สงั กัดคณะศึกษาศาสตร์ และรับงบประมาณจากสัญญาจ้างจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ มี
การจัดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้กระจายออกไป ๔ ศูนย์

The Educational Leadership Center เป็ นหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาผูน้ า/ผูน้ าให้บรรลุคุณภาพในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ผูน้ าประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ครู หัวหน้าสายชั้น ซึ่ งมีท้ งั เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับกลางและระดับสูง การพัฒนาใช้พ้ืนฐานข้อค้นพบจากการวิจยั และจากผลการปฏิบตั ิ มีการออกแบบที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ ทั้งรู ปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนา การสร้างเครื อข่ายของผูบ้ ริ หาร
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National Centre of Literacy and Numeracy for Adults ทาหน้าที่ส่งเสริ มการรู้หนังสือ การอ่านออก
การเขียนสาหรับผูท้ ี่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน หรื อจัดเป็ นการศึกษาผูใ้ หญ่

Leading learning Network เป็ นหน่วยงานที่ทางานด้านการพัฒนาวิชาชีพในสาขาต่างๆ เน้นที่การอ่าน
ออกเขียนได้ การเป็ นผูน้ า การวัดประเมินผล และระบบ e-learning

Wilf Malcolm Institute of Educational Research เป็ นหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนนโยบาย และส่งเสริ มคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ
แนวคิดในการทางาน คือ
การประเมินหลักสูตร เน้นการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ เพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ การที่จะเอามาตรฐานลงสู่
ห้องเรี ยน ครู ผสู้ อนต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
จุดเด่ น
๑. เน้นย้าให้ครู ได้ศึกษา และทาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ก่อนมีการวางแผนและออกแบบ
๒. ดาเนินการวัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หมายเหตุ ทั้ง ๑ – ๒ ครู ตอ้ งเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อตนเองค่อนข้างสู ง

ด้ านการวัดและประเมินผล
๑. วัดและประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐาน
๒. วัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เห็นความสาคัญของ Formative –
Feedback
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและมหาวิทยาลัยมีระบบการทางานร่ ว มกัน อย่างใกล้ชิด โดยมหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ ใ ห้บริ การวิ ช าการและสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ช่ ว ยให้ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ไ ด้รั บการการวิ จ ัย
มีความเชื่อมโยงกับโลกความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในโลกเรี ยน ในประเด็นที่มีส่วนดีสาหรับทั้งโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยเอง
กล่าวคื อ โรงเรี ยนมีเครื อข่ายในระดับมหาวิทยาลัยที่ เข้ามาช่ วยสนับสนุ นการจัด การเรี ยนการสอน การพัฒนา
บุคลากร ส่ วนมหาวิทยาลัยก็เป็ นการเตรี ยมการพัฒนาครู ก่ อนประจ าการ(pre-service) ที่ ได้เรี ยนรู้ ก ับโลกความเป็ นจริ ง
๒๘

ของโรงเรี ย น ซึ่ งในประเทศไทยมีการทางานในลัก ษณะนี้ อยู่ ได้แก่ กองทุ นสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ทาวิจ ัย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็ นฐาน และมหาวิทยาลัยหลายแห่ งก็มีปรัชญาหรื ออุดมการณ์ในการสนับสนุ น
ในการพัฒนาท้องถิ่น หากแต่ยงั มีการดาเนินการที่ยงั ไม่เป็ นระบบหรื อรู ปแบบที่ชดั เจน หรื อยังไม่เข้าสู่การจัดการ
เชิงระบบปกติในองค์การ(Institutionalization)
๒. มหาวิทยาลัยถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สาคัญของครู ในพื้นที่ต่างๆ ผลจากการศึกษาวิจยั และการทางานกับ
โรงเรี ยนอย่างใกล้ชิด ทาให้สามารถผลิตความรู้ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมการอบรม การสัมมนาวิชาการ
ตลอดจนการจัดทาร้านจาหน่ายตารา หนังสือ และเอกสารต่างๆ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เลือกไปใช้ ซึ่งมี
ทั้งระบบสมาชิกที่ให้ยมื และจาหน่ ายเป็ นรายได้ของมหาวิทยาลัย
๓. การทางานที่ มีก ารสร้ างศูน ย์ให้ก ระจายตัว เต็ มพื้น ที่ มีเป้ าหมายสาคัญ อยู่ที่ช่ว ยให้ก ารสนับสนุ น
ช่วยเหลือด้านคุณภาพการศึกษาเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง และทาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้ ได้ง่าย
นอกจากนี้ การสร้ างเครื อข่ ายในระดับนานาชาติ ก็ เป็ นการรั บรองคุ ณภาพขององค์กร รวมทั้งสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ
ในคุณภาพได้เป็ นอย่างดี
************************************
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THE CORRESPONDENCE SCHOOL

เรี ยบเรี ยงโดย
นายธัญญา เรื องแก้ว
นางเสาวภา ศักดา
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

ข้ อมูลทั่วไป
The Correspondence School เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาทั้งในระบบโรงเรี ยนและการศึกษาทางไกล
(Distance education) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงปี ที่ ๑๓ ปั จจุบนั มีนักเรี ยนประมาณ ๒๖,๐๐๐ คน เป็ นชาวเมารี ประมาณ
๓๐% มีผจู้ ดั การเรี ยนรู้ ครู และทีมงาน ที่จะช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จตามศักยภาพ
ของตนเอง โดยอัตราส่วนของครู กบั นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา ครู ๑ คน ดูแลนักเรี ยน ๒๐๐ คน แต่สอนเพียง
วิชาเดียว และต้องดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด ๑๕ คน ส่ วนครู ที่สอนระดับประถมจนถึง Year ๑๐ ครู ๑ คนจะดูแล
นักเรี ยน ๓๐ คน แต่ตอ้ งสอนทุกวิชา
โรงเรี ย นมีสานัก งานย่อยที่ ต้ งั อยู่ในภูมิภ าคต่ างๆ ๔ แห่ ง ทั้งภาคเหนื อ ภาคเหนื อตอนกลาง ภาคใต้
และภาคใต้ตอนกลาง
ยุทธศาสตร์ การทางาน
๑. มีสานักงานกระจายอยูใ่ นทุกภูมิภาค
๒. มีโปรแกรมการเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และมีการพบปะกับผูเ้ รี ยนตามภูมิภาค
๓. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นระบบโรงเรี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้
กลยุทธ์ การส่ งเสริมการทางาน
๑. การจัด โปรแกรมส่ งเสริ มคุ ณ ภาพ เช่น ชาวเมารี มีข ้อจ ากัด ในการจัดการเรี ยนรู้ ก็มีก ารสนับสนุ น
ช่วยเหลือ และการกากับติดตามคุณภาพ
๒. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ มีการทาระบบออนไลน์ สัดส่ วนอยู่ประมาณ ๑๕-๒๐%
แต่ส่วนใหญ่ก็ยงั คงใช้ชุดสื่อที่ส่งทางไปรษณี ย ์ เพราะในบางครั้งเด็กก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้
๓. การกระจายศูนย์การเรี ยนรู้ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ครู และนักเรี ยนสามารถพบปะกันแบบ face to face ได้
โดยมีศนู ย์อยู่ ๔ แห่ง
๔. การให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุ ค คล และเป็ นกลุ่ม แม้ว่านัก เรี ยนจะเรี ยนด้วยระบบ
ออนไลน์ แต่ในภูมิภาคยังมีการจัดตาแหน่ง Relationship Manager เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยบนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู้มากขึ้น

๓๐

กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน
- นักเรี ยนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
- นักเรี ยนที่ไม่สามารถเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรี ยนตามปกติได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
อาทิ นักกีฬา นักเรี ยนที่มีบา้ นอยูไ่ กลจากโรงเรี ยน นักเรี ยนที่มีปัญหาทางด้านสังคม เป็ นต้น
- นักเรี ยนที่เรี ยนอยูแ่ ล้วในโรงเรี ยน แต่โรงเรี ยนอาจขาดแคลนบุคลากรครู สอนสามารถเลือกลงเรี ยนใน
รายวิชาต่ างๆ ที่ สนใจได้ ภายใต้การยินยอมของโรงเรี ยนที่ ก าลังศึก ษาอยู่ (เป็ นการทาความตกลงกัน ระหว่าง
โรงเรี ยน)
- ผูใ้ หญ่ที่สนใจมาเรี ยนเพื่อรับวุฒิการศึกษา National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
Level ๑, ๒ และ ๓
การจัดหลักสู ตรและชุดการเรียน
หลัก สู ต รที่ ใ ช้ในการจัด การเรี ย นการสอนเป็ นหลัก สู ต รของประเทศนิ ว ซี แลนด์ แต่ มีลกั ษณะการจัด
โปรแกรมการเรี ยนให้เหมาะสมกับเป้ าหมายการเรี ยนรู้ข องนักเรี ยน โดยก่อนจัดโปรแกรมการเรี ยน และเอกสาร/
สื่อการเรี ยนต่างๆ จะมีการพูดคุยกับนักเรี ยนถึงจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้ และโรงเรี ยนจะปรับบทเรี ยนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ และรู ปแบบวิธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน รวมถึงวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ซึ่งการออกแบบ
หลักสูตรและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน จะคานึงถึง
- มีอะไรบ้างที่จะทาให้นกั เรี ยนสนใจและตื่นเต้นที่จะเรี ยนรู้
- อะไรที่สอดคล้องครอบคลุมตามที่หลักสูตรชาติกาหนดไว้
- การศึกษาเกี่ยวอาชีพ (Career Education) ตามเป้ าหมายตัวชี้วดั (Benchmarks’ Goals)
- อะไรคือความต้องการของมาตรฐานการประเมิน (Assessment Standards)
- การอ่านออกเขียนได้
- การคิดคานวณ

๓๑

การเรี ยนรู้เน้นให้นักเรี ยนเรี ยนรู้ด ้วยตนเองในลักษณะของ Personalized Learning Programme ในทุ กระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ที่ใดก็ได้ โดยผ่านสื่ อการสอน
และวัสดุการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ คู่มือ แบบฝึ กหัด เครื่ องมือทดลอง รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
การออกแบบการเรี ยนรู้ มีการคานึงถึงบริ บทของเด็กว่ามีหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่
๑. เรี ยนที่บา้ นเพียงลาพังไม่มีคนช่วยเหลือเลย
๒. เรี ยนที่บา้ นแต่มี home supervisor ที่เป็ นปู่ ตาย่ายาย
๓. TPU: Teen Parent Unit นักเรี ยนที่เป็ นพ่อแม่วยั รุ่ น ต้องเลี้ยงดูลกู
๔. AE: Auternative Education นักเรี ยนที่เรี ยนการศึกษาทางเลือก มีปรัชญาการศึกษาต่างออกไปจาก
หลักสูตรชาติปกติ
๕. นักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนระบบ Dual System คือ เรี ยนในโรงเรี ยนปกติที่เรี ยนด้วยระบบทางไกลด้วย
๖. นักเรี ยนมีการเข้าพบกลุ่มเรี ยนรู้ มีจดั Vedio Conference และมีการเรี ยนทาง Online community
นักเรี ยนที่เรี ยนในระบบทางไกลจะต้องมี Supervisor ซึ่งอาจจะเป็ นผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับนักเรี ยน
สนับสนุนการเรี ยนการสอน และโรงเรี ยนสามารถติดตามการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนได้
การจัดส่ งชุดการเรียนทางไปรษณีย์
การเรี ยนทางไกล โรงเรี ยนจะมี Ware Hourse ทาหน้าที่ ส่งชุดการเรี ยนให้ผเู้ รี ยนและรับชุดการเรี ยนที่
ส่งคืนจากนักเรี ยน และมีกระบวนการเพื่อจัดส่ งให้กบั ครู ผสู้ อนทาการตรวจ ประเมินผลการเรี ยนรู้ข องนักเรี ยน
หลังจากนั้นครู ผสู้ อนอาจติดต่อนักเรี ยนเพื่อสอบถามความก้าวหน้าทางการเรี ยนทางโทรศัพท์ อีเมล์ Vedio Conferrence
และจัดชุดสื่อการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
ชุดการเรี ยนทางไปรษณี ย ์ ไม่ใช่มีเพียงแต่เพียงใบงานเท่านั้น ยังมีชุดเกม หนังสื อ และทรัพยากรต่างๆ
บางชิ้น ให้นกั เรี ยนเก็บไว้เป็ นสมบัติของตัวเองเลย เช่น เกม พจนานุกรม บางอย่างก็ตอ้ งส่งคืน
ค่าใช้จ่ายของสื่ อต่างๆ นั้น รวมอยู่กบั ค่าลงทะเบี ยนโดยเมื่อจัดลงกล่องแล้ว ทางไปรษณี ยจ์ ะมารั บไป
ดาเนินการต่อ
กระบวนการผลิต มีการผลิตเอกสารตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ละชุดมีระยะเวลาการใช้ประมาณ ๕ ปี
แต่ต่อมาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเร็ วมาก จึงต้องมีคณะกรรมการมาพิจารณาข้อมูลว่า มีขอ้ มูลอะไรเปลี่ยนแปลง
ไปบ้าง ส่วนที่ขาดหายไป ทิ้งไป หรื อต้องปรับใหม่มีอะไรบ้าง วิธีการประเมินในแต่ละหัวข้อเป็ นอย่างไร
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สาหรับการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนเพื่อเด็กเป็ นหัวใจสาคัญของโรงเรี ยนแห่งนี้ โดยการจัดทาสื่อไม่วา่
จะเป็ นสื่อเอกสารหรื อสื่อออนไลน์ลว้ นคานึงถึงการเรี ยนรู้ของเด็ก โดยมีการพัฒนาดังนี้
๑. พัฒนาสื่อตลอดเวลา โดยคณะทางานผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละเรื่ อง
๒. พิจารณาสื่อที่มีอยูว่ ่าทันสมัย ต้องการอะไรเพิ่มเติมหรื อต้องปรับสิ่งใดใหม่
๓. พิจารณาว่าเอกสารที่จะทาจะต้องมีการประเมินผลอย่างไร
๔. การทาหน่วยการเรี ยนรู้ จะคานึงว่าผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้อะไร และมีความสอดคล้องกับวิถีการเรี ยนรู้
๕. การส่งสื่อต่างๆ เช่น การออนไลน์, CD, DVD, E-MAIL เป็ นต้น
๖. การส่งกลับข้อมูลของผูเ้ รี ยน
๗. สิ่งแวดล้อมในการเรี ยนรู้ของเด็ก
การรับรองคุณภาพการศึกษา
The Correspondence School จะต้องได้รับการประเมินทั้งจาก Education Review Office (ERO) และ New Zealand
Qualification Authority (NZQA) เช่นเดียวกับโรงเรี ยนอื่น
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. Correspondence School เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษา และเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้
เรี ยนรู้ในรู ปแบบและวิธีการที่ตนต้องการ อยูใ่ นระบบการศึกษาในช่วงอายุที่กาหนดไว้ ในการจัดการศึกษาจะใส่ใจใน
ทุกปัจจัยและทุกขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก เช่น เหตุผลของการเรี ยน เอกสาร/สื่ อ/แบบใดที่ตรงกับ
ความต้องการของนักเรี ยน วิธีการสอนแบบใดที่จะเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของเด็ก (Life style) และตรงตามเป้ าหมาย
ของหลักสูตร (โดยเฉพาะเน้นการอ่านออก-เขียนได้ และการคิดคานวณ) เป้ าหมายทางการเรี ยน ผนวกด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งจะเป็ นการเรี ยนรู้ทกั ษะในการทางาน การอยูใ่ นโลกและชุมชนด้วย
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๒. การจัดการเรี ยนการสอนและวัด และประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ให้ค วามสาคัญกับการเรี ยนรู้ข องผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคคล จึงมีการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยครู จะสอนโดยคานึ งถึงวิถีการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน (Real Life Learning) ดังนั้นจึงมีการปรับการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดและประเมินผลที่ตอบสนอง
ต่อความแตกต่างของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพแม้ว่าจะไม่ได้เรี ยนในชั้นเรี ยนก็ตาม
************************************

๓๔

TAUHEI COMBINED SCHOOL

เรี ยบเรี ยงโดย นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส
นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร

ข้ อมูลทั่วไป
โรงเรี ยนตั้งอยู่เลขที่ ๘๖๐ Tauhei Road, Tauhei, RD๕ Morrinsville ๓๓๗๕ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของ Morrinsville ๑๓ กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของ Hamilton ๓๕ กิโลเมตร เป็ นโรงเรี ยนของชุมชนในชนบท
ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มี ๔ ภาคเรี ยน คือ (การกาหนดวันเปิ ด-ปิ ดขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงเรี ยน)
ภาคเรี ยนที่ ๑ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน
ภาคเรี ยนที่ ๒ ๒๓ เมษายน – ๒๙ มิถุนายน
ภาคเรี ยนที่ ๓ ๑๖ กรกฎาคม – ๒๘ กันยายน
ภาคเรี ยนที่ ๔ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔ ธันวาคม
ชั่วโมงเรียน
๘.๓๐ น. – ๑๔.๒๐ น.
ช่วงพัก ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ช่วงพักกลางวัน ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๑๕ น.
เปิ ดสอนตั้งแต่ Year ๐ – year ๖ มีนักเรี ยน จ านวน ๕๗ คน ครู และครู ใหญ่ จานวน ๕ คน ผูช้ ่วยครู
จานวน ๓ คน โดย ๑ คนดูแลเด็กก้าวร้าว (ใช้งบประมาณจากรัฐบาล) ๑ คน ดูแลเด็กพิเศษ และอีก ๑ คนทาหน้าที่
เลขานุการ (ได้งบประมาณจาก Board of Trustees) ครู ใหญ่สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ๑ วัน และรัฐบาลจ้างครู สอนแทน
๔ วันเพื่อให้ครู ใหญ่ได้ทางานบริ หาร แต่ครู ใหญ่คิดว่านักเรี ยนควรจะได้เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทุก วัน จึงจัดให้เรี ยน
วันละ ๑ ชัว่ โมง
มีหอ้ งเรี ยน จานวน ๔ ห้อง ห้องศิลปะ/เทคโนโลยี/ICT จานวน ๑ ห้อง ห้องสมุดและส่วนของการบริ หาร
เนื่ องจากประเทศนิ วซีแลนด์เป็ นเกาะเชื่ อว่าอาจจะเกิดภาวะน้ าท่วมเกาะ คนนิ ว ซีแลนด์ทุกคนควรจะว่ายน้ าได้
จึงจัดให้มีสระว่ายน้ าในโรงเรี ยน มีบ่อทรายหลบภัยขนาดใหญ่ สนามเด็กเล่นผจญภัย สนาม netball และสนามหญ้า
ที่จะอานวยความสะดวกสาหรับเด็กในโรงเรี ยนและชุมชน ใกล้กบั โรงเรี ยนมีหอประชุมที่ใช้สาหรับจัดงานต่างๆ
เช่น ยิมนาสติก คอนเสิร์ต และแสดงผลงาน
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คณะกรรมการสถานศึกษา (Board of Trustees) มีจานวน ๖ คน มาจากผูแ้ ทนของพ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูแ้ ทน
ของโรงเรี ยน และครู ใหญ่ รับผิดชอบวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนและโปรแกรมการเรี ยน
การสอน รั บผิด ชอบด้านทรั พย์สิน บุ ค ลากร การบริ หารจัด การการเงิ น การรายงานต่ อกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
และกลุ่ม โรงเรี ยน ซึ่ ง เป็ นเสมื อนกฎบัต ร และมีก ารประชุ มทุ ก เดื อน ผลการประชุ ม จะพิมพ์ในจดหมายข่ า ว
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจให้กบั Board of Trustees ตามกฎหมาย ฉะนั้น ถ้าโรงเรี ย นมีผลสัมฤทธิ์ต่ า
Board of Trustees จะต้องไปชี้แจงต่อศาล
โรงเรี ยนดาเนินงานเพื่อให้เป็ นโรงเรี ยนของชุมชน โดยให้นกั เรี ยนถือจดหมายข่าวไปให้ผปู้ กครองทุกวันจันทร์
เนื้ อความในจดหมายข่ าวเกี่ย วกับเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้ น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเรื่ องสาคัญทัว่ ไปที่
เกิดขึ้นทุกวันในโรงเรี ยน และจดหมายข่าวจะส่ งให้กบั ชุมชนภาคเรี ยนละฉบับเนื้ อหาเป็ นบทความและรายงาน
กิ จ กรรมของโรงเรี ย น นอกจากนั้น มีก ารประชุ มครู และนัก เรี ย นทั้งโรงเรี ย นทุ ก เช้าวัน ศุก ร์ เพื่อแสดงผลงาน
ของห้องเรี ยน ร้องเพลง ประกาศและฉลองความสาเร็ จ และเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมาร่ วมได้
หลักสู ตรสถานศึกษา
การจัด ทาหลัก สู ต รสถานศึก ษาจะต้องเชื่ อมโยงกับหลัก สู ต รชาติ และโรงเรี ย นสามารถเพิ่มเติ มได้
ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและโรงเรี ยน หลักสูตรสถานศึกษามีส่วนประกอบดังนี้
ส่ วนของหลักสูตรชาติ ประกอบด้วย หลักการ พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม (Values) สมรรถนะสาคัญ
ส่วนของหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย
- สิ่งที่หลักสูตรให้ความสาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ การสร้างให้รักการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้แบบ Active Learning
ในบริ บทที่มีความหมาย การสร้างเด็กเพื่อความสาเร็ จ การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการคิด และกระบวนการ
เรี ยนรู้พ้นื ฐาน สมดุลและความเป็ นเลิศ ทัศนคติและค่านิยม และการสะท้อนคิด
- โลโก้เป็ นรู ปเด็กนักเรี ยน ซึ่งมีคาอธิบายที่บ่งบอกถึงลักษณะของเด็กโรงเรี ยนนี้
- สมรรถนะสาคัญ จากหลักสูตรชาติโรงเรี ยนมาขยายความหมายและจัดทาตัวชี้วดั
- ค่านิ ยมของโรงเรี ยน (School values) มีค่ านิ ยมในหลักสู ตรชาติเป็ นกรอบ โรงเรี ยนอาจจะใช้คาอื่น
ที่มีนยั ยะเดียวกันกับหลักสูตรชาติ ไม่จาเป็ นต้องนามาใช้ทุกตัวทั้งนี้ข้ ึนกับวัยของเด็กและความเหมาะสมกับบริ บท
โรงเรี ยน และโรงเรี ยนจัดทาตัวชี้วดั เอง
- ความคิ ด รวบยอดแกน (Core Concepts) ได้จ ากการบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และเชื่ อมโยง
กับการพัฒนาสมรรถนะหลัก เพื่อนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอน เช่น Belonging, Identity, Change, Citizenship,
Sustainability, Globalization, Challenge, Diversity, Energy, Traditions, Aotearoa/New Zealand ในแต่ ละ
Core Concepts ประกอบด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระที่นามาใช้บูรณาการโดยจาแนกระดับการเรี ยนรู้
- กระบวนการ Inquiry ที่จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ่งมีการอธิบายวิธีการอย่างละเอียด
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- มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานชาติ (การอ่าน การเขียนและคณิ ตศาสตร์ ) ได้อธิบายวิธีการวัดผลและประเมินผล
การน าผลไปพัฒ นาผูเ้ รี ย น และการเขี ย นรายงาน รวมทั้งระบุ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับผูเ้ รี ย นแต่ ละระดับการเรี ย นรู้
ครู จะตัดสินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนตามมาตรฐานชาติ จะต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากหลายแหล่ง
- ตัวอย่างของแต่ละชั้นปี ที่แสดงและอธิบายให้เห็นว่านักเรี ยนบรรลุตามมาตรฐานอย่างไร
- เป้ าหมาย (Targets) การเรี ยนการอ่าน การเขียน และคณิ ตศาสตร์
การเรียนการสอน
จัด การเรี ย นการสอนแบบคละชั้น หมายถึง แต่ ละห้องเรี ยนจะคละชั้น ปี และคละระดับ การเรี ยนรู้
การเรี ยนการสอนยึดสมรรถนะสาคัญเป็ นเป้ าหมายในการบูรณาการกับเนื้ อหาสาระ การสังเกตการเรี ยนการสอน
ครั้ งนี้ ได้สังเกต ๓ ห้องเรี ยนจากทั้งหมด ๔ ห้องเรี ยน คื อ ห้อง ๑ (Year ๐) ห้อง ๒ (Year ๑-๒) และห้อง ๔
(Year ๕--๖) พบประเด็นที่มีความเหมือน/คล้ายคลึง และความแตกต่างกันดังนี้
๑. บทบาทครู ในห้อง ๑ (Year ๐) นอกจากมีครู ที่ทาหน้าที่สอนเป็ นหลักแล้วยังมีครู ผชู้ ่วยดูแลเด็กพิเศษ
อีก ๑ คน ส่วนใน ห้อง ๒ (year ๑ – ๒) มีเพียงครู ผสู้ อน ๑ คน และใน ห้อง ๔ (year ๕ – ๖) มีเด็กจานวนมาก จึงมี
ครู ผสู้ อนหลัก (ครู ใหญ่) และมีครู ผชู้ ่วยอีก ๒ คน
ครู ผสู้ อนหลัก ทั้ง ๓ ห้อง ทาหน้าที่คล้ายกันคือ ดาเนิ นการสอนและมอบหมายงานให้เด็กแต่ละคน/
กลุ่ม รวมทั้งสังเกต และรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
ครู ผชู้ ่วย ใน ห้อง ๑ และ ห้อง ๒ ทาหน้าที่ดูแลเด็กเฉพาะคน เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งสังเกตและบันทึก
ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลที่ดูแล
๒. กิจกรรมและสื่อ กิจกรรมและสื่ อจะออกแบบ และจัดระบบไว้สาหรับนักเรี ยนแต่ละคน/แต่ละกลุ่ม
ตามระดับการเรี ยนรู้ เมื่อจบการนาเสนอ/การสอนของครู นักเรี ยนจึงจะได้รับการมอบหมายกิจกรรม/สื่ อ/ใบงาน
ตามระดับความสามารถของตนเอง
๓. การจัดสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ เอื้อต่อการทางานของนักเรี ยนรายบุคคล/รายกลุ่ม (จัดตามระดับ
ความสามารถที่ ใกล้เคียงกัน ) ลัก ษณะการจัด ให้มีที่ว่างสาหรั บทากิ จ กรรมร่ ว มกัน และจัด โต๊ ะ เก้าอี้ สาหรั บ
การทางาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม รวมทั้งการจัดวางอุปกรณ์ เช่น กล่องหนังสื อ กล่องอุปกรณ์เครื่ องใช้
ชุดคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยนที่จะใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นบุคคล/เฉพาะกลุ่ม ทั้งยังเน้นความ
สะดวกและเลื่อนไหลภายในห้องเรี ยนด้วย
๔. การจัดเวลาเรียน ภาคเช้าแบ่งเป็ นช่วงเวลาก่อนและหลัง Tea time ดังนี้
- ก่อน Tea time เป็ นการเรี ยน Literacy
- หลัง Tea time เป็ นการเรี ยน Numeracy
๕. การดูแ ลกากับ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น ครู ผสู้ อนหลักและครู ผชู้ ่ วยสังเกตการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยน
แต่ละคนอยูห่ ่างๆ และเป็ นไปตามธรรมชาติตลอดเวลา ครู สามารถมองเห็นและได้ยินการคิด แนวคิดและวิธีการ
ทางานของนักเรี ยนอย่างทัว่ ถึง สามารถเข้าไปกระตุน้ การเรี ยนรู้ หรื อต่อยอดการเรี ยนรู้ของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม
ได้ตลอดเวลาในจังหวะที่เหมาะสม
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๖. การวัดและประเมินผล ขณะทาการสอนครู คอยสังเกตและบันทึกผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนรายบุคคล
ลงในสมุดบันทึ กขนาดเล็ก ซึ่งบันทึ กความรู้ค วามเข้าใจของนักเรี ยนเกี่ ยวกับค า และการใช้ภาษา เช่น คาศัพท์
(Vocabulary) แต่ละตัวที่ครู นาเสนอ สิ่งที่นกั เรี ยนทาได้ เช่น ความเข้าใจต่อความหมายของคา โดยใช้อกั ษรย่อ M
(Meaning) และบันทึกการรู้จกั และออกเสียงคาได้ถกู ต้องใช้อกั ษรย่อ S (Sound) เป็ นต้น ซึ่งครู จะนาผลการสังเกต
และบันทึกนี้ไปใช้เพื่อการประเมิน และหาจุดพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคลต่อไป
๗. ตัวอย่างการเรียนการสอน Literacy
ห้ อง ๑ (Year ๐)
กิจกรรมรวมทั้งห้ องเรียน (จัดกิจกรรมในบริ เวณพื้นที่โล่ง เด็กนัง่ บนพื้น)
- ครู ทบทวนกิจกรรมที่ผา่ นมา (ไปดูฟาร์ม ห้องภาพตัดปะ สัตว์ที่เห็นในฟาร์ม)
- นักเรี ยนหยิบอุปกรณ์ (กระดาษปรู๊ ฟ/ปากกา/ดินสอสี )
- ครู นาเสนอพยัญชนะ “S” โดยการออกเสียง “S”
- ใช้คาถาม มีอะไรที่นกั เรี ยนรู้คาที่มีเสียงขึ้นต้นด้วย “S” เช่น Sky Star Sum ฯลฯ
- ครู แจกกระดาษขาวที่มีกระดาษแข็งรอง นักเรี ยนเขียนอักษร “S” ครู ช้ ีนาการเขียนด้วยการออกเสี ย ง
(การลากเส้นให้เป็ น S) คนที่เขียนไม่ได้ครู จะช่วย
- นักเรี ยนเขียนอักษร “S” ซ้ า ๕ ตัว
- ใช้ Small book สอนการออกเสียงพยัญชนะ เช่น (ข้อความในหนังสือ เช่น a apple, m money)
** ครู และนักเรี ยนออกเสี ยง เช่น a is an apple และ เอะ เอะ แอปเปิ้ ล เพื่อเน้นพยัญชนะตัวแรก

- ใช้อวัยวะของร่ างกายเป็ นสื่อสาหรับออกเสียงตามที่ครู บอก เช่น f - foot, th – thumb, n – nose
กิจกรรมตามความสามารถ
หลังจากจบกิจกรรมรวมทั้งห้องเรี ยน นักเรี ยนจะแยกย้ายทากิจกรรมกลุ่มตามความสามารถที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ มีนกั เรี ยน ๓ คน นัง่ รอบโต๊ะ ตัดกระดาษทาภาพตัดปะต่อ ไม่มีครู นงั่ อยูด่ ว้ ย
กลุ่มที่ ๒ มีนกั เรี ยน ๕ คน นัง่ บนพื้น มีครู ผชู้ ่วยอยูด่ ูแล เด็กอ่านคาศัพท์กนั เอง ซึ่งหนังสือมีขอ้ ความไม่มาก
กลุ่มที่ ๓ มี ๓ คน นั่งรอบโต๊ะ ครู นั่งอยู่ในกลุ่มด้ว ย เด็ก อ่านเรื่ องในหนังสื อที ละคน ซึ่ งมีข ้อความ
มากกว่ากลุ่มที่ ๒ ถ้าอ่านผิดครู จะแก้ไข
ห้ อง ๒ (Year ๑ - ๒)
กิจกรรม บทเรี ยนการสอนอ่านและเขียน
- นักเรี ยนเข้ากลุ่ม ๔ กลุ่ม
- กลุ่ม A จับคู่อ่านสลับ + ครู นงั่ ดู/ฟัง
- ครู และนักเรี ยนหยิบหนังสือ
- ครู เปิ ดหนังสือชวนคุยเกี่ยวกับภาพที่ละหน้าจบจบ
- ครู ให้นกั เรี ยนสลับกันอ่าน สลับกันฟัง คนละหน้าจนจบ
- ครู ฟังการอ่านและปรับปรุ งการอ่านแต่ละงานระหว่างอ่าน เช่น การออกเสียงคา ความหมาย น้ าเสียง
- นักเรี ยนช่วยกันเติมเต็มกันและกันระหว่างอ่าน โดยนักเรี ยนกลุ่มอื่นทา Worksheet จากเรื่ องที่อ่าน
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ห้ อง ๔ (Year ๕ - ๖)
กิจกรรม
- มีนกั เรี ยนอยูใ่ นกลุ่มทั้งหมด ๖ กลุ่ม

- นักเรี ยนอยูร่ ะหว่างทา Worksheet ของตนเอง เช่น ใช้ School Journal
- แต่ละกลุ่มทา worksheet ที่ต่างกัน ได้แก่
* ทาเป็ นคู่ เรื่ อง wolf in the treble,
* ทางานเดี่ยว เรื่ อง wolf in the treble
* ทางานกลุ่ม ด้วย Computer ๒ กลุ่ม
* ทางานเดี่ยว Research กับ search แนวคิดเกี่ยวกับ wolf mouse เป็ นต้น
การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาดูงานที่ TAUHEI COMBINED SCHOOL พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ดังนี้
ครู ผสู้ อนใช้การประเมินผลด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายในการพัฒนาและตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรี ยน ในที่น้ ี ยงั พบว่าครู ผสู้ อนใช้วิธีการประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อนในการประเมินนอกเหนื อ
จากการประเมินโดยครู ผสู้ อนเท่านั้น
การวัด และประเมินผลจะสอดแทรกอยู่ในการจัด การเรี ยนการสอน โดยครู จะบัน ทึก ผลการประเมิน
ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และยังพบว่าครู ผสู้ อน
ได้ใช้แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยในการวินิจฉัยผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลด้วย
การประเมินผูเ้ รี ยนแม้ว่าผูเ้ รี ยนจะยังไม่ตอ้ งได้รับการประเมินจากหน่ วยงานภายนอก เพราะโรงเรี ยน
เชื่อถือในผลงานการประเมินของครู ผสู้ อน ตามแนวคิดของความไว้วางใจ และการประเมิน ในชั้นเรี ยนก็เป็ นไปอย่าง
สม่าเสมอ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การใช้แฟ้ มสะสมผลงาน การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินการปฏิบตั ิ
การทดสอบ เป็ นต้น โดยใช้เครื่ องมือทั้งที่สร้างเองและแบบทดสอบมาตรฐาน

แฟ้ มสะสมงาน
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นอกจากนี้ ภายในห้องเรี ยนยังแสดงผลงานของนักเรี ยนโดยปะติดหรื อแขวนผลงานนักเรี ยนไว้บริ เวณต่างๆ
ในห้องเรี ยน อาทิ ฝาผนัง แขวนบนเพดาน ประตูหอ้ งเรี ยน และจะพบว่ามีการแสดงผลงานของนักเรี ยนในลักษณะ
เดียวกันนี้ในทุกห้องเรี ยนเช่นกัน

การแสดงผลงานนักเรี ยน

การสังเกตการสอนในวิชาการอ่านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา มีประเด็นที่ น่าสนใจ คือ ครู ผสู้ อนใช้การ
ประเมินผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ ค คล โดยมอบหมายงานให้ก ับนัก เรี ยนตามศัก ยภาพและความแตกต่ างของนัก เรี ยน
แต่ ละคน ดังนั้น จึ งพบว่า นัก เรี ย นได้รั บงานที่ แตกต่ างกัน ทั้งที่ เรี ย นในห้องเรี ย นเดี ย วกัน ซึ่ งการที่ ค รู ผสู้ อน
จะมอบหมายงานในลักษณะนี้ ได้ ครู ผสู้ อนจะต้องตรวจสอบความสามารถของนักเรี ยนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สามารถออกแบบงานให้เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละคน การที่ครู สามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึงนี้ ทาให้
สามารถจัดห้องเรี ยนแบบคละชั้นได้ดี

บรรยากาศในห้องเรียน : เรียนรูต้ ามศักยภาพ/ความแตกต่าง

งานทีอ่ อกแบบมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

ตัวอย่างการประเมินการอ่านที่เห็นได้ชดั เจน คือ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ ที่พบว่า ครู ผสู้ อนให้นักเรี ยน
อ่านหนังสื อเล่มเล็กๆ โดยครู ผสู้ อนจะมีแบบบัน ทึก การอ่าน (Reading Record) ซึ่งในแบบบัน ทึกดังกล่าวจะมี
คาศัพท์ พร้อมการประเมิน โดยใช้ตวั อักษร M V และ S ซึ่งมีความหมายดังนี้
M
หมายถึง การเข้าใจความหมาย
V
หมายถึง การมองเห็น
S
หมายถึง โครงสร้าง
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ซึ่ งหากนัก เรี ยนมีข ้อ บกพร่ องในการอ่าน ครู ผสู้ อนจะบัน ทึ ก ข้อมูลดังกล่าวในแบบบัน ทึ ก การอ่า น ในกรณี
การบันทึกนี้ทาให้ครู ผสู้ อนทราบจุดที่ควรพัฒนาในเรื่ องการอ่านของนักเรี ยน และนาไปใช้ในการออกแบบพัฒนา
การเรี ยนการสอนและภาระงานที่ เหมาะสมกับนักเรี ยน การบันทึกนี้ จะมีการนามาสรุ ปรวมและแนบในแบบรายงาน
ต่อผูป้ กครอง (Achievement Book)

แบบบันทึกการอ่านขณะสอน

แบบบันทึกการอ่านสาหรับแนบในแบบรายงานผูป้ กครอง

การรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนได้จดั ทาแฟ้ มรายงานผลนัก เรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจะ
จัดส่งให้ผปู้ กครองหรื อผูท้ ี่ดูแลนักเรี ยนทราบ ภายในมีส่วนประกอบที่น่าสนใจ คือ
๑. คากล่าวทักทายนักเรี ยน โดยมีเนื้อหาโดยสรุ ป คือ
ยินดีตอ้ นรับนักเรี ยนในการเรี ยนปี การศึกษานี้ ซึ่งเอกสารฉบับนี้
จะเป็ นเอกสารแสดงหลักฐานการเรี ยนของนักเรี ยน ทั้งตัวอย่างผลงาน
และผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ซึ่งในการเรี ยนรู้นกั เรี ยน
สามารถแสดงความรู้ความคิดเพื่อพัฒนาการเรี ยนของตนเองร่ วมกับ
ครู ผสู้ อนได้
๒. ข้อความถึงผูป้ กครองนักเรี ยน โดยมีเนื้ อหาเป็ นสิ่ งที่นักเรี ยนบอกกับผูป้ กครองทราบว่าควรปฏิบตั ิ
กับตนเองอย่างไรในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน อาทิ อย่าตามใจนักเรี ยน อย่าเปรี ยบเทียบนักเรี ยนกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
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๓. แบบบันทึกผลการประเมินผูเ้ รี ยน

๔. ตัวอย่างผลงาน/กิจกรรมนักเรี ยน

ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรี ยนรู้ จากโรงเรี ยน TAUHEI COMBINED SCHOOL มีหลายสิ่ งที่ควรนามาพัฒนาการจัด
การศึกษาของประเทศไทย ดังนี้
๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุน่ สูง ไม่มีเวลามาเป็ นตัวกาหนดการจัดกิจกรรม แต่จะให้
ความสาคัญกับพัฒนาการตามศักยภาพและความสามารถของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
๒. การบูรณาการกลุ่มสาระการเรี ยนรู้และสมรรถนะสาคัญออกมาเป็ น Core Concept ช่วยให้การเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนเป็ นองค์รวม มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของเนื้ อหาสาระอย่างชัดเจน นอกจากนั้นจากชื่อ Core Concept
ชี้ให้เห็นถึงการจัดการศึกษาตามหลักการของหลักสูตรชาติที่ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และการอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติ
๓. จากการต้อนรั บโดยการขับร้ องเพลงประสานเสี ยงของนักเรี ย นทั้งโรงเรี ย น ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
นักเรี ยน Year ๐- year ๖ และทาได้ดีมาก น่ าประทับใจมากกับการประสานเสี ยงของเด็ก น่ าจะใช้เป็ นจุดเริ่ มคิด
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนขับร้อง-ดนตรี ในบ้านเราได้
๔. โรงเรี ยนนี้เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กสอนแบบคละความสามารถ ครู ดูแลการพัฒนานักเรี ยนรายบุคคล/
รายกลุ่มได้อย่างเป็ นระบบ เช่ น การเริ่ มนาเสนอบทเรี ยน การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับนักเรี ยนรายบุ คคล/
รายกลุ่ม และการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลเพื่อการประเมินผลงาน การออกแบบกิจกรรมในลักษณะนี้
ควรนามาใช้

๔๒

๕. การจัด การเรี ยนการสอนโดยยึด Key Competency และ Value ของหลัก สูต รชาติเป็ นหลัก ได้ให้
ความสาคัญโดยการสร้าง Indicator ของ Key Competency แต่ละตัว สาหรับครู ใช้เป็ นทิศทางในการมองแผนการสอน
Self management เป็ นตัวหนึ่งของ Key Competency ครู นามาพัฒนานักเรี ยนอย่างชัดเจน เช่น การจัดระบบวิถีชีวิต
ในห้องเรี ยน/ในโรงเรี ยนที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ดูแลพึ่งพาตนเอง กากับดูแลโดยมีครู คอยเฝ้ าสังเกตอยู่ไม่ห่าง และพร้ อม
ให้การกระตุน้ การปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนในจังหวะที่เหมาะสม ประเด็นนี้เป็ นเรื่ องน่าสนใจ การนาเอาเป้ าหมายสาคัญ/
คุณ ลัก ษณะที่ ตอ้ งการให้เกิ ดกับตัวนักเรี ยนมาออกแบบบูรณการใช้ในวิถีชีวิต ของนักเรี ยนอย่างเป็ นธรรมชาติ
และมีการออกแบบบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม จะทาให้สิ่งเหล่านี้ กลายเป็ นหลักสูตรแฝง/
เป็ น Model การปฏิบตั ิที่หยัง่ รากลึกต่อกลุ่มคน/นักเรี ยนได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
๖. ครู ผสู้ อนใช้การวัดและประเมินตามหลักการวัดและประเมินผลอย่างแท้จริ ง คือ ใช้การวัดและประเมินผล
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอน เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) ซึ่งเป็ นการประเมิน
เพื่อให้รู้จุด เด่น และจุ ดที่ ควรได้รับการปรับปรุ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ในการพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยน จะพบว่า
ครู ผสู้ อนจะประเมินผูเ้ รี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และจะคอยช่วยเหลือ ปรับปรุ งในสิ่ งที่นักเรี ยน
ยังบกพร่ อง ที่เห็นได้ชดั เจน คือ การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างกลมกลืนกับการเรี ยนการสอน สาหรับการวัด
และประเมินผลในชั้นเรี ยน พบว่า มีการใช้วิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย อาทิ การใช้แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินการปฏิบตั ิ การทดสอบ การสังเกต เป็ นต้น โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความไว้วางใจในการตัดสินการประเมิน
นักเรี ยนของครู ผสู้ อน
๗. ระบบการรายงานของโรงเรี ยน พบว่า มีความเป็ นอิสระในการจัดทารายงาน ไม่ได้ถูกกาหนดรู ปแบบ
จากหน่วยงานของรัฐเช่นประเทศไทย ซึ่งส่ วนหนึ่ งเข้าใจว่าระบบการจัดการศึกษาของประเทศนิ วซีแลนด์ใช้ความ
ไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน จึงไม่เกิดปั ญหาเช่นที่หน่ วยงานส่ วนกลางของประเทศไทยกังวล คือ
การปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งการที่โรงเรี ยนของประเทศนิวซีแลนด์ทาเช่นนี้ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความมีคุณภาพ
ของบุคลากรและการเปิ ดใจกว้าง
***************************************
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HAURAKI PLAINS COLLEGE

เรี ยบเรี ยงโดย นายมนตรี อุตสาหะ

Hauraki Plains College เป็ นโรงเรี ยนที่จดั แบบสหศึกษา (นักเรี ยนชาย-หญิง เรี ยนด้วยกัน ) มีนักเรี ยน
ประมาณ ๗๐๐ คน จัด การศึ ก ษาระดับ Year ๙-๑๓ เป็ นโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ มี ผ ลการประเมิน จาก ERO
(Education Review Office) อยูใ่ น กลุ่มที่ ๓ ระดับคุณภาพดีมาก
การบริ หารจัดการศึกษา อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล โดย Board of Trustees (คณะกรรมการสถานศึกษา)
ซึ่งเป็ นผูค้ ัด เลือกและจ้างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน และก ากับ ดู แล คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน
และคุณภาพของนักเรี ยน โดยโรงเรี ยนมีความเชื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน คือ
๑. ให้ความสนใจและเห็นความสาคัญของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
๒. มีวิธีการที่หลากหลายวิธีที่ทาให้นกั เรี ยนฉลาดได้ ตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
๓. นักเรี ยนทุกคนสามารถเป็ นคนที่ Smart ได้ มีความสาคัญและมีความรู้สึกว่า
- ฉันทาได้
- ฉันมีความสาคัญ
- ฉันเป็ นสมาชิกของโรงเรี ยน รักโรงเรี ยน มีความรับผิดชอบต่อโรงเรี ยน และสังคม
โรงเรี ยนมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “Excellence is Our Tradition” และกาหนดเป็ นหลักการของโรงเรี ยน
(HAURAKI WAY) คือ
- Doing Our Best Work
- Daring to Dream
- Flat Our and Loving It
- Being Who We Are
- Honouring Our Heritage
- Leaving a Legacy
- Doing The Right Thing
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- จัดให้ ครู ๑ คน ดูแลนักเรี ยน ๑๔ คน (รวมผูบ้ ริ หาร) โดยดูแลนักเรี ยนต่อเนื่ องกันตั้งแต่ Year ๙-๑๓
- จัดทา “คู่มือนักเรี ยน” ที่มีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ สาหรับให้นกั เรี ยนใช้ประกอบในการ
ตัดสินใจวางแผนการเรี ยน และเชื่อมโยงกับการวางแผนการเรี ยนต่อระดับมหาวิทยาลัย
- ทุกสัปดาห์ ครู ผูป้ กครองนักเรี ยน จะนาข้อมูลของนักเรี ยนมาแลกเปลี่ยนกัน โดยมีครู แนะแนว
เป็ นที่ปรึ กษา และร่ วมกันวินิจฉัยเพื่อส่งเสริ ม วางแผนการเรี ยนที่เหมาะสม สนองความถนัด ความต้องการของนักเรี ยน
๔๔

การจัดการเรี ยนการสอน
Hauraki Plains College จัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ Year ๙-๑๓ (ระดับมัธยมศึกษา : มีอายุระหว่าง ๑๓ – ๑๗ ปี )
การจัดการศึกษา Year ๙-๑๐ โรงเรี ยนจัดให้เรี ยนในรายวิชา ดังนี้
๑) English and Languages
๒) Mathematics
๓) Science
๔) Social
๕) Health and Physical
๖) The Arts
๗) Technology
๘) Financial Studies
นักเรี ยนต้องเรี ยนวิชาบังคับ ๕ รายวิชา คือ English and Languages, Mathematics, Science Social
และ Health and Physical ให้เลือกเรี ยน ๓ รายวิชา คือ The Arts, Technology และ Financial Studies
การจัดการศึกษา Year ๑๑ – ๑๓ ซึ่งเป็ นช่วงสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา การจัดหลักสูตร ของโรงเรี ยน
จะมีความหลากหลาย สนองความสนใจและความต้องการของนักเรี ยน มีการจัด ทาเป็ น Pathways ให้นัก เรี ยน
ได้เลือกเรี ยนเพื่อการศึก ษาต่ อระดับมหาวิทยาลัย โรงเรี ยนโดยครู ที่ปรึ กษาจะพยายามแนะนาให้นักเรี ยนรู้ จ ัก
ความถนัดของตนเองอย่างแท้จริ ง มีการเปิ ดแผนการเรี ยน ได้แก่ ด้านการค้า (Trade) ด้านการบริ การ (Service)
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิ ชย์ เป็ นต้น
ในการจัดการศึกษา Year ๑๑ – ๑๓ ยังมุ่งเน้นในการจัดการศึกษาเพื่ อเตรี ยมนักเรี ยนสาหรั บการทดสอบ
ระดับชาติ ซึ่งจัดระดับคุณภาพไว้ ๓ ระดับ ( ๓ Level ) โดยกาหนดให้นกั เรี ยนทุกคนควรต้องผ่านคุณภาพ ระดับ ๒
(Level ๒) และมีคุณภาพ ระดับ ๓ (Level ๓) ถ้าต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ในการจัดการเรี ยนการสอนจะเน้นให้นกั เรี ยน มีสมรรถนะ ๕ ประการ คือ
๑) ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
๒) มีกระบวนการคิด/ การแสดงออก
๓) มีการจัดการเกี่ยวกับตนเองได้ รู้และเข้าใจตนเอง
๔) มีความสัมพันธ์ที่ดีดบั ผูอ้ ื่น
๕) มีส่วนร่ วมในสังคมและชุมชน เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางของรัฐบาล และนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิจริ งในห้องเรี ยน ครู ทุกคนจัดทารายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคล โดยมีหวั หน้าวิชาการเป็ นผู้
พิจารณาตัดสินว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไม่

๔๕

ห้องปฏิบตั ิการ/ห้องพิเศษ
๑) โรงเรี ยนมี ห้องปฏิ บัติ ก ารและห้องพิ เศษ ส าหรั บให้นัก เรี ยนได้ฝึ กปฏิบัติ และใช้ใ นการเรี ยนรู้
ที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการงานไม้ งานคหกรรม ห้องตัดเย็บผ้า ห้องพลศึกษา
ห้องดนตรี ห้องแนะแนว ห้องสมุด สวนสมุนไพร เป็ นต้น
๒) กิ จ กรรมการปฏิ บัติ ก ารเชื่ อ มโยงกับ หลัก สู ต ร และสอดคล้อ งกับ วิ สัยทัศ น์ ข องโรงเรี ยนตาม
River Charter อย่างชัดเจน และมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ งเป็ นกลุ่ม
๓) มีอุปกรณ์ครบถ้วน เพียงพอ และมีความพร้อมใช้ในการเรี ยนรู้
๔) คานึงถึงความสาคัญของความปลอดภัย และสุ ขภาพของนักเรี ยน เช่น ห้องงานไม้มีอุปกรณ์ป้องกัน
เสียงดัง แว่นตาป้ องกันดวงตา ห้องพลศึกษามีพ้นื ห้องเป็ นไม้ ห้องดนตรี มีผนังเก็บเสียง เป็ นต้น
๕) ห้องแนะแนว มีครู แนะแนวอยูป่ ระจาให้คาปรึ กษา มีขอ้ มูลสารสนเทศสาหรับนักเรี ยนได้ใช้ประกอบ
การตัดสิ นใจวางแผนการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาอย่างพอเพียง หลากหลาย ทั้งที่ โรงเรี ยนจัดหามาเองและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ โดยมีการจัดข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็ นระบบ
๖) มีกฎ/กติกาในการใช้ปฏิบตั ิการและห้องพิเศษที่ชดั เจน โดยนัก เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎ/
กติการ ดังกล่าว
๗) มีผลงานของนักเรี ยนแสดงให้เห็นโดยติดตามผนังห้อง หรื อตั้งแสดงให้ศึกษา
การวางแผนการจัดการศึกษากาลังพัฒนาโดยใช้รูปแบบ Education Outsite the Classroom เป็ น การเรี ยนรู้นอก
ห้องเรี ยนจากของจริ ง ประสบการณ์จ ริ ง (Learning in the Real World ) เช่ น ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมชนเผ่าเมารี สถานประกอบการ อาชีพในชุมชน เป็ นต้น
************************************

๔๖

TAMAHERE MODEL COUNTRY SCHOOL

เรี ยบเรี ยงโดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

TAMAHERE MODEL COUNTRY SCHOOL เป็ นโรงเรี ยนที่ต้งั มาประมาณ ๑๓๒ ปี เปิ ดสอนในระดับ
ประถมศึกษาตั้งแต่ year ๐-๖ มีหอ้ งเรี ยน ๑๖ ห้อง นักเรี ยนประมาณ ๔๐๐ คน ครู และครู ผชู้ ่วย ๓๐ คน
การจัดทาหลักสู ตร
โรงเรี ยนจัดทาหลักสูต รสถานศึกษา โดยอิงหลักสูต รระดับชาติ มากาหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญ
ความคิดหลัก โครงสร้าง ขอบข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาและท้องถิ่น

การจัดการเรียนการสอน
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละชั้นจะคละอายุกนั เช่ น year ๑ จะมีเด็ กอายุระหว่าง ๕-๖ ขวบ,
year ๒ อายุระหว่าง ๖-๗ ขวบ เป็ นต้น
สาหรับการสอนในแต่ละชั้น คุณครู จะมอบหมายงานไม่เหมือนกันตามความสามารถของเด็ก และครู จะมี
เทคนิ คในการสอนที่จะให้เด็กจาสิ่ งสาคัญในแต่ละเรื่ องที่สอน เช่น year ๑ ครู จะให้เด็กเขียนหัวข้ออะไรก็ได้
ที่สนใจ แต่เมื่อจบประโยคจะต้องใส่ full stop (.) หลังประโยคบอกเล่าทุกครั้ง ในหัวข้อนี้ ครู จะให้ “รู ปดาว” เล็ก ๆ
แทน full stop หลังจบประโยค เป็ นการเน้นย้า ให้นกั เรี ยนสนใจและจาได้แม่นยา

๔๗

สาหรับ year ๒ ในการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยน เด็กจะนัง่ เป็ นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน ในแต่ละกลุ่มจะ
มีเด็กคละอายุและความสามารถกัน เพื่อให้เพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ครู มอบหมายงานให้เด็กเขียนเรื่ อง
ครู จะมีใบงานให้นกั เรี ยนแต่ละคนตามระดับความสามารถของตนเอง
Level ๑ Advancing

Kate (๗ ขวบ)
Kristen (๖ ขวบ)

Level ๑ Progressing

โรงเรี ย นนี้ มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ย นเคลื่อ นที่ (Mobile Classroom) เป็ นรถ Mobile
ของภาคเอกชน เด็กต้องจ่ายคนละ $๕ ในการที่จะเรี ยน Mobile Classroom นี้ โดยโรงเรี ยนจะเสนอไปว่าจะให้
เด็กเรี ยนเรื่ องอะไร แล้วจะจัดตามที่โรงเรี ยนเสนอ จะมาปี ละครั้ง
ภายใน Mobile Classroom
วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๕๕)
เป็ นการเรี ยนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้น year ๓ จะมีสื่ออุปกรณ์
ให้ เช่น สื่ อที่เป็ นรู ปภาพ
ติดตามผนังห้อง วีดีทศั น์
สื่ อจริ งที่ครู ตอ้ งการใช้
ประกอบการสอน เป็ นต้น

การบริหารจัดการ
โรงเรี ยนได้จดั ห้องไว้ห้องหนึ่ งสาหรับช่วงเวลาพักของครู โดยครู ทุกคนจะมาดื่มน้ าชากาแฟและพบปะ
พูดคุยกัน อาทิ การเรี ยนของนักเรี ยน ปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข เป็ นต้น

๔๘

เนื่ องจากประเทศนิ ว ซีแลนด์เป็ นประเทศที่ เกิด แผ่น ดินไหวหรื อเกิดเหตุก ารณ์ ทางธรรมชาติบ่อยมาก
โรงเรี ยนก็มีการจัดทาป้ ายถึงวิธีการ/แนวทางต่างๆ เมื่อเกิดภาวะฉุ กเฉิ นไว้ภายในห้องเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนได้รู้
และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้

นอกจากนี้ ภายในห้องเรี ยนแสดงผลงานของนักเรี ยนโดยปะติดหรื อแขวนผลงานนักเรี ยนไว้บริ เวณต่างๆ
ในห้องเรี ยน อาทิ ฝาผนัง แขวนบนเพดาน ประตูหอ้ งเรี ยน และจะพบว่ามีการแสดงผลงานของนักเรี ยนในลักษณะ
เดียวกันนี้ในทุกห้องเรี ยนเช่นกัน

การแสดงผลงานนักเรี ยน
ง

บรรยากาศภายในห้องเรี ยน

ง

๔๙

การวัดและประเมินผล
การศึกษาดูงานที่ TAMAHERE MODEL COUNTRY SCHOOL พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล ดังนี้
ครู ผสู้ อนใช้การประเมินผลด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายในการพัฒนาและตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรี ยน อาทิ การสังเกต การใช้แฟ้ มสะสมงาน การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินการปฏิบตั ิ การทดสอบ เป็ นต้น
สาหรั บ การตัด สิ น ผลการประเมิ น ครู ผสู้ อนจะพิ จ ารณาจากภาระงาน /ชิ้ น งาน กรณี ถ ้า ครู ส อนชั้น เดี ย วกัน
ก็จ ะมี ก ารพูด คุ ย กัน เพื่อ เป็ นข้อมูล ในการตัด สิ น โดยใช้เ ครื่ อ งมือ ทั้งที่ สร้ า งเองและแบบทดสอบมาตรฐาน
ซึ่งในส่ ว นของการประเมินนี้ ได้ระบุไว้ในแบบรายงานผลการเรี ย นของนัก เรี ยน โดยระบุไว้ว่าใช้เครื่ องมือวัด
และประเมินผล ดังนี้
๑. Formal Standardized Assessment
๒. Norm Referenced Test
๓. Non Standardized Assessment
๔. Observations of classroom
แบบทดสอบที่ ใช้ อาทิ STAR Reading (ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ ๓-๖) PAT Listening และ Maths
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓-๖) GLOSS test (ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ ๐-๖) เป็ นต้น สาหรั บแบบทดสอบดังกล่ าว
เป็ นแบบทดสอบที่ผลิตขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก
สิ่งที่น่าสนใจของ TAMAHERE MODEL COUNTRY SCHOOL คือ ในงานที่มอบหมาย จะมีการบอก
เกณฑ์การประเมินให้นักเรี ยนทราบ และเกณฑ์น้ ี ถูก ปะติดภายในห้องเรี ยน ทั้งห้องเรี ยนของเด็กเล็ก และเด็กโต
เพื่อให้เด็กได้อ่านได้ตลอดเวลา และเกณฑ์การประเมินก็ยงั เขียนให้เหมาะสมกับระดับของเด็กโดยเกณฑ์สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕-๖ ก็จะมีลาดับการขั้นและความยากมากกว่าเกณฑ์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๒

เกณฑ์การประเมินการเขียน

งานที่ นักเรี ยนได้รับมอบหมายนอกจากจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับระดับของนัก เรี ยนแล้ว
ครู ผสู้ อนยังเขียนวิธีการดาเนิ นงานแบบง่ายๆ ติดไว้ในห้องเรี ยน เพื่อให้นักเรี ยนดู และยังให้นักเรี ยนได้ประเมิน
ตนเองจากแบบประเมิน ง่ า ยๆ ในสมุด งานของนัก เรี ย น และที่ สาคัญ คื อ นัก เรี ย นสามารถเขี ยนอย่า งอิสระ
ตามแนวการเขียนที่ครู สอนไว้ ดังเช่น วันที่คณะไปดูงาน นักเรี ยนคนหนึ่งบอกว่าตนเองมาจากประเทศออสเตรเลีย
จากนั้น นัก เรี ย นก็เขี ยนลงในสมุด ว่า “ประเทศออสเตรเลีย ” และบอกว่าเขาจะเขี ยนเรื่ องราวเกี่ ยวกับประเทศ
ออสเตรเลีย

๕๐

การสังเกตการสอนในวิ ชาการเขี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา มี ประเด็ นที่ น่ าสนใจ คื อ ครู ผูส้ อน
มอบหมายงานมี ท้ ัง มอบหมายงานลัก ษณะเดี ย วกัน และมอบหมายงานตามให้ก ับ นั ก เรี ยนตามศัก ยภาพ
และความแตกต่างของนักเรี ยนแต่ละคน และให้อิสระกับนักเรี ยนในการปฏิบตั ิชิ้นงาน/ภาระงานของตน ดังนั้น
จึงพบว่า นักเรี ยนสามารถได้รับงานที่แตกต่างกันทั้งที่เรี ยนในห้องเรี ยนเดียวกัน ซึ่งการที่ครู ผสู้ อนจะมอบหมายงาน
ในลักษณะนี้ ได้ ครู ผสู้ อนจะต้องตรวจสอบความสามารถของนัก เรี ยนแต่ ละคนอย่างสม่า เสมอเพื่อให้สามารถ
ออกแบบงานให้เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละคน การที่ครู สามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึงนี้ทาให้สามารถจัดห้องเรี ยน
แบบคละชั้นได้ดี
การรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน โรงเรี ยนได้จดั ทาสมุดรายงานผลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Reporting
Information Booklet) โดยจะจัดส่งให้ผปู้ กครองหรื อผูท้ ี่ดูแลนักเรี ยนทราบ ภายในมีส่วนประกอบที่น่าสนใจ คือ

๑. ข้อความถึงผูป้ กครอง โดยมีเนื้ อหาบอกผูป้ กครองให้ทราบว่า ภายในเล่มประกอบด้วยผลการประเมิน
พร้ อมตัว อย่างการพัฒ นาด้านการอ่าน การเขี ยน และการค านวณ นอกจากนี้ ยังระบุ สิ่งที่ ผปู้ กครองสามารถ
ช่วยนักเรี ยนขณะที่อยูท่ ี่บา้ น
๒. คารับรองและข้อเสนอแนะของครู ผสู้ อนและครู ใหญ่

๕๑

๓. รายละเอียดผลการประเมิน พร้อมทั้งรายงานพัฒนาการทางการเรี ยนของนักเรี ยน รวมทั้งสิ่งที่นกั เรี ยน
ต้องปรับปรุ ง

ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. การให้สิทธิและอานาจกับโรงเรี ยนในการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนตามนโยบายกระจายอานาจ
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการไม่เข้าไปก้าวก่ายทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ
๒. ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน ผูป้ กครอง และชุมชนมีค วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่ต ้องร่ ว มมือกัน ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
๓. ความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งบุคลากร และสื่อประกอบการสอน
๔. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
๕. ความยืดหยุน่ และอิสระในการจัดการเรี ยนการสอน ไม่ยึดติดกับโครงสร้างเวลาหรื อรู ปแบบรายวิชา
ที่กาหนดตายตัวจนไร้อิสระทางความคิด
๖. การจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ได้เต็มตามศักยภาพภายใต้ความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล
๗. การเรี ยนรายวิชาและการมอบหมายงานไม่จาเป็ นต้องมาก เพียงแต่ให้สามารถส่ งเสริ มและสะท้อน
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ได้มากที่สุด
๘. การสอนแบบบูรณาการ และการสอนที่เน้นความรู้พ้นื ฐานสาหรับการเรี ยนรู้ อันได้แก่ ภาษาและคณิ ตศาสตร์
มากกกว่าการยึดติดกับรายวิชา
๙. ความเอาใจใส่ของครู ผสู้ อน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกันเพื่อร่ วมกันพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
๑๐. คุณลักษณะที่ผเู้ รี ยนพึงมี เช่น ความกล้าแสดงออก (การซักถามในชั้นเรี ยน) ความซื่อสัตย์ (การประเมินตนเองตาม
ความเป็ นจริ ง) เป็ นต้น
๑๑. ความไว้วางใจและเคารพในการตัด สิ นใจของผูอ้ ื่นที่ทุกคนพึงมีและพึงปฏิบตั ิต่อกัน อาทิ ผูบ้ ริ หาร
มีต่อครู ผสู้ อน ต่อผูป้ กครอง ต่อนักเรี ยน เป็ นต้น
************************************

๕๒

COCKLE BAY SCHOOL

เรี ยบเรี ยงโดย นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร

สภาพทั่วไป
Cockle Bay School เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนในระดับ year ๑ – year ๖ มีนกั เรี ยนในปี นี้ ๗๖๐ คน
จัดเป็ นห้องเรี ยนในอัตรา นักเรี ยน ๒๘ คน : ๑ ห้อง ได้จานวน ๓๑ ห้องเรี ยน แบ่งเป็ นห้องเรี ยน year ๑ และ year ๒
– year ๖ ระดับละ ๕ ห้อง
Mission Statement ของ Cockle Bay School คือ “Children and their learning is the focus of cockle Bay
School”
บุคลากร
บุคลากรในโรงเรี ยนประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ๑ คน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และครู ๓๗ คน
(ทั้ง Fulltime และ Pastimes)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ซึ่งเป็ น ๑ ใน Board of Trustee ของโรงเรี ยน นอกจากจะทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลบริ หาร
จัดการภายในโรงเรี ยน จะทาหน้าที่สอน Writing และ Math (๑ ชม: สัปดาห์) ซึ่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเองจะถูก
ติดตามและประเมินการปฏิบตั ิงานโดย Board of Trustee
ครู ในโรงเรี ยนมีหน้าที่ดงั นี้
๑. จัดการเรี ยนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ โดยยึด Key Competency
ของนักเรี ยนและแนวการสอนของโรงเรี ยน
๒. หมุนเวียนในการจัดการเรี ยนการสอนได้ทุกระดับชั้น
การบริหารจัดการ
Board of Trustee ของโรงเรี ยนมีจานวน ๗ คน เป็ นคณะผูท้ าหน้าที่ กาหนดทิศทาง นโยบาย ควบคุม
กากับ ติดตาม ประเมิน และตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนทุกด้าน ได้แก่
- ด้านหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของหลักสู ตรชาติ นักเรี ยนมี Key
Competencies ตามหลักสูตรชาติ และเกิดคุณลักษณะสอดคล้องตามที่ชุมชนต้องการ
- ด้านการบุคลากร ตัดสิ นใจ ติ ดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิภาพ
ตามที่ตอ้ งการของโรงเรี ยนและชุมชน

๕๓

การพัฒนาบุคลากรครู
ครู ในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาและมีวิธีการพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบตั ิในสภาวะปกติและเพื่อรับการ
พัฒนาครู ตามความสนใจ ในการอบรม (Workshop) ต่างๆ ตามขั้นพัฒนาการดังนี้
๑. ครู ที่ จ บการศึ ก ษามาใหม่ ใ นระยะ ๒ ปี แรก จัด เป็ นครู ก ลุ่ม Beginner จะได้รั บการช่ ว ยเหลื อ
ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิดผ่านการ Coaching Guide โดยครู ผชู้ านาญภายในโรงเรี ยน เกี่ยวกับ
การสังเกต รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรี ยน และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นต้น
๒. ครู ที่ผ่านช่ วง ๒ ปี แรกไปแล้ว สามารถเลือกเข้ารั บการอบรมพัฒนาตนเองใน (Workshop) ต่ างๆ
ได้ตามความสนใจ เพื่อน ามาพัฒนางานของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ครู ที่เข้ามาใหม่จ ะให้เลือกสายในการทางานว่า
ประสงค์จะเป็ นครู สอนอย่างเดียว หรื อสอนและเป็ นครู พี่เลี้ยง หรื อสอนและเตรี ยมเปลี่ยนสายเป็ นผูบ้ ริ หาร และ
อบรมเน้นไปในลักษณะอื่น
หลักสู ตรและการเรียนการสอน
๑) หลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงกับหลักสูตรชาติ โดยโรงเรี ยนจะเป็ นผูต้ ดั สินใจ และทาให้เหมาะสมกับ
บริ บทของโรงเรี ยนเอง ในการจัดทาหลักสูตรโรงเรี ยนจะจัดโดยคานึ งถึงการอ่านออกเขียนได้ และคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่นๆ รวมทั้ง Key Competency และValue ซึ่งในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาจะทาให้ตารางการเรี ยนการสอนเป็ นตามสภาพจริ ง (Meaning) สาหรับนักเรี ยน โดยนักเรี ยน
จะต้องประสบความสาเร็ จและสามารถพูดถึง วิธีก ารเรี ยนได้ว่าเรี ยนรู้ อะไร ต้องทาอะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่า
นักเรี ยนทาสิ่งนั้นได้แล้ว และทาได้ดีระดับใด
๒) การเรี ยนการสอน มีลกั ษณะยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ จะให้เด็กกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก โดยมี
จุดเน้นในเรื่ อง การอ่านออกเขียนและเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะการคิด
๓) แนวคิดและเทคนิค Teaching as Inquiry ในการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณการโดย Theme ที่กาหนดขึ้น
เป็ นกลไกสาคัญในการเรี ยนการสอน

๕๔

๔) การจัดการเรี ยนการสอนในเวลา ๑ วัน มีลกั ษณะดังนี้
การเขียน การอ่าน
- พัก/เล่น
- อ่านเขียนได้ (เป็ นการสอนการอ่าน และการเขียนเกี่ยวกับอนาคต) เน้นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
- พักกลางวัน
- วิทยาศาสตร์ สังคม และศิลปะ
ทุกวันศุกร์จะไปเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ภายบนอก (Out Source)
๕) การสอนโดยแนวคิด Teaching as Inquiry มีข้นั ตอนการกาหนด Theme ดังนี้
(๑) พูดคุยความสนใจ /ความต้องการกับชุมชน และนักเรี ยนกาหนด Theme ให้ครอบคลุมความ
สนใจ ความต้องการของชุมชนและครอบคลุม Key Competency รวมทั้งกลุ่มสาระต่างๆ ใช้การอ่านออกเขียนได้
(Literacy) เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยน Theme ต่างๆ โดย ๑ Theme ใช้เวลาเรี ยน ๕ สับดาห์
๖) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสอนของครู เป็ นดังนี้
๑) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กรายบุคคล
๒) ออกแบบการเรี ยนการสอน
๓) ปฏิบตั ิการสอน และสังเกตรวบรวมข้อมูลเด็กเป็ นรายบุคคลระหว่างการเรี ยนการสอน
๔) ประเมินการสอน/ ประเมินเด็กรายบุคคล
การวัดและประเมินผล
๑. ครู ประเมินด้วย Assessment for Learning นักเรี ยนอยูด่ ว้ ยตลอดเวลา ของการทาการสอนและต่อเนื่อง
๒) การประเมินอื่นๆ
ประเด็นที่น่าสนใจ/ข้ อเสนอแนะ
๑. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนานักเรี ยน โดยยึด Key Competency ตามหลักสูตรชาติ และทาให้ชดั เจน
ในการจัด การเรี ยนการสอนที่เน้น Literacy, Numeracy, Science, Technology ผ่านกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามหลัก ๔ C และเทคนิค Teaching as Inquiry รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการใช้การประเมินเพื่อการเรี ยนการสอน
(Assessment for Learning)
๒. ให้ความสาคัญต่อการบรรลุผลตามเป้ าหมายของหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาเด็กในประเมิน
- เด็กได้เรี ยนรู้อะไร เรี ยนอย่างไร
- เด็กเรี ยนได้ดีแค่ไหน และทาอย่างไรจึงดีข้ ึน
๓. โรงเรี ยนส่ งเสริ มบรรยากาศการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ผ่านการปฏิบตั ิ งานในภาวะปกติ
ในหลากหลายมิติ เช่น
- การดูแลครู กลุ่ม Beginner โดย Coaching Guides
- การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้เปลี่ยน/หมุนเวียนสอนในทุกระดับชั้น เพื่อครู จะได้ออก

๕๕

จุดที่เป็ นความถนัดจนเกิด Comfort Zone และการพัฒนาตนเอง มีการเผชิญหน้ากับสิ่ งที่อาจจะไม่ถนัด
แต่ตอ้ งพัฒนาตนเองให้สามารถทาได้ ประเด็นนี้ น่าสนใจต่อการนามาใช้เป็ นเทคนิ คการบริ หารสาหรับประเทศ
ของเรา
๔. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่การบริ หารจัดการเท่านั้น หากยังต้องทาหน้าที่สอนในวิชา
ที่สาคัญตาม Key Competency ในประเด็นนี้ น่าสนใจตรงที่นอกจากจะช่วยให้ผบู้ ริ หารได้รู้จกั เข้าใจถึงตัวผูเ้ รี ยน
ของตนเอง ด้วยตนเองแล้วยังจะช่วยให้ผบู้ ริ หารเข้าถึงปั ญหาการเรี ยนการสอนของครู ในแต่ละระดับ/แต่ละชั้น
อย่างแท้จริ ง อันจะนามาการช่วยเหลือ สนับสนุ น ผูไ้ ด้อย่างเหมาะสมต่อไป อีกทั้งยังจะช่วยให้ผบู้ ริ หารมองเห็น
ทิศทางการพัฒนาโรงเรี ยนได้กระจ่างชัดมากขึ้นทุกมิติดว้ ย
************************************

๕๖

HILLCREST NORMAL SCHOOL

เรี ยบเรี ยงโดย นางเสาวภา ศักดา

ข้ อมูลโรงเรียน
- โรงเรี ยนจัดสอนระดับ Year ๑-๖ สาหรับเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี
- ปัจจุบนั มีนกั เรี ยน ๓๖ สัญชาติในโรงเรี ยน รวม ๕๖๐ คน จานวน ๒๔ ห้องเรี ยน และคาดว่า ในปลายปี
จะมีนกั เรี ยนเพิ่มเป็ น ๖๐๐ คน
บุคลากรของโรงเรียน
- Board of Trustee มีจานวน ๗ คน
- ครู ใหญ่ ๑ คน รองครู ใหญ่ ๑ คน ผูช้ ่วยครู ใหญ่ ๒ คน ครู ๓๐ คน
- โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน จะแบ่งเป็ น ๔ ฝ่ าย คือ ๑) ฝ่ ายจัดการ ๒) ฝ่ ายสอน ๓) ฝ่ ายช่วยสอนและ
๔) ฝ่ ายส่งเสริ มสนับสนุนการสอน
การจัดห้ องเรียน
การจัดห้องเรี ยนจะจัดในลักษณะเรี ยนรวมกัน โดยจัด ให้นัก เรี ยน Year ๑-๒ เรี ยนร่ วมกัน Year ๓-๔
เรี ยนร่ วมกัน Year ๕-๖ เรี ยนร่ วมกัน
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนจัดทาหลักสูตรสถ่านศึกษา โดยคานึ งถึงหลักสูตรชาติ มาตรฐานของการอ่านออกเขียนได้ (literacy)
และการคิดคานวณ (Numeracy) และบริ บทและจุดเน้นของโรงเรี ยน ซึ่งในการจัดทาหลักสูตรจะได้รับความช่วยเหลือจาก
ERO
หลักสูตรสถานศึกษาจะกาหนด ไว้ว่า Big Idea จะเป็ นตัวก่อให้เกิด ค่านิยม สมรรถนะการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง

๕๗

การบริหารจัดการหลักสู ตรโดยครู
เนื่ องจากหลัก สู ตรชาติ จะมีขอบข่ายที่ก ว้าง การน าสู่ก ารปฏิบตั ิ ของโรงเรี ยน ครู จ ะทาแผนระยะยาว
สาหรับ ๑๐ สัปดาห์ และจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องมุ่งไปสู่แผนนั้น ครู สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ถา้ คิดว่า
ไม่เหมาะกับเด็กของตนซึ่งแผนที่จดั ทามีลกั ษณะ ดังนี้
- Think aloud : เมื่อเด็กเรี ยนรู้ อะไรแล้ว จะให้บอกเล่าให้พ่อแม่ เพื่อน เป็ นการให้เด็ กสะท้อนการเรี ยนรู้
ของตนเอง จะทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น
- Mentla of the Expert : ทาให้นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ู้หรื อเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น เช่น มีจดหมายถึงนักเรี ยนว่ามีเงิน
อยู่ จานวน ๑๐๐ ดอลลาร์ จะสร้างสนามเด็กเล่น จะต้องทาอะไรบ้าง เป็ นงานให้เด็กศึกษา โดยเด็กจะไปศึกษาเองว่า
ลักษณะของสนามเด็กเล่นมีอะไรบ้าง ในโรงเรี ยนอื่นจัดทาอย่างไร และเด็กจะศึกษาและจัดทาแผนผังสนามเด็กเล่น
ซึ่งแผนผังสนามเด็กเล่นที่จดั ทาจะเป็ นกรอบที่กาหนดไว้ก่อน
การก าหนดเวลาเรี ย นขึ้ น อยู่ก ับประสบการณ์ ข องครู ด้ว ยความเข้าใจและธรรมชาติ ข องศาสตร์ ต่ างๆ
และความเหมาะสมของแต่ละวิชา (balance) และสิ่ งที่ก าหนดโดยรัฐว่าอยู่ตรงไหนของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
รวมถึงมาตรฐานชาติที่เป็ นความต้องการของรัฐ ในเรื่ อง การอ่านออกเขียนได้ และการคิดคานวณ
การเรียนการสอน
โรงเรี ยนจัด การเรี ยนการสอนในลัก ษณะ การเรี ย นการสอนคื อ การค้น คว้า (teaching as inquiry)
แต่ละปี โรงเรี ยนจะก าหนด Big Idea สาหรับการเรี ยนการสอนปี ละครั้ ง และเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ ละปี เช่ น
ปี นี้ Big Idea เรื่ อง Inquiring Minds “think, think, think!” การเรี ยนการสอนในแต่ละภาคเรี ยนจะเน้นใน Big Idea
หัวข้อนี้ ภาคเรี ยนที่ ๑ การสารวจ (Exploring) ภาคเรี ยนที่ ๒ การริ เริ่ ม สร้างสรรค์ การคิดค้น (Investigating)
ภาคเรี ยนที่ ๓ การสืบค้น (Investigating) ภาคเรี ยนที่ ๔ การสื่อสาร (Communicating)
ในการจัดการเรี ย นรู้ ครู จะพิจารณาเรื่ อง สิ่ งที่เด็ก จะเกิด การเรี ยนรู้ มีอะไรบ้าง โดยผ่านการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะใด ด้วยกรอบงานใด ผ่านกลุ่มสาระใด ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับสมรรถนะ 5 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
๑) การคิด (think) ๒) การใช้ภาษา สัญลักษณ์ และข้อความ (using language, symbols, and texts) ๓) การจัดการ
ตนเอง (managing self) ๔) การสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น (relating to others) และ ๕) การร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม
(participating and contributing)
นักเรี ยนจะต้องระบุ เจาะจง Big Idea และก าหนดเป็ นประเด็นที่ ตอ้ งการเรี ยนรู้ และบูรณาการในวิชาต่ างๆ
เป็ นตัวร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้
การดูแลเด็กพิเศษ
โรงเรี ยนมีกลุ่มเสี่ยง/เด็กมีปัญหา เด็กที่มีพฒั นาการช้ากว่าคนอื่น และเด็กที่มีความบกพร่ องทางความสามารถ
จะเรี ยนร่ ว มกับเด็ก ปกติ ในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ รัฐจะให้งบพิเศษกับโรงเรี ย นสาหรับการจัดจ้างคนที่เชี่ยวชาญ
มาดูแลเด็กโดยเฉพาะ
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งานเอกสาร/รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกีย่ วข้อง
- ธรรมนูญโรงเรี ยน (School charter)
- รายงานประจาปี (Annual Plan) ซึ่งจะรายงานข้อมูลสาคัญ ๒ เรื่ อง คือ ๑) เป้ าหมายการพัฒนานักเรี ยน
และ ๒) พัฒนาการของนักเรี ยน
- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)
- นโยบายของโรงเรี ยน (School’s Policy)
- รายงานประจาเดือน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ๒ ครั้งต่อ ๑ ภาคเรี ยน
การพัฒนาคุณภาพครู
โรงเรี ยนเห็นว่า หน้าที่สาคัญ คือการพัฒนาครู ให้มีการสอนที่ดีข้ นึ เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนที่ดีข้ นึ ฝ่ ายบริ หารจะประเมินการสอนของครู ปีละ ๒ ครั้ง และวางแผนการพัฒนาครู โดยระบบ coaching
************************************
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BOTANY DOWNS SECONDARY COLLEGE

เรี ยบเรี ยงโดย
นางสาววดาภรณ์ พูลผลอานวย

Botany Downs Secondary College เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ เปิ ดสอนใน
ระดับชั้นปี ๙-๑๓ เป็ นชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ ที่สนับสนุ นการเรี ยนการสอนโดยใช้นวัตกรรม อาคารเรี ยนแบบ
สมัย ใหม่ที่มีค วามยืด หยุ่น ในการใช้พ้ืนที่เพื่อการเรี ย นรู้ที่ส่งเสริ มการทางานกลุ่ม/การทาโครงงาน ซึ่งให้ค วาม
ไว้วางใจนักเรี ยนอย่างสูง มีโรงเรี ยนเล็กในโรงเรี ยนใหญ่โดยจัดแบ่งอาคารเป็ นคณะสี ได้แก่ สี ดา เขียว ม่วง แดง
เหลือง และน้ าเงิน กาหนดการใช้พ้ืน ที่อาคารเป็ นห้องเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ต่างๆ นัก เรี ยนทุกคนมีโอกาส
เข้าเรี ยนในอาคารของทุกคณะสี ในช่วงเวลาพักนักเรี ยนแต่ละคณะสีไปพบอาจารย์ที่ปรึ กษาที่คณะสีของตน แต่ละ
คณะสีมีสมาชิกนักเรี ยนทุกชั้นปี อาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละคนดูแลนักเรี ยนประมาณ ๒๐ คน
โรงเรี ยนสร้ างความสามารถของผู้เรียนผ่าน ๓ ช่องทางหลัก คือ
๑. การเรี ยนรู้อย่างมืออาชีพ โดยใช้ Microsoft OneNote
๒. การสร้างพลังในการเรี ยนรู้ โดยใช้การเรี ยนรู้คิดด้วยตนเองและการให้คาปรึ กษา
๓. การให้นกั เรี ยนเป็ นผูน้ าการเรี ยนรู้ : ใช้การเรี ยนรู้ร่วมกัน (Tech Gurus) และนักเรี ยนแกนนา (Lead
Students)
แผนนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน คานึงถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
๑. การสร้ างพลังแห่ งการเรียนรู้ โดยการให้คาปรึ กษา และ การเรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง
๒. การเรียนรู้ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใช้ระบบการจัดการการเรี ยนรู้ / Live@edu
๓. สมรรถนะสาคัญ โดยการพัฒนา และการให้คาปรึ กษา
๔. Tech Gurus โดยให้นกั เรี ยนเป็ นตัวกลางการเปลี่ยนแปลง
๕. ใช้ ระบบทีเ่ ฉียบคมทันสมัยมากขึน้ โดยให้นกั เรี ยนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนและบริ หาร
๖. ช่ องทางผู้ปกครอง โดยเพิ่มข้อตกลงร่ วมกัน
๗. การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ โดยการสร้างความสามารถ
๘. การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน โดยใช้ประเด็นปัญหาจริ ง การปฏิบตั ิจริ ง
๙. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มและรายบุคคล
ประเด็นดังกล่าว เน้ นประเด็นที่ ๑ ๔ ๗ เป็ นพิเศษ
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นอกจากประเด็นต่างๆ ข้างต้นแล้ว ยังใช้หลักการ แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้อกี ๓ ประการคือ วิธีสอน
ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ขยายการเรี ยนรู้ออกไปนอกห้องเรี ยน และใช้ ICT เพื่อการสอนและการเรี ยนรู้
โรงเรี ยนมีแนวคิดว่าสิ่งทีต่ ้องการให้เกิดขึน้ กับนักเรียนก็ต้องการให้ เกิดขึน้ กับครูด้วยความเป็ นผู้นาด้าน
นักเรียนเป็ นศูนย์กลาง
งานวิจยั ของ Robinson (๒๐๑๑) เรื่ อง Student-centred Leadership แสดงความสัมพันธ์ของผลกระทบของ
ห้ามิติของภาวะผูน้ าต่อผลลัพท์ที่เกิดกับนักเรี ยน ดังนี้
มิติที่ ๑ การกาหนดเป้ าหมายและความคาดหวัง ขนาดของผล ๐.๔๒
มิติที่ ๒ กลยุทธ์เกี่ยวกับทรัพยากร ขนาดของผล ๐.๓๑
มิติที่ ๓ การวางแผน การประสานงานและการประเมินผลการสอนและหลักสูตร ขนาดของผล ๐.๔๒
มิติที่ ๔ การส่งเสริ มและการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้และการพัฒนาของครู ขนาดของผล ๐.๘๔
มิติที่ ๕ การให้ความมัน่ ใจในการจัดลาดับและสนับสนุนสภาพแวดล้อม ขนาดของผล ๐.๒๗
จากวรรณกรรมผูน้ าทางการศึกษา ในผลงานของ Prof. Vivienne Robinson ได้ระบุชื่อมิติภาวะผูน้ า ๕ มิติ
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ดังจะเห็นว่ามิติการส่งเสริ มและการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้
และการพัฒนาของครู ส่งผลต่อผลลัพธ์มากที่สุด
โรงเรี ยนใช้ ICT ในการจัดการการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เพือ่ สร้างความสามารถและการปฏิบตั ิงานของ
ครู ในเรื่ องต่อไปนี้
- กระบวนการประเมินพัฒนาการ โดยใช้ OneNote
- การอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งในห้องเรี ยนและการใช้ ICT ได้ในทุกที่ - ทุกเวลา
การใช้ชุดเครื่ องมือ MicroSolf
- ความร่ วมมือและการทางานร่ วมกันในวงจรการเรี ยนรู้อย่างมืออาชีพ
- ภาวะผูน้ ามืออาชีพในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
- ภาวะผูน้ าด้านนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาผูน้ าระดับกลาง
เป้ าหมาย : เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรี ยนรู้สาหรับผูเ้ รี ยนผ่านการเตรี ยมการเรี ยนรู้อย่างมืออาชีพของ
ครู ซ่ึงบูรณาการเครื่ องมือที่เป็ นนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
ตารางการทางานเพือ่ การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (ตัวอย่างจากปี การศึกษา ๒๐๑๑)
แต่ละปี การศึกษามี ๔ เทอม
เทอมที่ ๑ มี ๑๒ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน (ปิ ดเรี ยน ๒ สัปดาห์)
เทอมที่ ๒ มี ๑๑ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม (ปิ ดเรี ยน ๒ สัปดาห์)
เทอมที่ ๓ มี ๑๐ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม (ปิ ดเรี ยน ๒ สัปดาห์)
เทอมที่ ๔ มี ๗ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม (ปิ ดเรี ยน ๖ สัปดาห์)
เทอมที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ จัดนักเรี ยนเข้าชั้น และจัดการประเมินด้านต่างๆ
สัปดาห์ที่ ๒ ประเมิน : ตามกระบวนการของ OneNote
สัปดาห์ที่ ๓ ประเมิน : การเตรี ยมสัมภาษณ์ครั้งแรก
๖๑

สัปดาห์ที่ ๔ ประเมิน : วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งที่ ๑ สรุ ปผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
สัปดาห์ที่ ๕ ประเมิน : วิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งที่ ๒ การดาเนินการ KAMAR
สัปดาห์ที่ ๖ ประเมิน : วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
สัปดาห์ที่ ๗ หลักฐานการประเมิน : ผลการสารวจ วีดีทศั น์ เวลาการประเมิน
สัปดาห์ที่ ๘ อธิบายชุดการเรี ยนรู้ของ Microsoft โดยสรุ ป
สัปดาห์ที่ ๙ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ทั้ง ClassSpace, WebSpace, USpace
สัปดาห์ที่ ๑๐ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ทั้ง ClassSpace, WebSpace, USpace
สัปดาห์ที่ ๑๑ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ชุดการเรี ยนรู้ของ Microsoft
สัปดาห์ที่ ๑๒ โปรแกรมการอ่านออกเขียนได้ของชั้นปี ที่ ๙-๑๐
เทอมที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑ ประเมิน : การสังเกตชั้นเรี ยน
สัปดาห์ที่ ๒ ประเมิน : ผูป้ ระเมิน
สัปดาห์ที่ ๓-๗ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดย Microsoft
สัปดาห์ที่ ๘ ตรวจสอบรายงาน ระดับซีเนียร์
สัปดาห์ที่ ๙ ตรวจสอบรายงาน ระดับจูเนียร์
สัปดาห์ที่ ๑๐-๑๑ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดย Microsoft
เทอมที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๑-๓ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดย Microsoft
สัปดาห์ที่ ๔-๕ พัฒนาหลักสูตร Level ๒ ของโรงเรี ยน
สัปดาห์ที่ ๖-๗ การทดสอบ
สัปดาห์ที่ ๘ จัดทารายงาน
สัปดาห์ที่ ๙ ประเมิน : รายงาน
สัปดาห์ที่ ๑๐ พัฒนาหลักสูตร Level ๒ ของโรงเรี ยน
เทอมที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๑ ตรวจสอบรายงาน ระดับซีเนียร์
สัปดาห์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตร Level ๒ ของโรงเรี ยน
สัปดาห์ที่ ๓ การทดสอบ ระดับจูเนียร์ (การทดสอบ NCEA)
สัปดาห์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตร Level ๒ ของโรงเรี ยน
สัปดาห์ที่ ๕ ตรวจสอบรายงาน ระดับจูเนียร์
สัปดาห์ที่ ๖ วันฉลองหลังประกาศผลสอบ
สัปดาห์ที่ ๗ ปลายปี การศึกษา
ตัวอย่าง ICT ที่ใช้ในการเรี ยนรู้อย่างมืออาชีพ คือไฟล์ Notebook ซึ่งมีส่วนประกอบสาคัญ ๓ ส่วนคือ
๑. ส่วนการเรี ยนในชั้นเรี ยน (Classes) แยกเป็ นวิชา แต่ละวิชาประกอบด้วย รายละเอียดรายวิชา
Lecture ๑ ,Lecture ๒, …
๒. ส่วนงาน (Work)
๓. ส่วนเรื่ องส่วนตัว (Personal)
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โรงเรี ยนเน้นการจัดห้องเรี ยนให้เป็ นห้ องเรียนที่มปี ฏิสัมพันธ์ (Interactive Classroom) ซึ่ง
 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
 ช่วยครู ในการประเมินความเข้าใจของนักเรี ยน
 ทาให้นกั เรี ยนสามารถนาเสนอข้อมูลด้วยตนเอง
นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้ให้ ICT เข้ามาร่ วมมือในการจัดการเรียนรู้ (Collaborative Learning in the
Cloud) โดย Microsoft Live@edu
รูปแบบการสอนของโรงเรียน (BDSC: TOWARDS A PEDAGOGICAL MODEL)
โรงเรี ยนเปิ ดสอนนักเรี ยนชั้นปี ที่ ๙-๑๓ นักเรี ยนแรกเข้าในชั้นปี ที่ ๙ จัดเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มพึ่งพา (Dependent
Learner) ด้วยวิธีการสอนของโรงเรี ยนจะค่อยๆ พัฒนาให้เป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มอิสระ (Independent Learner) เมื่อถึงชั้นปี ที่ ๑๓
ผูเ้ รี ยนกลุ่มพึ่งพา (Dependent Learner) โรงเรี ยนใช้วิธีสอนต่อไปนี้ จากความถี่มาก (เกือบ ๑๐๐ %) ไปหาน้อย
การสอนแบบบอกตรงๆ ชัดเจน
การสอนแบบให้นิยาม อธิบาย ชี้แนะ
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้ (ตามลาดับและสาระบบการเรี ยนรู้) กิจกรรมการปฏิบตั ิ
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน การพัฒนาทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์
การใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การสร้างทักษะ
ส่วนการพัฒนาการเรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง (Metacognition) มีการเน้นตามลาดับจากระดับผูเ้ รี ยนกลุ่มพึ่งพา
(Dependent Learner) ไปสู่ผเู้ รี ยนกลุ่มอิสระ (Independent Learner) ดังนี้
การสร้างทักษะ (Skill-Building)
การพัฒนากลยุทธ์ในการเรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง (Metacognitive Strategies)
การพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง (Metacognitive Skills)
การพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการเรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง (Metacognitive Skills & Strategies)
และหากพิจารณางานการเรี ยนรู้จะกาหนดงานการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มพึ่งพา (Dependent
Learner) และปรับเปลี่ยนลักษณะงานไปให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มอิสระ (Independent Learner) ดังนี้
- ให้ทางานเป็ นกลุ่ม (Group Work)
- ให้งานตามรู ปแบบการเรี ยนรู้แต่ละคน (Learning Styles)
- ให้สืบสวนสอบสวนเป็ นรายบุคคล (Individual Inquiry)
- ให้เรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการที่แตกต่างกัน (Differentiated Learning) ที่เหมาะสม
 การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ (Co-operative Learning)
 การเรี ยนรู้แบบทางานร่ วมกัน (Collaborative Learning)
 การเรี ยนรู้แบบมอบหมายภาระงาน (Assignment based Learning)
# การมอบหมายงานโครงการ (Project-based Assignment Work)
# การนาเสนอในการประชุมแสดงความคิดเห็น (Forum presentation),
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# การวิพากษ์โดยเพื่อน (peer review)
# การสืบสวนสอบสวนและวิจยั รายบุคคล (Individual inquiry & research) ที่เน้นกระบวนการ, ทักษะ
# การเรี ยนรู้แบบชี้นาและดาเนินการด้วยตนเอง (Self-directed & Self-paced Learning)
เครื่องมือในการเรียนรู้ ได้แก่
- ICT, แรงบันดาลใจ, เหตุผล, แผนผังความคิด, ฯลฯ; ทักษะการวางแผนและการจัดการตนเอง ฯลฯ
- ทักษะการคิดและการเรี ยนรู้; กระบวนการวิจยั (โดยตรงและโดยอ้อม)
- การบูรณาการการเรี ยนรู้
- ความเคยชินของความรู้สึกนึกคิด
- การให้คาปรึ กษา (การกาหนดเป้ าหมาย, ทักษะในการทบทวนและการจา, ทักษะในการสอบ, ทักษะใน
การเสนองานวิจยั )
- การประเมินย่อย และการประเมินสรุ ป (asTTle)
- การพัฒนาการแสดงออก (การสร้างความสามารถ, การรวมผูเ้ ชี่ยวชาญ)
- การพัฒนาและวิพากษ์อย่างมืออาชีพ
- จุดมุ่งหมายด้านศีลธรรม/ครู ในฐานะผูน้ า
การสร้ างพลังในการเรียนรู้ (Building Learning Power)
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาข้อตกลงของผูเ้ รี ยนและครู ดว้ ยโปรแกรมการเรี ยนรู้คิดด้วยตนเองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
ตามแนวคิดวิธีสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ในการสร้างภาวะผูน้ า ความเป็ นอิสระและทักษะการคิด
ให้แก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนได้จดั สาระการเรี ยนรู้ในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ช้นั ปี ที่ ๙ ถึงชั้นปี ที่ ๑๓ โดยในชั้นปี ต้นๆ เน้นการ
ให้เรี ยนรู้คิดด้วยตนเอง (Metacognition) แล้วค่อยๆ ลดลง และจะค่อยๆ เพิ่มการให้คาปรึ กษา (Mentoring) มากขึ้นๆ ในชั้นปี
ท้ายๆ ดังนี้
ชั้นปี ที่ ๙
 ปฐมนิเทศ
 การสนับสนุนจากเพื่อนรุ่ นพี่ช้นั ปี ที่ ๑๒
 เรียนรู้เรื่องสมอง
 เรียนรู้เรื่องรูปแบบการเรียนรู้
 สร้างพลังความสามารถในการอ่านเขียน
 เรี ยนรู้เรื่ องอาชีพ
 เรี ยนรู้การกาหนดเป้ าหมาย
ชั้นปี ที่ ๑๐
 กาหนดเป้ าหมาย
 การให้คาปรึ กษาจากเพื่อนรุ่ นพี่ช้นั ปี ที่ ๑๓ เรื่ องนิสยั สู่ความสาเร็ จ
 สร้างพลังความสามารถในการอ่านเขียน
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 ปริศนา/เกม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 เรี ยนรู้เรื่ องการหางาน
 การเลือกที่มีคุณภาพ
 ความเคยชินของความรู้สึกนึกคิด
ชั้นปี ที่ ๑๑
 NCEA ประกาศนียบัตรทางการศึกษาระดับชาติ
 ความเคยชินของความรู้สึกนึกคิด
 แนะแนวทางการดารงชีวิตในชั้นปี ที่ ๑๑ โดยเพื่อนรุ่ นพี่ช้นั ปี ที่ ๑๓
 เรี ยนรู้เป้ าหมายทางการศึกษา
 การให้คาปรึ กษาและสะท้อนเกี่ยวกับการเก็บหน่วยกิตการเรี ยน
 การคิดระดับสู งตาม Blooms taxonomy
 เรื่ องอาชีพ (ตามความสนใจ, วิชาเลือก)
 การทดสอบ
ชั้นปี ที่ ๑๒
 กาหนดเป้ าหมายทางการศึกษา
 การสนับสนุนเพื่อนรุ่ นน้องชั้นปี ที่ ๙
 การคิดตามหลักจริยธรรม
 ความเคยชินของความรู้สึกนึกคิด
 เรียนรู้เพือ่ สอน-การสอนเพือ่ น
 การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการเก็บหน่วยกิตการเรี ยน (ตัวต่อตัว)
 การศึกษาเรื่ องอาชีพ (รายวิชาบังคับ)
ชั้นปี ที่ ๑๓
 กาหนดเป้ าหมายทางการศึกษา(รายบุคคล)
 การให้คาปรึ กษาเพื่อนรุ่ นน้องชั้นปี ที่ ๙
 จริยธรรมในการดารงชีวติ
 การเรียนรู้จากปัญหา
 การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการเก็บหน่วยกิตการเรี ยน (ตัวต่อตัว)
 การศึกษาเรื่ องอาชีพ (วิยากรรับเชิญ)
 การอ่านเขียนชั้นปี ที่ ๑๓ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนชั้นปี ที่ ๑๐
 การเรียนรู้นอกโรงเรียน
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กลยุทธ์ การเรียนรู้คดิ ด้ วยตนเอง (Metacognitive Strategies) อาศัยฐานความรู้และทักษะในเรื่ องต่อไปนี้
- หมวก ๖ ใบ ของ เดอร์ โบโน
- ICT (แรงบันดาลใจ ความมีเหตุผล)
- Blooms Taxonomy
- การคิดอย่างสร้างสรรค์
- ความสามารถในการเขียน
- แผนผังความคิด
- ทักษะในการสอบ
- ทักษะในการตั้งคาถาม
- ความเคยชินของความรู้สึกนึกคิด
- รู ปแบบการเรี ยนรู้เฉพาะตน
- การแก้ปัญหาในอนาคต
- ปรัชญา
- เชาวน์ปัญญา
ข้ อมูลสาคัญในการให้ คาปรึกษา (Data-led mentoring)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นข้อมูลสาคัญในการให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยน โรงเรี ยนเชื่อว่า
การเข้าชั้นเรี ยน + ความคงทน + ความมุ่งมัน่ นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โรงเรี ยนเน้นการใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อช่วยสะท้อนคุณภาพของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนของบุคคลและคณะ
ความสามารถในการใช้ขอ้ มูล : การตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับการสอนจะถูกจากัดโดยความสามารถในการตีความ
และความตรงของการประเมินความก้าวหน้า
ข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจคือ รายงานผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดังตัวอย่าง
สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Literacy) และคณิ ตศาสตร์ (Numeracy) ของนักเรี ยนชั้นปี ที่
๑๐ ข้อมูลที่รายงาน ได้แก่
๑. ข้อมูลการเข้าเรี ยน ระบุจานวนวันที่เข้าเรี ยน จานวนคาบที่ขาดเรี ยนโดยไม่มีเหตุผล จานวนคาบที่
มาสาย (การมาเรี ยนเป็ นเงื่อนไขสาคัญของความสาเร็ จ)
๒. ผลการสอบ PAT ในชั้นปี ที่ ๙ และ ๑๐ และการเปลี่ยนแปลงของผลการสอบ PAT PAT คือ Progressive
Achievement Test แสดงถึงระดับความสามารถในการอ่าน และคณิ ตศาสตร์ รายงานเป็ นคะแนนมาตรฐาน stanine
๓. ผลการประเมิน asTTle ขึ้นอยูก่ บั ระดับของหลักสูตร (level ๑,๒,๓…) ผลการประเมิน มี ๓ ระดับ คือ
b=basic, p=proficient, a=advanced เมื่อสิ้นชั้นปี ที่ ๑๐ ต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับ ๕ ( ๕b ขึ้นไป)
๓b < ๓p < ๓a < ๔b < ๔p < ๔a < ๕b < ๕p < ๕a < ๖b < ๖p < ๖a
๔. คะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average) ของชั้นปี ที่ ๙
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ทาไม literacy และ numeracy จึงสาคัญ
ระดับของผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับความสามารถในการอ่าน
ระดับความสามารถในการอ่านสามารถพัฒนาได้
การลงทุนพัฒนาความสามารถในการอ่านจะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนได้ดว้ ย
มีเกมมากมายที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน
การกากับทางวิชาการและการกาหนดเป้าหมาย ใช้ประกาศนียบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (National
Certificate of Educational Achievement = NCEA) รายงานผลการประเมินภายในโรงเรี ยน และการประเมินโดย
หน่วยงานภายนอก (NZQA)
นักเรี ยนจะได้รับ NCEA รับรองว่าผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ Excellence ถ้าได้ผลการเรี ยนระดับ Excellence
จานวน ๕๐ หน่วยกิต และ จะได้รับรองว่าผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ Merit ถ้าได้ผลการเรี ยนระดับ Merit จานวน ๕๐
หน่วยกิต หรื อ ได้ผลการเรี ยนระดับ Merit และ Excellence รวมกันจานวน ๕๐ หน่วยกิต
ในแต่ละปี นักเรี ยนที่ได้ผลการเรี ยนระดับ Merit และ/หรื อ Excellence รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
ในวิชาใดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในวิชานั้นๆ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นการประเมินจากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย
๓ หน่วยกิต และเป็ นการประเมินภายในโรงเรี ยนอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (เงื่อนไขนี้ไม่ใช้กบั วิชาพลศึกษา วิชาศา
สนศึกษา หรื อวิชาทัศนศิลป์ ใน Level ๓)
โรงเรี ยนสอนให้นกั เรี ยนรู้จกั การกาหนดเป้าหมาย (SMART Goals) โดยมีประเด็นที่ควรคานึง ดังนี้
S SPECIFIC
ให้แน่ใจว่าระบุเป้ าหมายอย่างชัดเจน
M MEASURABLE จะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุเป้ าหมาย
A ACTION-oriented ให้แน่ใจว่ามีข้นั ตอนในการทา มิใช่เพียงแค่ฝัน
R REALISTIC
กาหนดเป้ าหมายให้ทา้ ทายแต่สามารถไปถึงได้
RELEVANT – แน่ใจว่าเป้ าหมายเป็ นวิสยั ทัศน์ เป็ นอนาคตที่ยงิ่ ใหญ่ข้ ึน
T TIME – bound
เมื่อไรจึงจะรู้ว่าบรรลุเป้ าหมาย
การเข้ าถึงข้อมูลสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรี ยนและผูป้ กครองสามารถเข้าไปดูขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรี ยนได้ผา่ นโปรแกรม Parent Portal สาหรับ
ผูป้ กครอง ซึ่งสามารถดูได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนักเรี ยนในห้องเรี ยนทั้งหมด และนักเรี ยนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ความถูกต้อง กากับติดตามหน่วยกิต ตรวจสอบบันทึกผลการประเมินต่างๆ
โรงเรี ยนใช้ TechGurus สร้ างความสามารถผ่านตัวแทนนักเรียน ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้
- การฝึ กอบรมรายสัปดาห์
- ทุกสองสัปดาห์มีการนาเสนอข้อแนะนาและเครื่ องมือ ICT สาหรับนักเรี ยนและทีมงาน
- ให้โอกาสนักเรี ยนและทีมงานเข้ารับการฝึ กอบรม
- นักเรี ยนกาหนดประเด็นสาหรับการฝึ กอบรม
- รับการฝึ กอบรมเพื่อซ่อมแซมและสร้างภาพลักษณ์ใหม่
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- ตั้งโต๊ะให้ความช่วยเหลือ online
- บันทึกและเก็บสาระสาคัญเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
เป้าหมาย : กลุ่มนักเรี ยนที่สามารถใช้ความรู้และทักษะทาง ICT เพิ่มพูนนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
การกระจายภาวะผู้นา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน โดยมีความเชื่อดังนี้
- วัฒนธรรมการร่ วมมือกันกระตุน้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเสี่ยงภัย
- ภาวะผูน้ าของนักเรี ยนเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับความสาเร็ จ
- ทั้งกลุ่มและรายบุคคลสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ดว้ ยการสนับสนุนจากผูน้ ารุ่ นพี่และจากคณะกรรมการ
************************************
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บทที่ ๓ ความคิดเห็นและสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ศึกษาดูงาน

นางลาใย สนัน่ รัมย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักทดสอบทางการศึกษา

จากการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล ณ ประเทศนิ วซีแลนด์ ซึ่งได้ศึกษา
ดูงานที่ NZ, QUALIFICATION ASSURANCE, NZ ERO, NZTRC และ CWA NEW MEDIA ซึ่งเป็ นองค์กรมหาชน
และองค์ก รเอกชน ที่ มีร ะบบการบริ หารโดยคณะกรรมการบริ หาร (Board) ที่ มีส่ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษา
กับกระทรวงศึกษาธิก าร ผลจากการศึก ษาวิจยั และการส่ งเสริ มการจัดการศึก ษา จะมีการรายงานผลพร้อมให้
ข้อเสนอแนะแก่รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมแล้วทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาของนิ วซีแลนด์เป็ นอย่างดี และเข้าใจถึงเจตนารมณ์และกลไกที่จะนามาตรฐานของหลักสูต ร
ลงสู่ ก ารพัฒ นาการศึก ษาของประเทศภายใต้ฐานข้อมูลที่ แต่ ละหน่ ว ยงานมี รวมทั้งมีก ารใช้ผลการศึกษาวิจ ัย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ทุกหน่ วยงานมีเป้ าหมายของการพัฒนาอยูท่ ี่จุดเดียวกันนัน่ คือ ภาพของเด็กหรือนักเรียน
ในขณะเดียวกัน เมื่อไปดูการจัดการเรี ยนการสอนและสังเกตร่ องรอยของกระบวนการวัดผลประเมินผลของโรงเรี ยน
ทั้งในระดับประถม และมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าหน่วยงานที่จดั การศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีเป้ าหมายเป็ นหนึ่งเดียวกันคือมีแนวคิดหลักที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นตัวศูนย์กลาง หรื อตั้งเป้ าไว้ที่นักเรี ยนแล้วในแต่ละภาคส่ วน
วางแผน การดาเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อช่วยกันพัฒนาส่ งเสริ มเพื่อให้การศึกษา
มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์มีดงั นี้
๑. หลักสูตรการศึกษา มีความชัด เจน โดย ทั้งหน่ วยงานของรัฐ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมมือกัน
สร้างความเข้าใจตัวหลักสูตรของประเทศ ในขณะเดี ยวกัน หลักสูตรได้กาหนดสมรรถณะที่ สาคัญ (Key Competency)
ชี้แนะวิธีการใช้หลักสูตร รวมทั้งบอกบทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร พร้อมมีการยกตัวอย่างของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่ดี เพื่อให้โรงเรี ยนต่างๆ สามารถมองเห็นภาพการจัดการศึกษาได้ตลอดแนว และการใช้หลักสูตร
ในการจัดการศึกษาจะประสบผลสาเร็ จได้เมื่อครู ทุกคนต้องมีความเข้าใจหลักสูตร และใช้มาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษานิ วซีแลนด์ได้มีการสร้างความเข้าแก่ผปู้ กครองในเรื่ องมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาชาติ และมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาในขณะเดียวกันหลักสูตรในนิ วซีแลนด์จะมีสมรรถณะที่สาคัญ
(Key Competency) ที่เป็ นตัวร่ วมกันอยู่ (Core) โดย หลักสูตรให้ความสาคัญการพัฒนาเด็กด้าน Literacy ทั้งการอ่าน การเขียน
และคณิ ตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนด้านอื่น ๆ ใช้หลักการให้เป็ นหัวเรื่ อง
ซึ่งเป็ นจุดเด่นของการจัดการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่นกั เรี ยนมีทกั ษะสาคัญต่อการเรี ยนรู้ อันส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิผล
ในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น จึงเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ผลการประเมินในระดับนานาชาติ (PISA) ของประเทศนี้
อยูใ่ นลาดับต้นๆ ในทานองเดียวกัน ถ้าสามารถปรับหลักสูตรการศึกษาของไทย สาหรับระดับการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๑ น่ าจะ
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มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ของเด็กก่อนโดยเริ่ มที่ Literacy ทั้งการอ่าน การเขียน และคณิ ตศาสตร์ ก่อน ทั้งนี้
Literacy ดังกล่าวจะเป็ นประเด็นหลักในการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน มากกว่าจะให้เรี ยนสาระการเรี ยนรู้
ครบ ๘ สาระในแต่ละชั้นปี
๒. การเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนในประเทศนิวซีแลนด์ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก โรงเรี ยนในเมือง โรงเรี ยนนอกเมืองทุกโรงเรี ยน จะมีกระบวนจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
และเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ซึ่งกระบวนการนี้น่าสนใจเพราะ แม้ว่าโรงเรี ยนมีขนาดใหญ่ แต่การจัดห้องเรี ยน
หรื ออัตราการดูแลของครู ต่อนักเรี ยน ๑ : ๒๐ ซึ่งครู แต่ละคนจะทาหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนในรอบด้าน
โดยเฉพาะจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นคนในสั ง คมนิ ว ซี แ ลนด์ ก ับ ผู้ป กครองส่ ว นใหญ่ มี ค วามใส่ ใ จและเข้า ใจ
ในหลักสูตรการศึกษาทั้งมาตรฐานหลักสูตรชาติ ซึ่งต่างกับการจัดการสอนของครู ในโรงเรี ยน สพฐ.ที่มีอตั ราการดูแล
ครู ต่อนักเรี ยน ๑ : ๕๐ หรื อในบางโรงเรี ยนถึง ๑ : ๕๕ และการดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนสนใจเฉพาะสาระวิชาที่สอนเท่านั้น
ทาให้การดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนได้ไม่ทวั่ ถึง และผูป้ กครองไม่เคยรู้เห็นว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นอย่างไร
๓. การวัดผลประเมินผล การวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา ในประเทศนิวซีแลนด์มีท้งั การประเมิน
ในระดับห้องเรี ยนซึ่งได้แก่ การประเมินในระหว่างการเรี ยนรู้ (Assessment for Learning) การประเมินเพื่อการเรี ยนรู้
(Assessment as Learning) และการประเมินเพื่อการตัดสิ นผลการเรี ยนรู้ (Assessment of Learning) และการประเมิน
ในระดับชาติ ซึ่งประเมินที่นกั เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น สาหรับการประเมินในห้องเรี ยนของครู
ในนิวซีแลนด์น้ นั จะเห็นได้ว่าครู ทุกคนจะประกาศเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาไว้ว่านักเรี ยนต้องทาอะไร
ได้เท่าไรจึงจะถือว่าผ่านหรื อจะได้ในระดับยอดเยี่ยม และในขณะที่สอนนั้นครู ใส่ ใจนักเรี ยนทุกคนในห้อง และมี
การปรั บค าถาม วิธีก ารมอบหมายงานให้สอดคล้องกับสภาพความแตกต่ างของบุ ค คล รวมทั้งมีก ารสะท้อ น
ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน โดยการใช้เทคนิ ควิธีที่นักเรี ยนทุกคนมีความสุ ข และที่สาคัญครู จะใช้ผลการประเมิน
เพื่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งในห้องเรี ยนหนึ่ งๆ นักเรี ยนมีระดับความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน
แต่ ครู สามารถจัด การเรี ยนการสอน และการวัด ผลประเมิน ผลได้สอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุค คล
ซึ่งต่างจากการวัด ผลประเมินผลในโรงเรี ยนของไทย ที่ ส่ว นใหญ่ มกั จะใช้เครื่ องมือวัด ชุด เดียวกัน วัดนัก เรี ยน
เหมือนกันทั้งห้อง การมอบหมายงานก็มกั จะเป็ นการมอบให้ทาเหมือนกันทั้งห้องเรี ยน จึงทาให้การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ไม่ได้เต็มตามศักยภาพ
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษามีหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ในการประเมิน
และรายงานการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของโรงเรี ยนต่ างๆ ซึ่ งถ้า หากผลการประเมิน ที่ ต ้อ งไม่ ผ่า น
หน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ ประเมินและรายงานจะเข้าไปมีส่วนร่ ว มในการวางแผนการพัฒนาภาพการจัดการศึก ษา
ของโรงเรี ยนนั้นๆ และจะทาการประเมินซ้ าในระยะเวลาที่ ต่อเนื่ องไป แต่หากผ่านการประเมินหน่ วยงานที่ทา
หน้าที่ ประเมิน และรายงานจะทิ้งช่ วงระยะเวลาในการกลับมาติดตามประเมินนานถึง ๕ ปี แต่ถา้ หากโรงเรี ยน
ที่ ไม่ผ่านการประเมิน และหลังจากที่ รัฐบาลให้ก ารช่ ว ยเหลือสนับสนุ น ส่ ง เสริ มแล้ว หากโรงเรี ยนยังไม่ผ่า น
การประเมินอีกโรงเรี ยนอาจถูกยึดอานาจในการบริ หารและจะไม่ได้เป็ นนิ ติบุคคล ซึ่งเป็ นระบบประกันที่คล้ายๆ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของไทย แต่ถา้ หากหน่ วยงาน สมศ. ได้ดาเนิ นการช่วยเหลือ ส่ งเสริ มโรงเรี ยน
ที่ไม่ผา่ นการประเมินในทานองเดียวกัน อาจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยได้มากขึ้น
๗๐
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การศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ใ นครั้ งนี้ นับ เป็ นการเปิ ดมุ ม มองการเรี ยนรู้ แ ละเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ยงิ่ นัก รวมถึงให้หลักการในการทางานและการทางานที่สอดคล้องกับหลักการที่กาหนดไว้
การทางานของทุกหน่วยงาน/องค์กร มีการประสานความเข้าใจในเป้ าหมายของการจัดการศึกษาเดียวกัน
(คื อเด็ ก ) การจัด ทาหลัก สู ต รและจุ ด เน้นของการจัด การศึก ษาแต่ ละระดับ แนวทางการจัด การเรี ยนการสอน
มีก ารส่ ง ต่ อ และรั บ ลูก การท างานอย่า งต่ อ เนื่ อ งกัน แยกบทบาทความรั บผิด ชอบของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง
อย่างชัดเจน เป็ นระบบเดียวกันเพื่อเป้ าหมายเดียวกัน
การทางานของทุกหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา จะมีฐานการตัดสิ นใจ
จากหลัก การ/ทฤษฎี /งานวิจ ัย รองรั บ ในทุ ก ขั้น ตอนการทางานจะให้ค วามใส่ ใจในรายละเอี ย ดของทุ ก ปั จ จัย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาให้ผลงานที่ ออกสู่สาธารณชนมีความน่ าเชื่อถือ โปร่ งใส ชัดเจน สามารถ ตรวจสอบ และเป็ นที่
ยอมรับได้ เช่น การจัดการเรี ยนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยน Correspondence แบบทางไกล จะมีการ
คิดรายละเอียดเนื้ อหาว่า ควรน าเสนอเนื้ อหาในลักษณะใด จัดทาใบงาน/แบบฝึ กหัดในลัก ษณะใดสาหรับกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะแบบใด จัดทาในหลากหลายรู ปแบบ อุปกรณ์การทดลองควรมีอะไรบ้าง วิธีการจัดส่งเอกสาร/สื่ อ
การเรี ยน/อุปกรณ์การเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนในลักษณะไหน ด้วยวิธีใด จัดส่ งเมื่อไหร่ การส่ งคืนอุปกรณ์ของผูเ้ รี ยน
อย่างไร ใครคือผูท้ ี่กากับ/ดูแล/สนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่บา้ นหรื อในสถานประกอบการ การกากับติดตาม
การเรี ยนรู้กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรงหรื อผูด้ ูแลผูเ้ รี ยน จะดาเนินการในลักษณะไหนได้บา้ ง กี่ครั้ง ในช่วงเวลาใด เป็ นต้น
การรับรองและการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดาเนิ นการตรวจสอบทุกสถานศึกษา
เป็ นระยะตามความจาเป็ นของแต่ละสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาที่ดาเนินการดี แล้ว จะมีการตรวจสอบอีกครั้งทุกๆ
๔ ปี สถานศึกษาที่มีผลการประเมินว่ายังต้องพัฒนาปรับปรุ ง จะมีหน่ วยงานติด ตามดูแลโรงเรี ยนอย่างใกล้ชิด
เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา มีการให้รางวัล การจากัดสิ ทธิประโยชน์เพื่อให้โรงเรี ยนเกิดการพัฒนา
ตนเองที่ชดั เจน ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยก่อนการดาเนิ นการ
รับรองคุณภาพการศึกษา มีการให้ขอ้ มูลกับโรงเรี ยนในการเตรี ยมการ โรงเรี ยนจะได้รับทราบว่าจะถูกประเมินใน
เรื่ องใด อย่างไร และในลักษณะใดบ้าง
การประกาศนโยบายเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงจุดเน้นการศึกษา มีการทาความเข้าใจกับโรงเรี ยนให้มีการ
พัฒนาจากรากฐานเดิมของโรงเรี ยนก่อน เช่น เดิมโรงเรี ยนมีหลักสูตรสถานศึกษาอยู่แล้ว เมื่อกระทรวงศึกษาของ
นิวซีแลนด์ประกาศมาตรฐานโดยมีจุดเน้น เรื่ องการอ่านออกเขียนได้ และคณิ ตศาสตร์ จะมีหน่ วยงานที่ช่วยเหลือ
ให้โรงเรี ยนสามารถวิเคราะห์มาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรี ยนที่มีอยู่แล้ว เปิ ดเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงให้สนองตอบ
กับจุ ด เน้น ของกระทรวง ทาให้ดู ว่ า การจัด ทาตามนโยบายเป็ นเรื่ องง่ าย ไม่ใ ช่ เรื่ องใหญ่ ที่ ต ้องเ ปลี่ ยนแปลง
ทั้งหลักสูตรของโรงเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนในนิ วซีแลนด์มีประมาณ ๒,๐๐๐ โรง ทาให้มีก ารดูแลที่ทวั่ ถึงได้มากกว่า
๗๑

ซึ่ งต่ า งกับ ประเทศไทยเมื่ อ มี น โยบายทางการศึ ก ษา /มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ จะมี รู ปแบบ
การประชาสัมพัน ธ์ภายใน ที่ มกั ทาให้ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา ครู ผสู้ อน และผูเ้ กี่ ยวข้อง รู้สึกว่า เป็ นความรู้ใหม่
และเป็ นเรื่ องยาก ขาดแนวทางที่ชดั เจนต่อการนาไปสู่การปฏิบตั ิที่จะสนองตอบนโยบายและการเปลี่ยนแปลง แต่ถา้
มีการประชาสัมพันธ์ การทาความเข้าใจกับผูเ้ กี่ยวข้อง และมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนน่ าจะช่วยให้ได้รับความร่ วมมือ
จากโรงเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องได้มากยิง่ ขึ้น
การจัด หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ ส นองความต้อ งการของผูเ้ รี ยนได้
การเรี ยนการสอนมีการวางระบบควบคุมในลักษณะจัดรายวิชาให้แล้วค่อยๆ ฝึ กให้ผเู้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจเองได้
โดยมีการให้ขอ้ มูลความรู้ประกอบช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งโดยหลักคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก็จุดมุ่งหมายในลักษณะเดียวกัน แต่น่าจะติดขัดในเรื่ องของความรู้ความเข้าใจที่ชดั เจนของ
สถานศึกษาในการนาหลักสูตรแกนกลางฯ สู่การปฏิบตั ิ รวมถึงสภาพ บริ บท และทรัพยากรของสถานศึกษาที่มี
อย่างจากัด ทาให้การนาหลักสูตรแกนกลางฯไปใช้ไม่บรรลุตามเป้ าหมาย แต่ถา้ สามารถเลือกสถานศึกษาจานวน
หนึ่งที่มีจานวนไม่มากนัก และสามารถส่งเสริ มสนับสนุนได้อย่างจริ งจังและทัว่ ถึง ภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร ก็อาจเป็ นสถานศึกษาตัวอย่างให้สถานศึกษาอื่นทาตามได้
ในส่ วนของการเลื่อนระดับชั้นของนักเรี ยน Year ๐-๑๐ สถานศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินผูเ้ รี ยนเองซึ่งผูเ้ รี ยนจะ
สามารถเลื่อนชั้นได้จนถึง Year ๑๐ ถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการประเมินในบางรายวิชา และการสอบระดับชาติจะเริ่ มใน Year
๑๑ แต่นิวซีแลนด์มีหน่วยงาน Education Review Office ที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับก่อนการ
เข้ารับการประเมินระดับชาติ มีการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย สื่อการเรี ยนรู้ ข้อสอบ-บริ การ
ตรวจข้อสอบ และการแปลความผลการสอบให้กบั ครู เป็ นการแบ่งเบาภาระงานของครู ในทุกเรื่ องให้ครู สามารถใช้
เวลากับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเดียว ซึ่งถ้าสิ่งที่ลงสู่สถานศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุ นครู
ในการจัด การเรี ย นรู้ ม ากกว่า การให้ภ าระงานใหม่ เ พื่อ สร้ า งการแข่ งขัน กัน ในระดับ สถานศึ ก ษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็น่าจะสามารถควบคุม/ยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาได้ใน
ระดับหนึ่ง
************************************
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จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์หลากหลายที่มีโอกาสไปหน่ วยงานที่ดูแลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (NZQA : New Zealand Qualifications Authority, ERO : Education Review Office) สภาวิจยั
การศึกษา (NZCER : New Zealand Council for Educational Research) การพัฒนาเครื่ องมือ การพัฒนาสื่ อ
(Learning Media) มหาวิทยาลัยไวกาโต (The University of Waikato) และโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา (Tamahere
Model Country School, Cockle Bay School) และระดับมัธยมศึกษา (Hauraki Plains College, Botany Downs
Secondary College) และสถานศึกษาทางไกลต้นแบบ (Correspondence School) ซึ่งข้าพเจ้าจะสะท้อนภาพที่ได้พบ
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ านหลักสู ตร สถานศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จดั ทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรระดับชาติ
เป็ นกรอบ/แนวทางในการจัดทา เพื่อมากาหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสาคัญ ความคิ ดหลัก โครงสร้ าง ขอบข่าย
การเรี ยนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยมีกระบวนการและเป้ าหมายที่ชดั เจนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็ นสาคัญ และในระดับ year ๑-๘ จะเน้นเรื่ องการอ่าน
การเขี ยน และคณิ ต ศาสตร์ (Literacy และ numeracy) เป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นพื้น ฐานสาคัญในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ
ถ้าหันกลับมามองหลักสูตรของประเทศไทย เรามีหลักสูตรระดับชาติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑) ซึ่งเป็ นกรอบเพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเช่นกัน จานวนวิชาที่
เรี ยนก็ไม่ต่างกัน เราให้ความสาคัญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษามาก จะ
เห็นได้จากการให้จานวนชัว่ โมงในการเรี ยนทั้ง ๒ กลุ่มสาระมากกว่ากลุ่มสาระอื่น แต่จ ากผลการสารวจหรื อที่
ทราบกันว่าเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออกมีจานวนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็ นเพราะเนื้อหาที่เรี ยนนั้นมีมากเกินไป หรื อเรา
เน้นการอ่าน การเขี ย น และการคิ ด เลข แต่ ไม่พฒ
ั นานัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คลจริ งจัง หรื อจากสาเหตุ อื่น ฉะนั้น
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคน ต้องวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริ งอย่างจริ งจังบนฐานงานวิจยั เพื่อคุณภาพของเด็กไทย
ด้ านการเรียนการสอน จากการได้ไปดูการเรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยนโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
ของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยในแต่ละชั้นจะมีนักเรี ยนที่มีอายุต่างกันเรี ยนด้วยกัน
เช่น year ๑ จะมีนกั เรี ยนอายุ ๕ ปี และ ๖ ปี และ year ๒ จะมีนักเรี ยนอายุ ๖ ปี และ ๗ ปี เป็ นต้น จุดเด่นที่พบใน
โรงเรี ยน Tamahere Model Country คือ เทคนิคการสอนของครู ในชั้น year ๑ เช่น การสอนเรื่ องการเขียน เมื่อเขียน
จบประโยคต้องใส่จุด full stop ถ้านักเรี ยนคนใดเขียนประโยคแล้วไม่ใส่จุด full stop หลังประโยค ครู จะให้รูปดาว
เล็กๆ แทนจุด full stop เพื่อเป็ นการเน้นย้า น่ าสนใจ เป็ นการให้นักเรี ยนจาแม่นยาขึ้น และในชั้น year ๒ ครู จะ
มอบหมายงานให้นกั เรี ยนเขียนเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจ ๑ เรื่ อง โดยนักเรี ยนจะได้ใบงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนไม่
เหมือนกันตามความสามารถของนักเรี ยน แสดงว่า ก่อนที่ ครู จะสอน ครู ตอ้ งมีขอ้ มูลของเด็ก แต่ละคน จะได้ทราบ
และพัฒนาตรงตามศักยภาพของเด็กเป็ นรายบุคคลได้ ซึ่งโรงเรี ยนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจริ งๆ ส่ วนโรงเรี ยนระดับ
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มัธยมศึก ษา เป็ นการจัด การศึกษาตั้งแต่ year ๙-๑๓ โดย year ๙-๑๐ จะเรี ยนรวมกัน และยังคงเน้น Literacy
และ numeracy ในการพัฒนานักเรี ยน ส่ วน year ๑๑-๑๓ จะเป็ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเด็กจะต้องรู้ถึง
ความสามารถของตนเอง รู้ทิศทางของตนเองว่าจะเรี ยนอะไร เรี ยนแผนใด สายอะไร โรงเรี ยนจะมีคู่มือ /แนวทาง
ให้นกั เรี ยนเพื่อบอกทิศทางว่าใครจะไปเส้นทางใด แล้วจะต้องเรี ยนอะไรบ้าง ซึ่งระดับนี้ ก็ไม่ต่างกับประเทศไทย
นักเรี ยนสามารถที่จะเลือกเรี ยนสายสามัญ หรื อสายอาชีพ หรื อจะเรี ยนแผนวิทย์-คณิ ต หรื อภาษา ตามความสนใจ/
ถนัดของตนเอง
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย ในเรื่ องการทาชิ้นงานของนักเรี ยน
ในห้อง ครู ส่วนใหญ่จะมอบหมายงานให้นักเรี ย นทาจะเหมือนกันทั้งห้อง ประเมินเหมือนกัน ใช้เกณฑ์เดียวกัน
การตรวจชิ้นงานของนักเรี ยน ส่ วนใหญ่ครู จะไม่สะท้อนจุดที่ควรพัฒนาให้นักเรี ยนได้รับทราบ แค่ตรวจและให้
คะแนนเท่านั้น บางครั้งเด็กนักเรี ยนก็ไม่ทราบว่าตัวเองบกพร่ องจุดใด จะแก้ไขอย่างไรต่อไปเพื่อให้งานออกมาดี
ให้ครั้งต่อไป ซึ่งในระดับประถมศึกษาความเห็นของครู สาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน การเรี ยนการสอน
ในห้องเรี ยน ถ้าครู มีการวิเคราะห์ความสามารถของเด็กเป็ นรายบุคคล และได้พฒั นาเด็กให้ตรงกับศักยภาพแล้ว
เด็ ก ไทยของเราจะมี คุ ณ ภาพดี ข้ ึ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ อาจลดน้อ ยลง ฉะนั้ น ผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ระดับ ทุ ก ฝ่ าย
ควรตระหนัก ในการพัฒ นาครู ให้ต รงกับสิ่ งที่ ค วรพัฒ นา เมื่อมีการพัฒ นาแล้ว ควรมีการก ากับติด ตามโดยการ
ประเมินสภาพจริ งของครู เพื่อคุณภาพของเด็กไทยจริ ง ๆ
นอกจากนี้ ประเทศนิ ว ซี แลนด์ มีโ รงเรี ยนอี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นทางไกลต้น แบบของ
นิ วซีแลนด์ ที่เรี ยกว่า Correspondence School เป็ นโรงเรี ยนที่แก้ปัญหาการขาดแคลนครู และช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่ตอ้ งการเรี ยนบางรายวิชาที่ โรงเรี ยนเดิมไม่มี และเป็ นโรงเรี ยนการศึกษาผูใ้ หญ่ เป็ นโรงเรี ยนที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศนิ วซีแลนด์ ปั จจุบนั มีนักเรี ยนจานวน ๒๖,๙๕๓ คน เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบ มีท้งั เรี ยนในห้องเรี ยน และเรี ยนทางไกล นักเรี ยนที่เรี ยนทางไกลโรงเรี ยนจะจัดส่ งเอกสาร สื่ ออุปกรณ์ต่างๆ
ให้ เมื่อนักเรี ยนเรี ยนแล้ว จะส่งงานกลับคืน เพื่อทางโรงเรี ยนจะส่ งงานกลับให้ครู แต่ละคน ฉะนั้น โรงเรี ยนนี้ จะมี
การพัฒนาครู สื่อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอนตลอดเวลา ให้เหมาะกับความต้องการของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โรงเรี ยนนี้การดาเนินงานต้องมีคุณภาพ เพราะว่ามีหน่วยงานด้านตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ ERO (Education
Review Office) เข้ามาตรวจเยีย่ มและประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนที่มีวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ ง ถ้าประเทศไทยมีโรงเรี ย นประเภทนี้ อาจจะแก้ปัญหาให้กบั โรงเรี ย นที่ข าดแคลนครู
หรื อสามารถแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ได้บา้ ง แต่ถา้ โรงเรี ยนใดสนใจ ต้องมีการศึกษาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และต้องคานึงถึงคุณภาพที่เด็กจะต้องได้เป็ นสาคัญด้วย
ด้ านการวัด และประเมิน ผล ประเทศนิ ว ซี แลนด์ให้ค วามสาคัญในเรื่ องการพัฒนาคุ ณ ภาพนัก เรี ย น
เป็ นสาคัญ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรื อสถานศึกษาต้องมุ่งให้นักเรี ยนบรรลุผลตามมาตรฐานชาติให้ได้
จะทราบได้อย่างไรว่านักเรี ยนบรรลุตามมาตรฐานชาติ ก็ตอ้ งมีการประเมิน จากข้อมูลที่ฟังคุณ Mary Chamberlain
ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาว่า ระดับนโยบายต้องเข้าใจก่อนว่า การประเมินเพื่อการเรี ยนรู้
(Assessment for Learning) ไม่ใช่เรี ยนรู้เพื่อสอบ เน้นเรื่ องการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้น การประเมินในชั้น
เรี ยนต้องชัดเจน นักเรี ยนควรรู้ว่าคุณภาพคืออะไร ชิ้นงานที่ดีควรเป็ นอย่างไร ต้องมีเกณฑ์การประเมิน และเด็กต้อง
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ได้รับการสะท้อนผลงานจากครู เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา และจากการไปโรงเรี ยนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในประเทศนิวซีแลนด์ครั้งนี้ ก็ได้เห็นรู ปแบบการประเมินชัดเจน มีเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ชิ้นงานต่างๆ ติดไว้
ภายในห้องเรี ย น เพื่อให้นักเรี ย นได้ทราบ ส่ วนเครื่ องมือประเมิน นั้น โรงเรี ย นสามารถเลือกใช้เครื่ องมือของ
หน่วยงานที่ผลิตเครื่ องมือได้ เช่น Pats (Progressive Achievement Tests) เป็ นข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่ อง
การอ่าน การฟัง และคณิ ตศาสตร์ และ STAR (Supplementary Tests of Achievement in Reading) เป็ นข้อสอบ
ทางด้านการอ่าน โดยหน่ วยงาน NZCER (New Zealand Council for Educational Research) ซึ่งเป็ นหน่ วยงาน
ทางด้านวิจยั ทางการศึกษา และการพัฒนาเครื่ องมือ ฉะนั้น การที่ครู จะเลือกใช้เครื่ องมือนี้ ครู ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์
ก่อนว่า จะใช้กบั ใคร เมื่อไร อย่างไร เพราะผลจากการสอบ ครู ตอ้ งให้ขอ้ สอบกลับคืนให้กบั นักเรี ยนทุกคนจะได้รู้
ข้อบกพร่ องของตนเอง พ่อแม่จะได้รู้ศกั ยภาพของลูก จะได้ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป สาหรับประเทศไทย
การประเมินผลงาน/ชิ้นงานของนักเรี ยนนั้น โรงเรี ยนส่วนใหญ่มีเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน แต่ไม่ทราบว่า
ได้บอกเกณฑ์เหล่านั้นให้นกั เรี ยนทราบหรื อไม่ ว่าการที่จะได้คะแนนดีๆ นั้นต้องทาอย่างไร แต่จากการที่เคยได้ไป
เยีย่ มเยียนโรงเรี ยน ยังไม่เห็นเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานติดไว้ในห้องเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนได้ทราบ ถ้าหากครู
บอกให้นกั เรี ยนทราบถึงเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานว่าทาอย่างไรจึงจะได้คะแนนดี ๆ นักเรี ยนคงจะพัฒนา
ไปให้ถึงเกณฑ์ที่เขาต้องการได้แน่ การประเมินต้องชัดเจน เปิ ดเผย ส่วนเครื่ องมือที่ใช้ประเมินนักเรี ยนนั้น ประเทศไทย
ยังไม่มีหน่วยงานใดที่สร้างข้อสอบให้ครู ได้เลือกใช้ ข้อสอบที่โรงเรี ยนใช้อยูใ่ นปัจจุบนั จะเป็ นข้อสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง
มักจะได้ขอ้ มูลย้อนกลับว่าข้อสอบที่ครู สร้างขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็ นข้อสอบวัดความจา ไม่วดั ถึงขั้นการคิดวิเคราะห์
และไม่สะท้อนตามมาตรฐาน/ตัวชี้ วดั ฉะนั้น หน่ วยงานระดับนโยบายควรเห็นความสาคัญถึงหน่ วยงานเฉพาะ
เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่โรงเรี ยนที่จะนาเครื่ องมือที่ มีมาตรฐานไปใช้ และสามารถวัดตรง
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั ได้ และจะเป็ นการลดภาระงานแก่ครู ครู จะได้มีเวลาในการวางแผนและพัฒนาเกี่ยวกับการสอน
มุ่งให้นกั เรี ยนมีคุณภาพอย่างเต็มที่ แต่ถา้ ลดภาระงานแก่ครู แล้ว นักเรี ยนยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ควรมีหน่ วยงานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาเข้าไปก ากับติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของนัก เรี ย น
และการดาเนินการของสถานศึกษาว่าได้มาตรฐานหรื อคุณภาพหรื อไม่เพียงใด ซึ่งให้หน่ วยงานนี้ มีอานาจหน้าที่
ในการให้คุ ณให้โทษแก่สถานศึก ษาได้จริ ง ดังเช่นหน่ วยงาน NZQA (New Zealand Qualifications Authority)
ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่ องประกันคุณภาพสถานศึกษา และมีอานาจในการตักเตือน หรื อยุบเลิก
สถานศึกษาถ้าคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และถ้าสถานศึกษาใดมีผลการประเมินดีต่อเนื่องจะได้เงินสนับสนุน
การรายงานผลการเรี ยนของโรงเรี ยนในประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นการรายงานในระดับคุณภาพ มี ๔ ระดับ
ได้แก่
- A = Achieved for a satisfactory performance
- M = Merit for very good performance
- E = Excellence for excellent performance
- N = Not Achieved if you don’t meet the requirements of the standard
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จากตัว อย่ า ง การรายงานสรุ ปผล
ของโรงเรี ยนประเทศนิ ว ซี แ ลนด์
โรงเรี ยนจะรายงานตามมาตรฐานของ
วิชาที่เรี ยน เช่น วิชา Drama ใน Level
๓ มาตรฐานที่ ๙๐๖๐๘ Interpret scripted
text จานวน ๕ หน่ วยกิต นักเรี ยนคนนี้
ได้ผลการประเมิน “E” แล้วมีการสรุ ป
จานวนหน่ วยกิ ตรวมของวิชา Drama
ใน Level ๓ โดยจะรวมเฉพาะ
มาตรฐานที่ได้ “E, M, A” เท่ านั้น
มาตรฐานที่ ได้ “N” จะไม่น ามาสรุ ป
รวม
ป ร ะ เ ท ศ นิ ว ซี แ ล น ด์ ก า ร เ ข้ า
มหาวิ ท ยาลัย หรื อการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น จะไม่มีการสอบแข่งขัน
แต่ จ ะพิจ ารณาจากจ านวนหน่ ว ยกิ ต
และผลการประเมิ น ตามที่ ก าหนด
ดัง นั้ น นั ก เรี ยนต้อ งรั บ ผิ ด ชอบใน
ผลการเรี ยนของตัวเอง

๗๖

ส าหรั บ การรายงานผลการเรี ยนของ
ประเทศไทย จะเป็ นระบบตัว เลข มี ๘ ระดับ
ถึงแม้ว่าในระดับประถมศึก ษา สามารถให้ใช้
เป็ นระดับ คุ ณ ภาพก็ ไ ด้ แต่ จ ากการส ารวจ
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาแทบจะ ๑๐๐% ใช้
๘ ระดับ (๐, ๑, ๑.๕, ๒, ๒.๕, ๓, ๓.๕, ๔)
ปั จ จุ บัน หลัก สู ต รของไทยใช้ม าตรฐานเป็ น
เป้ าหมายการเรี ยนรู้ แต่การรายงานเป็ นรายวิชา
จึ งไม่ส ะท้อนมาตรฐานว่า นัก เรี ยนเรี ยนแล้ว
บรรลุตามมาตรฐานหรื อไม่เพียงใด แต่ถา้ มอง
บริ บทของประเทศไทย ยังเห็นความสาคัญของ
เกรดของรายวิชา และ GPAX เนื่ องจากการเข้า
มหาวิทยาลัยหรื อการเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้ น
ประเทศไทยยังเน้น เรื่ องการสอบ การแข่ งขัน
และการใช้เกรดของรายวิชา และ GPAX ในการ
พิ จ ารณาด้ว ย อี ก ทั้ง การสื่ อ สารด้ว ยเกรด
ทุก คนที่ เกี่ ยวข้องจะเข้าใจง่าย เนื่ องจากคุ ้นเคย
กับระบบตัวเลขมานาน แต่ถา้ จะเปลี่ยนมาใช้การ
รายงานตามมาตรฐานและเป็ นระดับคุ ณ ภาพ
คงจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและยอมรับ
นอกจากนี้ ขอฝากคาถามสาคัญจากประเทศนิวซีแลนด์ให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตระหนักและถามตัวเองอยูเ่ สมอว่า
๑. What am I learning?
๒. How are you leaning?
๓. What are you next?
ขอยกตัวอย่าง มีหน่ วยงานที่ดู แลด้านคุ ณภาพของประเทศนิ วซีแลนด์ อาทิ ERO (Education Review
Office) ใช้วิธีประเมินโรงเรี ยน โดยจะดูใน ๓ ประเด็นซึ่งสอดคล้องกับคาถามข้างต้น คือ
๑. โรงเรี ยนรู้ว่าคุณภาพของตนเองคืออะไร อยูต่ รงไหน
๒. โรงเรี ยนมีวิธีรู้ได้อย่างไร
๓. รู้แล้วทาอะไรต่อ

๗๗

จากการที่ขา้ พเจ้าได้สะท้อนในแต่ละด้าน จะเห็นได้ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ
นิ วซีแลนด์ เป้ าหมายสุ ดท้าย คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การศึกษาของประเทศไทยก็เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
เช่นกัน แต่เข้าใจคาๆ นี้อย่างถ่องแท้หรื อไม่ เพียงใด
************************************

๗๘

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส นักวิชาการการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

“Haere-mai ยินดีตอ้ นรับ”
การศึกษางานด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวัดและประเมินผล ณ ประเทศนิ วซีแลนด์ครั้งนี้ นับว่าเป็ น
การศึกษาดูงานที่ได้รับประสบการณ์ท้ งั ด้านความรู้และความเพลิดเพลิน ไม่ว่าจากสาระด้านวิชาการ มิตรภาพของเจ้าบ้าน
ตลอดจนความงดงามของสถานที่ที่ไปเยีย่ มชม

“Nau mai, Haere mai ยิ นดีต้อนรับ”
ความประทับใจแรกพบ ด้วยการต้อนรับอันอบอุ่น

หัว ใจของประสบการณ์ ที่ไ ด้รั บ คื อ “คุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน” ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ก ับ บุ ค ลากรมีค วามรู้ ความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิด ชอบ และเปิ ดใจที่จะพัฒนางานของตนอยู่เสมอ การจัดการศึก ษาจึ งเป็ นไปด้ว ย
ความร่ วมมือเพื่อสร้างสรรค์ผเู้ รี ยน และนาไปสู่ “คุณภาพผูเ้ รี ยน” อย่างแท้จริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดและประเมินผลในระบบการศึกษาของประเทศนิ วซี แลนด์สอดคล้อง
กับแนวการจัดการศึกษาของประเทศไทย ที่ระบุไว้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กาหนดแนวทาง
และบทบาทของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาดาเนินงาน ดังนี้
๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๒. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหา
๓. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น ทาเป็ นรัก
การอ่าน และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
๔. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
๕. ส่ งเสริ มสนับ สนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
เรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กันจากสื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๗๙

๖. จัดการเรี ยนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกทีทุก เวลา มีก ารประสานความร่ วมมือกับบิดา ผูป้ กครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
อย่างไรก็ตามสาหรับประเทศไทย พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แก่
๑. บุคลากร
บุคลากรมีส่วนสาคัญยิง่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในที่นี่มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. การสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ควรสร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ทุกระดับว่า “บทบาทหน้าที่ที่สาคัญในฐานะผูจ้ ดั การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน”
๒. ประเทศนิ วซีแลนด์ให้ความสาคัญกับการจัดวางบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามบทบาท
หน้าที่ที่รับผิด ชอบ ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั เจน คือ บุ คลากรของ New Zealand Council For Educational Research
(NZCER) ที่ประกอบด้วย นักวิจยั นักสถิติ นักจิตวิทยา รวมทั้งนักพัฒนาทรัพยากร ซึ่งการจัดสรรบุคลากรดังกล่าว
มาจากฐานคิดที่เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการวิจ ัยและการวัดและประเมินผล ว่าการวิจยั และการสร้างเครื่ องมือทาง
สังคมศาสตร์จาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในศาสตร์ของการวิจยั และการวัด
และประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู้ ในศาสตร์ มีความรู้ และเข้าใจจุ ดมุ่งหมายของการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิต วิทยาและการศึก ษา มีค วามรู้ทางเทคนิ ค และทัก ษะการสร้างเครื่ องมือ สามารถ
ใช้ภาษาสื่อความคิด และควรมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ บุคลากรของหน่ ว ยงานด้านการศึก ษาของประเทศนิ วซีแลนด์ยงั มีค วามรู้ ความเข้าใจใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทาให้สามารถจัดกระบวนการทางานได้อย่างมีระบบ และมีการนาผลการประเมินไป
ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ ง ซึ่งหน่วยงานของประเทศไทยไม่ควรมองข้ามประเด็นนี้ โดยเฉพาะงานด้านการจัด
การเรี ยนการสอนและวัดและประเมินผลให้กบั บุคลากรทั้งส่ วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยเฉพาะ
นักวิชาการศึกษาที่ควรได้รับการเสริ มสร้ างความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านวิชาการเพื่อให้สามารถด ารงบทบาทในฐานะ
นัก วิชาการศึก ษาได้อย่างภาคภูมิ มากกว่าการเชี่ ยวชาญด้านการประสานงานหรื อจัด การประชุ ม เนื่ องจากมี
ข้อสังเกตว่า ระบบการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้จดั สรรบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ ตั้งแต่ร ะดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะการวัดและประเมินผล
เมื่อเทียบกับหน่วยงานของประเทศไทย ยังไม่ได้ให้ความสาคัญหรื อความตระหนักในประเด็นนี้ การลงสู่ตาแหน่ งเป็ น
การเลื่อนเพื่อเติบโตในตาแหน่งงานมากกว่าความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งในกรณี ควรมีปรับปรุ ง เกณฑ์ในการเลื่อน
ตาแหน่งโดยคานึงถึงหลักของการสร้างบุคลากรเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานระยะยาวมากกว่า ซึ่งหากไม่สามารถ
ปรับปรุ งได้ก็ควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับสายงาน ความถนัด หรื อส่ งเสริ ม ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาชีพด้วยการให้
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๘๐

๒. การพัฒนาหลักสู ตร การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
เนื่องจากบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดการศึกษา จึงทาให้
การเรี ยนการสอนพัฒนาไปสู่เส้นทางการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. การให้ความสาคัญกับงานวิจยั โดยเป็ นการทางานหรื อชี้แจงนโยบายบนพื้นฐานของงานวิจยั ประเด็นนี้
เป็ นสิ่งที่เชื่อว่าไม่เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ให้ความสาคัญ ประเทศไทยก็ให้ความสาคัญเช่นกัน ดังจะเห็น
ได้จากกระทรวงหรื อหน่ วยงานต่ างๆ ที่ พยายามจัดตั้งหน่ วยงานวิจ ัยขึ้ น ซึ่ ง สพฐ. ควรมองเห็ นภาพตรงนี้ ให้ชัดเจน
และดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีฐานของกระบวนการวิจยั รองรับ
๒. การพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และสื่ อการเรี ยนการสอน ของหน่ วยงาน
ในส่วนกลาง จะเห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่วิจยั ประเมินผล สร้างเครื่ องมือ และผลิตสื่ อการสอนที่มี
คุณภาพ เพื่อช่ วยเหลือครู ผสู้ อน และครู ผสู้ อนเองก็มีค วามเข้าใจถึงความสาคัญของการประเมินผล โดยเฉพาะ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นข้อดีของการจัดการศึกษาของประเทศนิ วซีแลนด์ที่มองระบบ การจัดการศึกษา
ได้อย่างครอบคลุมและเป็ นระบบ ทาให้ครู ผสู้ อนมีเครื่ องมือ /สื่ อสาหรับใช้พฒั นาคุณ ภาพผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็ มที่
ซึ่งหน่วยงานในส่วนกลางของ สพฐ. ควรดาเนินงานเช่นเดียวกันและควรดาเนินการภายใต้หลักวิชาการเพื่อให้งาน
มีคุณภาพ เพราะแม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่ วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการผลิตเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ทั้งหน่ วยงานในสานักทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ สานักทดสอบทางการศึกษา หรื อสานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา
แต่ ต ้องยอมรั บความจริ งว่าการขาดการความพร้ อมทั้งด้านงบประมาณ บุ คลากร รวมทั้งการประสานงานที่ ดี
ทาให้ไม่สามารถผลิตเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่จะตอบสนองหรื อช่วยเหลือครู ผสู้ อนได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ
การทางานที่ผา่ นมาอาจทาให้เข้าใจว่าหน่วยงานดังกล่าวให้บทบาทกับการสอบเพื่อประโยชน์อื่นมากกว่าการใช้การสอบ
หรื อการประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู้ ทั้งๆ ที่เป็ นแนวการจัดการศึกษาที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษา
๓. การมุ่งเน้นที่การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็ นการประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น
และจุดที่ควรได้รับการปรับปรุ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยน จะพบว่า ครู ผสู้ อนในประเทศ
นิ วซี แลนด์จะประเมินผูเ้ รี ยนในระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และจะคอยช่ วยเหลือ ปรับปรุ ง ในสิ่ งที่
นักเรี ยนยังบกพร่ อง ที่เห็นได้ชดั เจน คือ การประเมินและปรับปรุ งแก้ไขผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้อย่างกลมกลื นกับการเรี ยน
การสอน ประเด็นนี้ที่น่าสนใจ คือ
๓.๑ ประเทศนิ วซีแลนด์สร้างความตระหนักให้บุคลากรให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอน
ควบคู่ไปกับการวัด และประเมินผล ดังที่ ที่ปรึ ก ษารัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ ของประเทศนิ วซี แลนด์ที่ระบุ
ชัดเจนว่าการไปมุ่งเน้นที่การสอบมากกว่าการเรี ยนการสอนนั้น แม้ว่าคะแนนจะสูงขึ้น แต่ก็เป็ นเพียงไม่นานต่อมา
ก็จะกลับสู่สภาพเดิม เพราะนัน่ ไม่ใช่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
๓.๒ การประเมิน ผูเ้ รี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการประเมินที่ครู ผสู้ อน
จะสามารถส่งเสริ มหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ทนั ที ซึ่งสิ่งที่พบ คือ ครู ผสู้ อนจะกล่าวคาชื่นชมนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนทาได้
และแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนเมื่อมีจุดผิดพลาดโดยไม่มีการตาหนิผเู้ รี ยนแต่อย่างใด การปฏิบตั ิดงั กล่าวแสดง
ให้เห็นว่าครู ผสู้ อนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการการเรี ยนรู้เป็ นอย่างดี ซึ่งประเด็นนี้ แม้จะดูเหมือนว่าเป็ นสิ่ ง
เล็กน้อย แต่สาคัญในการสร้างเสริ มกาลังใจให้กบั นักเรี ยนได้อย่างดี
๘๑

๓.๓ การประเมิน ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ คคลขณะจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน กรณี น้ ี เป็ นการประเมิน
ที่อาจจะเป็ นไปได้ยากในสภาพห้องเรี ย นของประเทศไทย ซึ่ งแต่ ละห้องเรี ยนมีนักเรี ยนจ านวนมาก (บางห้อง
มีนกั เรี ยน ๓๐-๕๐ คน) การที่ครู ๑ คนจะดูแลนักเรี ยนได้ทวั่ ถึงจึงเป็ นภาระงานที่ค่อนข้างลาบากสาหรับครู ผสู้ อน
โดยเฉพาะครู ระดับชั้นประถมศึกษาที่มีภาระงานอื่นนอกเหนื อจากการสอน เช่น งานธุรการ เป็ นต้น แต่สาหรับ
ประเทศนิ วซี แลนด์พบว่า แต่ ละห้องเรี ยนมี นักเรี ยนค่ อนข้างน้อย ประมาณ ๑๐-๒๕ คน และถ้ามีนักเรี ยนที่ มีความ
บกพร่ องก็จะมีครู พิเศษที่ดูแลนักเรี ยนดังกล่าวเพิ่มจากครู ผสู้ อน นอกจากนี้ ครู ผสู้ อนยังไม่ได้มีภาระงานอื่นมาก
เท่ากับครู ในประเทศไทย
กรณี น้ ีตอ้ งมีการปรับตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้
๑) การจัดสรรครู ผสู้ อนให้กบั นักเรี ยนแต่ละห้องเรี ยนให้มีความเหมาะสมที่จะเอื้อต่อการเรี ยนรู้
๒) การจัดบุ คลากรที่ ทาหน้าที่ อื่นๆ ภายในโรงเรี ยน เพื่อให้ครู มีเวลากับการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเต็มที่
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา ควรจัดสื่ อ/ทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนการสอน
ของครู ผสู้ อน เช่น เครื่ องมือวัดและประเมิน ผลในชั้น เรี ยน ซึ่งหน่ วยงานส่ วนกลาง อาทิ สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ควรประสานความร่ วมมือในส่ วนนี้ เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทาเครื่ องมือวัดและประเมินผล และยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหน่วยงานในส่วนกลางของ สพฐ. มีบุคลากรที่
มีคุณภาพในด้านต่างๆ และพร้อมที่จะร่ วมมือกันพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน แต่ยงั ขาดการประสานงานระหว่างหน่ วยงาน ทา
ให้เกิ ดการทางานที่ แยกส่ วน หรื องานที่ซ้ าซ้อน ซึ่งหากมีก ารแก้ไขในจุด นี้ ได้จะทาให้ก ารพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
๔. การรายงานผลการเรี ยนของโรงเรี ยน จากการศึกษาดูงาน พบว่า รู ปแบบการรายงานผลการเรี ยนของโรงเรี ยน
มีความเป็ นอิสระในการจัดทารายงาน ไม่ได้ถกู กาหนดรู ปแบบจากหน่วยงานของรัฐเช่นประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเข้าใจ
ว่าระบบการจัดการศึกษาของประเทศนิ วซีแลนด์ใช้ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน จึงไม่เกิ ด
ปัญหาเช่นที่หน่วยงานส่วนกลางของประเทศไทยกังวล คือ การปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งการที่โรงเรี ยนของประเทศ
นิ วซีแลนด์ทาเช่น นี้ ได้แสดงให้เห็ นชัดเจนถึงความมีคุณ ภาพของบุค ลากรและการเปิ ดใจกว้าง ซึ่งบุ คลากรของ
ประเทศไทยยังขาดในส่วนนี้ เพราะขาดความไว้วางใจผูอ้ ื่น กังวล ติดอยูใ่ นกรอบ และคิดในเชิงลบ มากกว่าการคิดเชิงบวก
รู ปแบบการรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยนรายบุคคลของโรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยในรายงานผลการเรี ยนของ TAUHEI COMBINED SCHOOL มีการนาผลงานของนักเรี ยน
แนบในแบบรายงานที่ส่งถึงผูป้ กครอง พร้อมทั้งตระหนักถึงการวัดและประเมินอย่างมีส่วนร่ วม โดยมีการชี้แจง
รายละเอียดของแบบรายงานดังกล่าวว่าเป็ นเอกสารซึ่งนอกจากจะแสดงหลักฐานการเรี ยนของนักเรี ยน ทั้งตัวอย่าง
ผลงาน และผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนแล้ว ยังมีส่วนที่ บอกว่านักเรี ยนสามารถแสดงความรู้ ความคิ ด
เพื่อพัฒนาการเรี ยนของตนเองร่ วมกับครู ผสู้ อนได้ รวมถึงยังมีขอ้ ความถึงผูป้ กครองเพื่อร่ วมกันพัฒนาคุณภาพของ
บุตรหลานของตนเอง ซึ่งในโรงเรี ยนอื่นก็มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน การให้อิสระเช่นนี้ แสดงถึงการกระจายอานาจ
สู่โรงเรี ยนค่อนข้างชัด และโรงเรี ยนเองก็เข้าใจบทบาทของตนเองว่าจะต้องดาเนิ นการอย่ างไรทั้งในเรื่ องการจัด
การเรี ยนการสอน และการวัดและประเมินผล
๘๒

สิ่งที่ประทับใจ
การศึกษาดูงานครั้งนี้ประทับใจในระบบของการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้
๑. “The Child- the Heart of the Matter” หรื อ “เด็กคือหัวใจของทุกสิ่ ง” และจากการศึกษาดูงานก็พบว่ า
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการศึก ษาระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา ต่ างตระหนัก และดาเนิ น การเพื่อน าสู่
คุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
๒. การเปิ ดใจ พร้อมที่เรี ยนรู้ และรั บผิดชอบในหน้าที่ของตนของบุค ลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ครู ผสู้ อนซึ่งทุ่มเทให้กบั การจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่ เพราะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักที่ครู จะจัดการเรี ยนการสอน
ให้ก ับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล ซึ่ งแน่ นอนว่าผูเ้ รี ยนทุ กคนต่ างมีความแตกต่ างทั้งสติปัญญา ความถนัด หรื อบุ คลิกภาพ
แต่ครู ผสู้ อนก็ได้ดาเนินงานได้อย่างสมบูรณ์

************************************

๘๓

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ในครั้งนี้ เรี ยกว่าเป็ นการเดินทางกลับมาเยีย่ ม “บ้าน” จากที่เคยได้รับ
ทุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเรี ยนภาษาอังกฤษที่เมือง Auckland เมื่อปลายปี ๒๕๕๒
เป็ นเวลา ๑ เดือน
ก่อนเดินทาง ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารหลายชิ้น ดังนี้
๑. “ชีวิตนอกบ้าน ปุรชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ : อยู่อย่างไรในนิ วซีแลนด์” เป็ นหนังสื อที่เคยอ่านมานานแล้ว
แต่ก็อยากอ่านอีกรอบ
๒. บันทึกประจาวันของข้าพเจ้าเอง ที่เคยเขียนไว้เมื่อคราวมาเรี ยนที่นี่ ในตอนนั้นมีครู จากโรงเรี ยนมาเล่า
เรื่ องระบบการศึกษาบางประการในนิวซีแลนด์ให้ฟัง ที่เขียนไว้บางส่วนเป็ น ดังนี้
“...ในระบบโรงเรี ยน เมื่อพูดถึงการพัฒนานักเรี ยนแล้ ว จะไม่ กล่ าวแต่ เพียงเรื่ อง การจัดการเรี ยน
การสอนเท่ านั้น แต่ จะคิดถึงในทุกมิติที่มีส่วนช่ วยพัฒนาผู้เรี ยน ดังนั้นการวางโครงสร้ างของสถานศึกษาจึงมีการคิด
อย่ างรอบคอบ ซึ่ งแต่ ละโรงเรี ยนจะมีก ารออกแบบแตกต่ างกัน ไป คุ ณ Marija Naumovska มาจากโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ก็อาจมีระบบที่ ซับซ้ อนหน่ อย กล่ าวคื อ มี Broad of Trustee ที่ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ต่ อมาก็เป็ นผู้บริ หาร (Principle) มีกลุ่มของ Department ที่มี Dean ที่ดูแลเฉพาะเรื่ องไป เช่ น Senior academic dean
มีกลุ่มของครู ที่เรี ยกว่ า Form Teachers ทาหน้ าที่ดูแลนักเรี ยนกลุ่มประมาณ ๒๕-๒๗ คน โดยมีการพบปะนักเรี ยน
วันละ ๑๐ นาที ช่ วงหลังเลิกเรี ยน...”
๓. เอกสารที่ สาคัญ มากชิ้ น หนึ่ ง ชื่ อ “การพัฒนาและการใช้หลัก สู ต รของประเทศนิ ว ซี แลนด์ ” เป็ น
ประมวลประสบการณ์ เมื่ อ คราวผูเ้ ชี่ ยวชาญจากนิ ว ซี แ ลนด์มาวางแผนการใช้ห ลัก สู ต รให้ก ับ ประเทศไทย
และเอกสารฉบับนี้ได้จดั ทาสาเนาและส่งให้คณะผูไ้ ปศึกษาดูงานทุกท่านได้ศึกษา
การศึกษาดูงานมีประเด็นที่ประสงค์จะอธิบายขยายความ ดังนี้
 นิ วซีแลนด์มีความรุ่ มรวยในเรื่ องของวัฒนธรรม โดยโดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมของชาวเมารี
ที่ เ ป็ นชนพื้ น เมือ งที่ นี่ ได้รั บ การยอมรั บและมี ก ารน ามาปรั บใช้ใ นทุ ก มิติ ซึ่ ง ข้า พเจ้าว่ าเป็ นการดี เนื่ อ งจาก
เป็ นวัฒนธรรมของสัญลักษณ์ เช่ น ใบเฟิ นเป็ นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ (ทัน ทีที่ผ่านพิธีการตรวจประทับตรา
ทุก คนก็จ ะได้ต ราประทับ เป็ นสัญลักษณ์ ข องการเกิ ด ใหม่ พร้ อมที่จ ะเรี ยนรู้ ดว้ ยสายตาของทารก ) หากเข้าใจ
ความนัยเหล่านี้ ก็จะเข้าใจและเรี ยนรู้ระบบการสื บทอดความรู้และความหมายได้กว้างขวาง โดยไม่ติดอยู่จาเพาะ
การอ่านจากเอกสาร ตารา หรื อ หนังสือ รวมทั้งช่วยให้เคารพและภูมิใจในอารยธรรมที่สงั่ สม และมีระบบการคัด
สรรสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
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 การศึก ษาดู งานคราวนี้ เรี ยกว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ด้ว ยว่า มีก ารสรุ ปและแปลข้อ มูลจากท่ านรอง
เลขาธิการฯ ที่พยายามเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ให้ การได้มีการประชุมสรุ ปและสะท้อนการเรี ยนรู้ (reflection) ซึ่งถือว่า
เป็ นช่วงเวลาที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง หาไม่แล้วสิ่ งที่ได้เห็น ได้ยิน ที่เป็ นส่ วนเป็ นเสี้ ยวก็จะเลือนหายไป
ตามกาลเวลา รวมทั้งการพยายามอ่านเอกสารต่าง ๆ ที่หน่วยงานนั้น ๆ ให้มา ทันทีที่มีเวลา เพราะเข้าใจดีว่าเมื่อกลับ
เมืองไทยเอกสารทั้งหมดก็จ ะหาโอกาสอ่านได้ย ากแล้ว ทั้งหมดก็เป็ นไปเพื่อการเรี ย นรู้ ตามความหมายของ
การเรี ยนรู้จริ ง ๆ
 การวางแผนการทางาน หรื อการกาหนดนโยบายทางการศึกษา มีคณะทางานที่ติดตามงานวิจยั ที่ดีที่สุด
ในโลก มาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ดูจะมัน่ ใจกับแนวทางของตนเองอย่างมาก
กรณี เรื่ องผลสัมฤทธิ์ ต่ า อัน เป็ นวิก ฤตทางการศึ ก ษาที่ ทั่ว โลกเผชิ ญ อยู่น้ ัน ที่ ปรึ ก ษาของรั ฐมนตรี (คุ ณ Marry
Chamberlin) กล้าฟันธงว่า การไปมุ่งเน้นที่การสอบมากกว่าการเรี ยนการสอน คะแนนโดยรวมของชาติก็จะขึ้นไป
ได้สกั พักหนึ่งเท่านั้น แล้วก็จะกลับร่ วงลงมาดังเดิม ดังนั้นยุทธศาสตร์การทางานจึงเน้นไปที่การเรี ยนการสอนเป็ นหลัก
น่าคิดว่าคณะทางานเชิงยุทธศาสตร์ การศึกษาของชาติควรมีการคิดอย่างใคร่ ครวญ ให้มากกว่าการวิ่งตามกระแส
ของโลก
 ได้เห็นว่าองค์กรทุกแห่งนั้นเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) มีการให้ความสาคัญกับ
วิสยั ทัศน์ร่วม (Shared Vision) มาก ทาให้งานแต่หน่วยงานนั้นมีเป้ าหมายที่ชดั เจน บุคลากรทุกคนทางานไปทิศทาง
เดียวกัน และดูเหมือนว่าทุกคนเข้าใจในวิสัยทัศน์อย่างถ่องแท้ เรื่ องนี้ ขา้ พเจ้าเคยทาเมื่อคราวเริ่ มมีการประกาศใช้
หลักสู ตร โดยเก็บคาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจากนิ ว ซีแลนด์มาใช้ คือ “เป้ าหมายของการใช้ หลัก สูตรคื อ ครู เปลี่ยนแปลง
การเรี ยนการสอนและผู้เรี ยนเกิดคุณภาพได้ จริ ง” หากแต่ก็ไม่ฮิตติดตลาด และลืมเลือนกันไปตามกาลเวลา
 การคิดงานที่เล็ก ๆ ง่าย และเกิดผลจริ ง (๓S : Small Simple and Significant) รวมทั้งเกิดแรงกระเพื่อมสู่
การเปลี่ยนแปลงสูง หลายเรื่ องไม่จาเป็ นต้องซับซ้อน ยุง่ ยาก กรณี ที่ฝ่ายไทยถามไปว่า การเปิ ดรายวิชาจานวนมาก
ให้นกั เรี ยนเลือกเรี ยนแล้ว นักเรี ยนจะมีแนวโน้มเลือกเรี ยนวิชาที่ง่ายหรื อเลือกตามครู ที่ชอบหรื อไม่ ข้าพเจ้าคิดต่อ
ว่า หากคิดสุดโต่งอีกทางหนึ่ง โรงเรี ยนก็อาจแก้ปัญหาโดยการออกกฎระเบียบยุบยับออกมาอีกชุดหนึ่ ง เช่น ให้มี
วิชาบังคับ วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกเสรี แต่โรงเรี ยนกลับตอบว่ามีนกั เรี ยนจานวนหนึ่งทาเช่นนั้น แต่ครู ก็จะบอกกับ
นัก เรี ย นเหล่านั้น ว่า “นั่น เป็ นการตัด สิ นใจของคุ ณ และหมายถึงอนาคตของคุณ ” หมายความว่าเขาก็ให้ขอ้ มูล
นักเรี ยนให้คิดมากขึ้น และจัดการตนเอง (self management) ตามที่หลักสูตรว่าไว้ จึงเห็นได้ว่าครู คนหนึ่ งในโรงเรี ยนก็
แม่นมัน่ ในหลักการทีเดียว
 ที่ learning media ช่ ว งท้ายของการประชุ มคุ ณ David สรุ ปแนวคิ ด ที่ได้ด ้ว ยการน าเสนอเป็ นภาพ
เป็ นการสรุ ปการประชุมที่น่ารักมาก ด้วยว่าสะท้อนนัยยะ ๒ ประเด็น คือ
๑. เขาเป็ นนัก เรี ย นรู้ ต ัว จริ ง ข้อมูลที่ แ สดงว่า คุ ณ เข้าใจจริ งนั้น ต้องมีก ารเปลี่ย นรู ป (Transform)
นาเสนอในรู ปแบบใหม่ ไม่ใช่แต่เพียงการทาซ้ าข้อมูล ย้ายจากที่หนึ่ งไปอีกที่หนึ่ ง (Transfer) ทาให้ขา้ พเจ้าประจักษ์ใจว่า
“Learning that make a difference” ตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรของเขาจริ ง ๆ
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๒. เขาเป็ นตัวอย่างของพลเมืองที่มีคุณภาพที่แท้ กล่าวคือ เสรี ภาพ (freedom) ของเขาคือการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเอง(การวาดภาพลายเส้น ) มาช่วยให้ก ระบวนการเรี ยนรู้ของคนหมู่มากมีคุณภาพมากขึ้ น
ในจังหวะที่พอเหมาะพองาม
 การทางานเชิงเครื อข่าย (Networking) เป็ นแนวโน้มของการเรี ยนรู้ทวั่ โลก ที่มีการนามาปรับใช้ใน
การทางานได้เป็ นอย่างดี เท่าที่ทราบหน่วยงานต่าง ๆ ทางานคู่ขนานกันไป และแทบจะรู้จกั กันทั้งหมด การทางาน
จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันเขาก็พยายามสร้างชุมชนหรื อเครื อข่ายของครู และผูบ้ ริ หารให้เกิดขึ้นด้วย
ดังตัวอย่างในเว็บไซต์ที่สร้างชุมชนของผูบ้ ริ หาร การทาเรื่ องเล่าจากห้องเรี ยน ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาจะอ่านต ารา
เรื่ องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) บ้างหรื อไม่ หากแต่สิ่งที่เขาทานั้น เป็ นอย่างที่ตารากล่าวไว้ทุก
ประการ นอกจากนี้เครื อข่ายยังขยายไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เข้ามาร่ วมกันทางาน รวมไปถึงเครื อข่ายในระดับ
นานาชาติ
 ณ เวลาที่เขียนอยูน่ ้ ี ทาให้ขา้ พเจ้านึกถึงนิทานเรื่ อง “ปลาดาว” ที่อยากจะแบ่งปั น ซึ่งขึ้นอยู่กบั คุณภาพ
การใคร่ ครวญ (reflection) ของผูอ้ ่านว่าจะได้เรี ยนรู้อะไรไปบ้าง ดังนี้
ณ ชายหาดแห่งหนึ่ง ซึ่งทะเลแถบนั้นเป็ นที่อาศัยของปลาดาวจานวนมาก ทุกๆ เช้า น้ าทะเลจะซัดสาด
เจ้าปลาดาวน้อยใหญ่ข้ ึนมาเกยตื้นบนพื้นหาด..เมื่อเข้าสู่เวลาสาย แสงตะวันอันร้อนแรงก็จะเริ่ มแผดเผาเจ้าปลาดาว
จนมันค่อยๆ แห้งตายไปทีละตัว สองตัว ... แต่ถึงกระนั้น ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาจะออกมาที่ชายหาดในทุก ๆ เช้า
เพื่อจะโยนปลาดาวที่เกยตื้นลงสู่ทะเล
แม้ว่าจานวนปลาดาวบนชายหาดจะมากมายเพียงใดก็ตาม แต่เขาก็ยงั คงทาสิ่ งนี้ อยู่ทุกๆ วัน จนถึงเช้า
วัน หนึ่ ง ในขณะที่ ชายหนุ่ มก าลังโยนปลาดาวลงทะเลเหมื อนกับทุ ก ๆ วัน ก็ มี ชายชราคนหนึ่ งเดิ นเข้ ามาหา
แล้วก็พดู ว่า “เจ้าหนุ่มเอ๋ ย...มันจะมีประโยชน์อะไรที่เธอจะทาแบบนี้ทุกวัน ในเมื่อวันต่อไป ปลาดาวก็ตอ้ งถูกน้ าซัด
ขึ้นฝั่งอีกอยูด่ ี และชายหาดนี่ก็ยาวหลายกิโล ปลาดาวที่อยูบ่ นฝั่งก็มากเกินกว่าที่เธอจะช่วยมันได้ท้ งั หมด ถึงเธอจะ
ช่วยมันได้บา้ ง แต่ถา้ เทียบกับปลาดาวอีกจานวนมากที่พดั มาเกยหาดทุกวัน มันก็ไม่เกิดความแตกต่างอะไรขึ้นมาหรอก”
ชายหนุ่ มยิ้มน้อยๆ พร้อมทั้งหยิบปลาดาวตัวหนึ่ งแล้วโยนอย่างสุ ด แรงลงไปสู่ พ้ืนน้ าทะเล พร้อมทั้งกล่าวว่า ...
“มันต่างกันที่ตรงนี้แหละครับ”
************************************
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นางสาววดาภรณ์ พูนผลอานวย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑

ในการศึกษาดูงานที่ประเทศนิวชีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิ งหาคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบ
บทบาท หน้าที่ แนวคิด หลักการในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผลงานของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน
ซึ่งมีหลายสิ่งที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย เช่น ERO เทียบได้กบั สมศ. NZQA เทียบได้กบั สทศ. เป็ นต้น หลังจาก
ศึกษาดูงานครั้งนี้จึงประมวลความประทับใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้ดงั นี้
๑. แนวคิดเรื่ องนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู
ผูป้ กครอง ได้ยดึ แนวคิดนี้ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างจริ งจัง เช่น กรณี ของ Correspondence school
ให้โอกาสนักเรี ยนที่ไม่สะดวกในการมาเรี ยนตามปกติสามารถเรี ยนทางไกลได้โดยใช้สื่อการเรี ยนรู้ที่ ทางโรงเรี ยน
จัดส่งให้และมีครู ดูแลอย่างใกล้ชิด ในโรงเรี ยนปกติท้งั ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามุ่งจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความรู้ ความคิด บุคลิกลักษณะที่พร้อมจะไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็ นสุข ครู แต่ละคนดูแล
นักเรี ยนจานวนไม่มากจึงสามารถดูแลให้คาปรึ กษาได้อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ บางโรงเรี ยนยังจัดให้มีนักเรี ยนรุ่ นพี่
คอยให้ขอ้ มูลและคาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนรุ่ นน้อง
๒. โรงเรี ยนเป็ นนิ ติบุค คลและมีอานาจเต็ มในการช่ว ยบริ หารจัด การโรงเรี ยน มีอานาจในการพิจารณา
ว่าจ้างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู มีเกณฑ์คุณภาพและใช้เกณฑ์ในการประเมินผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู อย่างจริ งจัง
เพื่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ฉะนั้น ทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู จึงต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องหลักสูตร การเรี ยนการสอน
และการประเมินผลอย่างชัดเจนและปฏิบตั ิได้
๓. สืบเนื่องจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ครู แต่ละคนปฏิบตั ิหน้าที่สอนและดูแลนักเรี ยนอย่างเต็มที่เพื่อให้นักเรี ยน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของชาติ โดยไม่ตอ้ งพะวงกับการทางานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานสอนหรื อการดูแลนักเรี ยน
แม้กระทัง่ สื่อการเรี ยนการสอน หรื อเครื่ องมือในการประเมินผลนักเรี ยนก็มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการให้
๔. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครองมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่ องมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรชาติ จุดเน้น ในการจัดการเรี ยนการสอน และกระบวนการในการประเมินผล
ระดับชาติ พร้อมใจร่ วมมือกันในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้นักเรี ยนบรรลุมาตรฐานหลักสูตรชาติตามบทบาทหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็รู้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงทางานประสานสัมพันธ์กนั ได้อย่างดี
นาไปสู่การสร้างนักเรี ยนที่มีคุณภาพ
๕. ทุกฝ่ ายให้ความสาคัญกับการอ่านออกเขียนได้คิดคานวณเป็ น (Literacy and Numeracy) ด้วยเห็นตรงกัน
ว่าเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ในเรื่ องต่างๆ ทั้งมวล
๘๗

๖. การใช้ ICT ในการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย น และการจัด การเรี ย นรู้ ทาให้นัก เรี ยนสามาร ถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลในการเรี ยนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู้และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน ผูป้ กครอง
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนรู้และพัฒนาการนักเรี ยนในปกครองของตน รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลการดาเนิ นงาน
ของโรงเรี ยน
๗. การให้เกียรติชนพื้นเมืองเมารี และอนุรักษ์วฒั นธรรมของชาวเมารี จะเห็นได้จากนักเรี ยนทุกโรงเรี ยนนา
วัฒนธรรมเมารี มาใช้ในการต้อนรับแขกผูม้ าเยือน
๘. การให้ความสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียมกัน ทั้งชาวนิ วซีแลนด์ทวั่ ไป ชาวพื้นเมือง
เมารี และชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาเล่าเรี ยนในประเทศนิวซีแลนด์
เหล่านี้ เป็ นข้อมูลความรู้ เชิงบวกของการจัด การศึก ษาของประเทศนิ ว ซี แลนด์ ที่สมควรน ามาพิจารณา
ประยุกต์ใช้
************************************

๘๘

นายมนตรี อุตสาหะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

NZQA
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
NZQA เป็ นหน่ ว ยงานอิสระ ควบคุ มโดยคณะกรรมการบริ หาร ขึ้ น อยู่ก ับคณะรั ฐมนตรี ข องรั ฐบาล
นิวซีแลนด์ มีหน้าที่ประกันคุณภาพของนักเรี ยน ประกันคุณภาพโรงเรี ยน
Education Review office ( ERO) ทาหน้าที่
- ประเมินคุณภาพของนักเรี ยน คุณภาพของโรงเรี ยน
- เป็ นที่ปรึ กษาด้านนโยบายการศึกษา ส่งเสริ ม สนับสนุน โรงเรี ยนให้มีคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ ทั้งรายโรงเรี ยน และรายงานสรุ ประดับชาติ
ผูป้ ระเมินของ ERO ประกอบด้วย นักการศึกษา อดีตผูบ้ ริ หาร ครู ผูท้ ี่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา
ระยะเวลาในการประเมิน ๓-๔ วัน/โรงเรี ยน
การประเมินโรงเรี ยน ดาเนิ นการโดย
- โรงเรี ยนประเมินตนเอง
- ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูป้ ระเมินจะศึกษา รายงานประเมินตนเองของโรงเรี ยน (SAR) และประเมิน ตามสภาพจริ งที่โรงเรี ยน
โดยแบ่งกลุ่มคุณภาพเป็ น ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ Development เป็ นกลุ่มที่คุณภาพที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา (มีคุณภาพน้อย)
กลุ่มที่ ๒ Expansion เป็ นกลุ่มที่คุณภาพที่พฒั นาต่อยอดให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ (มีคุณภาพปานกลาง)
กลุ่มที่ ๓ Enricement เป็ นกลุ่มที่มีคุณภาพสูงเป็ นที่ยอมรับ (มีคุณภาพดี)
จากการกาหนดคุณภาพโรงเรี ยน ๓ กลุ่ม จะส่งผลต่อการประเมินและพัฒนาโรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนกลุ่มที่ ๑ ก าหนดการประเมิน ในระยะเวลา ๑-๒ ปี /ครั้ง พร้อมทั้ง ERO จะร่ วมกับโรงเรี ยน
ในการจัดทาแผนพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
โรงเรี ยนกลุ่มที่ ๒ กาหนดการประเมินในระยะเวลา ๓ ปี /ครั้ง และโรงเรี ยนวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ยนกลุ่มที่ ๓ กาหนดการประเมินในระยะเวลา ๔-๕ ปี /ครั้ง

๘๙

การประเมินจะมีคาถามสาคัญ ดังนี้
๑. โรงเรี ยนรู้อะไรบ้างที่มีคุณภาพ
๒. โรงเรี ยนมีวิธีรู้ได้อย่างไร
๓. โรงเรี ยนจะทาอะไรต่อไป
การประเมิน และพัฒ นาหลัก สู ต ร จะมีประเด็ น สาคัญ คื อ หลัก สู ตรโรงเรี ยนมีส่ว นส่ งเสริ มคุ ณภาพ
นักเรี ยนส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และมีส่วนในการส่ งเสริ มความก้าวหน้า ความสาเร็ จของนักเรี ยน
อย่างไร และยังมีการประเมินและประกันคุณภาพรายวิชาที่เปิ ดสอน
มีการจัดทารายงานผลการประเมินทาง Website เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักเรี ยน ผูป้ กครอง ผูเ้ กี่ยวข้อง
และผูส้ นใจได้รับทราบคุณภาพของโรงเรี ยนที่ประเมิน

แนวทางการนามาประยุกต์ ใช้
๑. ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
๑) การประเมิน คุณภาพภายนอกโดย สมศ. มีการประเมินและรายงานผลการประเมิน ให้โรงเรี ยน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ขาดการร่ วมคิด ร่ วมพัฒนากับโรงเรียนทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถนาคาแนะนา
ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินไปสู่การพัฒนาได้อย่างมีคุ ณภาพ ดังนั้น ควรมีการกาหนดบทบาทให้ ผู้ป ระเมิน ภายนอก
ได้ มโี อกาสร่ วมคิด ร่ วมพัฒนากับโรงเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มผี ลการประเมินตา่ ต้องปรับปรุง
๒) ผู้ป ระเมิน คุณ ภาพภายนอกของ สมศ. ควรเป็ นบุ ค คลที่มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ การ
จัดการศึกษาอย่างแท้ จริง และได้ รับการพัฒนาให้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน จะทาให้โรงเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องยอมรับทั้งตัวผูป้ ระเมินและผลการประเมิน และประเด็น ที่สาคัญ คือ
ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา จะตรงประเด็น และสามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ ไม่มีความขัดแย้ง เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนและโรงเรี ยนอย่างแท้จริ ง
๓) การก าหนด รู ปแบบวิธีการประเมิน และระยะเวลา ให้เหมาะสมกับคุณภาพของโรงเรี ยนและ
บริ บทของโรงเรี ยน จะทาให้การประเมินมีคุณภาพ ตรงตามสภาพจริ งเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการสะท้อนคุณภาพ
และพัฒนา เช่น โรงเรี ยนที่มีคุณภาพต่าต้ องปรั บปรุ ง ควรได้ รับ การประเมินและพัฒ นาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อ ง
มากกว่าโรงเรียนที่มคี ุณภาพดี (ในปัจจุบนั โรงเรี ยนที่มีคุณภาพต่างกันแต่ได้รับการประเมินเหมือนกัน)
๒. การประเมินคุ ณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการประเมินและประกันคุณภาพของรายวิชาที่เปิ ดสอน
โดยเฉพาะรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นรายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนา/จัดทา ขึ้นเอง ต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็ นรายวิชา
ที่มีคุณภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง และสนองความต้องการ ความสนใจ ของผูเ้ รี ยนและชุมชน
หรื อไม่ โดยเฉพาะโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา และโรงเรี ยนขยายโอกาส ที่ยงั ขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มี
ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง ในประเด็นดัง กล่ าวอาจจะมอบหมายให้ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา เป็ นผู้จดั ทาแนวทางและเครื่องมือตรวจสอบรายวิชาที่เปิ ดสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
ให้ สถานศึกษาและผู้เกีย่ วข้ องได้ นาไปใช้ ในการติดตาม ตรวจสอบ เพือ่ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ มคี ุณภาพ ต่อไป

NZCER
๙๐

สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
- เป็ นหน่วยงานอิสระ มีรายได้จากรัฐบาล และจากการทาการวิจยั กับองค์กร หน่วยงานอื่นๆ
- มีหน้าที่ วิจยั และประเมินผล ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากรัฐบาล โรงเรี ยน
- มีการประเมินผลกระทบของนโยบายของรัฐบาลที่กระทบต่อโรงเรี ยน
- วิจยั เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ก่อนใช้ และหลังใช้หลักสูตร
- วิจยั และพัฒนาเครื่ องมือวิจยั เครื่ องมือวัดและประเมินผล
- ให้บริ การเครื่ องมือวัดและประเมินผล ข้อสอบ Online Standard Test
- จัดทาโปรแกรม PAT บริ การ ตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ผล และรายงานผล

แนวทางการนามาประยุกต์ ใช้
การพัฒนาการวัดและประเมินผล
๑. ควรมีการจัด ทาและพัฒนาเครื่ องมือวัด และประเมินผล ตามหลัก สู ตรแกนกลางฯ (ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วดั ) ที่สามารถวัดและประเมินคุณภาพนักเรียน ทั้งด้ านองค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
อัน พึง ประสงค์ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มีคุ ณภาพ เป็ นที่ ยอมรับของผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้โรงเรี ยน ครู ผสู้ อน น าไปใช้
ประเมินและพัฒนา ทั้งในระดับชั้นเรี ยนและประเมินสรุ ปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน จะทาให้ผลการ
ประเมิน มีค วามเที่ ย งตรง เชื่ อมัน่ เป็ นที่ ย อมรั บของทุ กฝ่ าย และจะเป็ นการลดภาระให้ค รู ผสู้ อนในการจัด ทา
และพัฒนาเครื่ องวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพอีกด้วย
๒. ควรมีก ารจัด ทาและพัฒ นาเครื่ อ งมือ วัด และประเมินผลระดับชาติ (O-NET) ให้ มีคุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับของผูเ้ กี่ ยวข้องทุ ก ฝ่ าย โดยอาจจะอยู่บนฐานของการวิจยั และพัฒนา เพื่อให้ผลการประเมินระดับชาติ
ที่ออกมาสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริ ง สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ได้ตรงตามสภาพจริ ง และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ในปัจจุบนั สถานศึกษา โดยผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุ น
ส่งเสริ มให้มีการจัดทาการวิจยั และพัฒนา แต่การวิ จยั และพัฒนาดังกล่าวยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร อันเนื่ องมาจาก
การกาหนดรู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ยังไม่มีคุณภาพ และผูว้ ิจยั ส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างแท้จริ ง ดังนั้นควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ (อาจจะเป็ นหน่วยงานเดิมก็ได้) ในการส่ งเสริ ม พัฒนา การวิจยั
และพัฒนาทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าว จะต้อง มีหน้ าที่ท้ังทาการวิจัยและพัฒนา
ให้ คาปรึกษา แนะนา ในการทาวิจยั และพัฒนา ตลอดจนนาเสนอรูปแบบ และเครื่องมือวิจยั ที่มคี ุณภาพให้ โรงเรียน
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องรับทราบ สามารถเลือกใช้ นาไปสู่ การปฏิการจริงได้ อย่างมีคุณภาพ เป็ นต้น

๙๑

Learning Media
สาระสาคัญและการนาไปประยุกต์ใช้
๑. การผลิตสื่อของ Learning Media มีการวางแผนและพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดยใช้งานวิจยั และพัฒนา
ดังนั้น สื่ อที่ ผลิต จึ งมีค วามหลากหลายสนองความต้องการของครู ผสู้ อน และนัก เรี ยนอย่างแท้จ ริ ง ตลอดจน
การเผยแพร่ และบริ การ จะมี Website ที่รวบรวมข้อมูล รายละเอียด ให้ผบู้ ริ หาร ครู ได้เลือกใช้ตามความต้องการ
สะดวก รวดเร็ ว
- ในปั จ จุ บัน เรามี สื่ อ ส่ ง ไปให้ โ รงเรี ยนมาก แต่ สื่ อ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ต รงกับ ความต้อ งการของครู
และนักเรี ยน ส่วนมากเป็ นสื่อเอกสาร และเป็ นสื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ไม่ใช่สื่อที่ครู ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ครู ผสู้ อนจัดทาขึ้นใช้เองมีนอ้ ย ครู ผสู้ อนส่วนใหญ่จึงใช้สื่อเอกสาร แบบเรี ยนเป็ นหลักในการจัดการเรี ยนรู้ ดังนั้น
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องควรผลิตสื่อโดยใช้ การวิจยั และพัฒนาสื่ออย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของครู และนัก เรี ยน สื่ อที่ ผลิต ต้องเป็ นสื่ อที่ ใช้ประกอบการจัด การเรี ยนรู้ เป็ นทางเลือกให้ค รู
และนักเรี ยนได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรี ยน และมีขอ้ เสนอแนะในการนาสื่ อไปใช้ครอบคลุม
ทั้งการจัดการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผล
- จัดให้ มเี ผยแพร่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงและเลือกใช้ ได้ ง่าย รวดเร็ว และจัดให้มี
การนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น ต่อไป
๒. สื่อที่ Learning Media จัดทาสนองต่อการเรี ยนรู้ตามศัก ยภาพของนักเรี ยน สามารถใช้ในการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและเป็ นกลุ่ม
- สื่ อที่เราจัดทาส่ ว นมากจะเป็ นสื่ อที่จดั เป็ นระดับชั้นเรี ยน เช่ น ชั้นประถมศึก ษาปี ที่ ๑ หรื อ ป.๒
เป็ นต้น ซึ่งนักเรี ยนแต่ละคนในชั้นเรี ยนดังกล่าว มีความสามารถไม่เท่ากัน ดังนั้นการใช้สื่อในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
จึงไม่สามารถใช้ในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแต่ละคนได้อย่างมีคุณภาพเท่าที่กาหนด และบางคนต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู้
มากกว่าคนอื่นๆ ดังนั้น การจัดทาและพัฒนาสื่ อควรเป็ นสื่ อที่สนองตามศักยภาพของแต่ ละบุคคลและควรระบุ
ความสามารถพืน้ ฐานหรือศักยภาพของนักเรียนที่จะใช้ ไว้ ด้วย เพื่อให้ ครู หรือนักเรียนที่จะใช้ สื่อดังกล่ าวได้ มีการเตรียม
ความพร้ อมก่อนใช้ สื่อดังกล่าวได้ อย่างมีคุณภาพตามที่กาหนดอย่างแท้ จริง ต่อไป

The Correspondence School
สาระสาคัญและการนาไปประยุกต์ใช้
- เป็ นหน่วยงานทางการศึกษาที่จดั การศึกษาสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายและทัว่ ถึง
ด้วยรู ปแบบที่ส่งตรงถึงผูเ้ รี ยนด้วยสื่อทางไกลที่มีคุณภาพอย่างเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภาพ ครู ผสู้ อนมีการสะท้อน
คุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งจากการเรี ยนรู้จากสื่อด้วยตนเอง
และการเรี ยนรู้จากครู ผสู้ อน และนอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ไม่สามารถ
จัดการเรี ยนรู้สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในบางเรื่ องได้ โดยให้มาลงทะเบียนเรี ยนในรายวิ ชาที่ ตอ้ งการตาม
ระบบ และขั้นตอนที่กาหนด มีการนาการจัดการศึกษารู ปแบบ Online learning มาใช้มากขึ้น

๙๒

รู ปแบบการเรี ยนรู้ข องนัก เรี ยน โรงเรี ยนมีก ารจัดทาหลัก สูต รและแนวทางการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
สนองความต้องการ และสภาพความความจาเป็ นของนักเรี ยน เช่น
๑) การเรี ยนรู้ที่บา้ นคนเดียว
๒) การเรี ยนรู้ที่บา้ นกับพ่อ แม่ ผูป้ กครอง หรื อบุคคลอื่นๆ ที่สามารถเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาได้
๓) การเรี ยนรู้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ
๔) การเรี ยนรู้ที่โรงเรี ยน
๕) การเรี ยนรู้แบบนักเรี ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
๖) การเรี ยนรู้ดว้ ยระบบ Online Communication
๗) การเรี ยนรู้ดว้ ย VDO Conference
แนวทางการประยุกต์ใช้
๑. รู ปแบบการผลิตสื่ อที่ นัก เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ดว้ ยตนเอง ถ้าเราสามารถจัด ทาและพัฒนาให้มี
คุณ ภาพได้จ ะสามารถน าไปใช้ กับ โรงเรี ย นที่มีปั ญ หาการขาดแคลนครู ไ ด้ เ ป็ นอย่ างดี เช่ น โรงเรี ย นขนาดเล็ก
โรงเรี ย นที่มีครู ไ ม่ ครบชั้น หรื อ ห้ อ งเรี ย นที่มีครู คนเดีย วสอนหลายรายวิชา/สอนทุ กวิชา เป็ นต้น แต่ ที่สาคัญ
สื่อดังกล่าวต้องเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ที่พฒั นานักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่หลักสูตรกาหนด
๒. รู ปแบบสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ ก ล่าวในข้อ ๑ ยังเหมาะสาหรั บ การสอนซ่ อ มเสริ มนัก เรี ย นที่เ รี ย นรู้ ช้ า
มีความจาเป็ นต้ อ งสอนเสริ ม หรือ มีปั ญหาในการมาเรี ยนตามปรกติ (ขาดเรีย นเนื่องจากความจาเป็ น) เป็ นต้น
สื่อดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง ไม่เสียโอกาสในการเรี ยน
๓. การพัฒนาสื่ อและวิธีก ารจัดการเรี ยนรู้ ควรต้ องพัฒนาให้ ครอบคลุมทั้ง การสอนเสริม และพัฒนา
นักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนานักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องเป็ นสื่ อที่มี
ระดับของการพัฒนาคุณภาพมากกว่าที่ มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่กาหนด และสื่ อดังกล่าวต้องเข้ าถึงง่ าย และมีความสะดวก
ในการใช้ เรียนรู้ พร้ อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ข้ อแนะนา ในการนาสื่อไปใช้ อย่างมีคุณภาพเป็ นระบบ
๔. ประเด็น ที่ โ รงเรี ย นทั่ว ไปที่ ไม่สามารถเปิ ดรายวิชาที่ นัก เรี ย นต้องการเรี ย นรู้ ได้ แล้ว เปิ ดโอกาส
ให้นัก เรี ยนไปลงทะเบี ยนเรี ยนและผลการเรี ย นเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการจบหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานนั้น
เป็ นประเด็นที่น่าสนใจและเป็ นไปได้ เช่น ลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอื่นๆ ใกล้ เคียงที่เปิ ดสอน ลงทะเบียนเรียน
กับ กศน. หรื อ ลงทะเบีย นเรี ย นกับ โรงเรี ย นระดับ อาชี วศึ ก ษา เป็ นต้น แต่ ต ้องควบคุ มคุ ณ ภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ที่กาหนด การดาเนิ น การดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน และเป็ นการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษาได้คุม้ ค่า เป็ นทางเลือกใหม่ของการจัดการศึกษาในปัจจุบนั

๙๓

การศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/มหาวิทยาลัย
สาระสาคัญและการนาไปประยุกต์ใช้
การบริ หารบุ ค คลของโรงเรี ยน NZ โดยคณะกรรมการสถานศึก ษา เป็ นผูจ้ ้างผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน
และเป็ นผูค้ วบคุมคุณภาพของโรงเรี ยน เป็ นประเด็นที่สาคัญที่เราไม่สามารถทาได้ และเป็ นประเด็นสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน เพราะผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน ต้องให้ความสาคัญกับงานวิชาการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญในการพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ดังนั้น เราต้ องหารู ปแบบ/วิธีการ
ในการสร้ างความตระหนักให้ ผ้บู ริหารและครู เห็นความสาคัญในการขับเคลือ่ นงานวิชาการ คิดค้ นรู ปแบบ วิธีการ
ที่สามารถพัฒ นานักเรียนให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ที่ก าหนดอย่ างจริงจัง และรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัตงิ านที่เกิดขึ้น (ปั จจุบนั อาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ แต่ขาดการนาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ อง
และเห็นเรื่ องอื่นๆ สาคัญกว่า)
การน าหลัก สู ต รไปใช้จ ัด การเรี ยนรู้ ใ นห้ อ งเรี ยนของโรงเรี ยน NZ จัด ท าเป็ นขั้น ตอนที่ ง่ า ย
จากหลักสูตรจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ และไม่เน้นเรื่ องเอกสาร แต่ก ารออกแบบการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ทุกองค์ประกอบจะเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และสมรรถนะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน ซึ่งถือว่า
มีส่วนสาคัญมาก สาหรับของเราจะเน้นการจัดทาเป็ นเอกสารที่มีข้ นั ตอนและต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ตั้งแต่การจัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรี ยนรู้ และแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดังนั้น ควรต้องมี
การทบทวน ปรับลดขั้นตอนการจัดทาและตรวจสอบเอกสารดังกล่ าว และจัดทาให้ ง่าย กระชับ แต่ ต้องเชื่อมโยง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อเป็ นการลดภาระของครู ผู้สอน แล้ วไปให้ ความสาคัญกับการนาไปจัดการเรียนรู้ จริง
ในห้ องเรียนจะดีกว่ า (เพราะปั จจุบันการนาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปสอนจริงในห้ องเรียนยังมีปัญหา ส่ วนใหญ่
ยังยึดหนังสือเรียนเป็ นหลัก: มีแผนการจัดการเรียนให้ ตรวจสอบแต่ใม่จดั การเรียนรู้ตามแผนฯ)
การวัดและประเมินผล เป็ นจุดเด่นของ NZ เพราะเป็ นการประเมินเพื่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง
เครื่ องมือวัดและประเมินผลจัดทาอย่างมีคุณภาพ และสามารถจาแนกระดับคุณภาพของนักเรี ยนได้อย่างชัดเจน
และผลจากการประเมิ น ดัง กล่ า ว น าไปใช้ว างแผนการออกแบบการจัด การเรี ยนรู้ ได้เ หมาะสมกับ คุ ณ ภาพ
ของนักเรี ยนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ ละคน ครู ผสู้ อนจะตรวจผลงานนักเรี ยน
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (มีผลงานนักเรี ยนแสดงให้เห็นในห้องเรี ยนชัดเจน หลากหลาย) ดังนั้น เราควรต้องมีการ
ปรับปรุ ง พัฒนาการวัดและประเมินผล โดยเน้ นการประเมินเพือ่ การจัดการเรียนรู้ มากกว่ าการประเมินเพื่อตัดสิ น
ผลการเรี ย น พัฒ นาเครื่ อ งมือ วัด และประเมิน ผลให้ มีคุ ณภาพ น าผลการวัด และประเมิ น ผลไปใช้ออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน ( เน้นการประเมินและพัฒนาในระดับชั้นเรี ยนให้มีคุณภาพ)
การจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ จากการเยี่ยมชั้นเรี ย น นัก เรี ยนได้เรี ยนรู้ ด ้วยการปฏิบัติจริ งทั้งรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม ใบกิจกรรมเน้นให้นักเรี ยนคิด วิเคราะห์ เนื้ อหาสาระสอดคล้องกับสภาพจริ งในท้องถิ่นในลักษณะ
การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ผลงานของนักเรี ยนจึงมีความหลากกลาย แตกต่างกัน ดังนั้น เราควรจะต้ องมุ่งเน้ นให้
ครูพฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ มคี ุณภาพที่เน้ นการปฏิบัตจิ ริง ใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และเหมาะสมกับ
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นักเรียนเป็ นรายบุคคล ( เราสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจสอบเอกสาร สังเกตการจัดการเรี ยนรู้ ตรวจผลงาน
นักเรี ยน เป็ นต้น : ประเด็นนี้เรามีการขับเคลื่อนกันมากแต่ขาดการปฏิบตั ิอย่างจริ ง ไม่มีความต่อเนื่อง)
การจัด บรรยากาศในชั้น เรี ย น NZ จัด ห้องเรี ยนโดยน าผลงานนัก เรี ยนมาน าเสนอ และมี ข ้อ มูล
ป้ อนกลับ ให้นั ก เรี ยนทราบและมี ก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สะท้ อ นคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
เป็ นบรรยากาศทางวิ ชาการที่เอื้อต่ อการเรี ย นรู้อย่างดียิ่ง ดังนั้น เราสามารถสร้างบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู้
จากผลงานของนักเรี ยนทั้งในและนอกห้องเรี ยนซึ่งมีความหลากหลาย อาจจะทาโดยครู หรื อนักเรี ยน นักเรี ยนจะมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง (ประเด็นสาคัญอย่างเน้นการเปรี ยบเทียบผลงานหรื อจัดลาดับผลงาน แต่ให้
เทียบกับเกณฑ์และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้พฒั นาผลงานของตนเอง) ผลงานจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
จะเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากเรี ยน มีความสนุกกับการเรี ยน
ห้องเรี ยนของโรงเรี ยน NZ มีสื่อและอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการจัด การเรี ยนรู้ และนักเรี ยน
มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองอันเป็ นผลมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนมีความคุน้ เคย
กับสื่ออุปกรณ์การเรี ยนรู้ดงั กล่าว ดังนั้น เราควรจะต้องให้ความสาคัญกับการจัดหา ผลิต สื่ อ/อุปกรณ์ การเรี ยนรู้
ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้นกั เรี ยนใช้เป็ นเครื่ องในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัด การเรี ยนรู้ จะใช้รูปแบบบูรณาการกับสภาพจริง ในท้ อ งถิ่น โดยใช้
Litercy และ Numeracy เป็ นประเด็นหลักในออกแบบการเรี ยนรู้ ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ตามสภาพจริ งของท้องถิ่น
แต่เรายังยึดการเรี ยนรู้เป็ นรายวิชา เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งนามาพิจารณาพัฒนากันต่อไป
จุ ด เด่ น ของการจัด การศึ ก ษาของ NZ อี ก ประเด็ น คื อ ระบบดู แ ลช่ วยเหลือ นั ก เรี ย น เน้ น การมี
ส่ วนร่ วมกัน ระหว่ างโรงเรีย น ผู้ป กครอง และชุ มชน อย่ างแท้ จริง ต่ อเนื่อง ทาให้ครู ผสู้ อนได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับ
นักเรี ยนที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เป็ นประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้มีคุณภาพ และร่ วมกันวางแผนการเรี ยน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความถนัด ของนักเรี ยน ครู ผสู้ อนยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนัก เรี ยน ข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน และร่ วมมือกันทางานเป็ นทีม
สถาบัน อุด มศึก ษา (Waikato University) ซึ่ ง ได้รับ มอบหมายให้ดู แลช่ ว ยเหลื อการจัด การศึก ษา
ของ โรงเรี ยน พัฒ นาผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน มี ประเด็ น ที่ ดี คื อ มีค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ย วกับ การจัด การศึ ก ษา
ของโรงเรีย น โดยเฉพาะหลักสู ตร เป็ นอย่ างดี บุ คลากรส่ วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยเคยเป็ นครู ผสู้ อนในโรงเรี ยน
จากประเด็นดังกล่าวทาให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตรงกับความต้องการของโรงเรี ยน และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ ง
ของบุคลากรในโรงเรี ยน จึงได้รับการยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ประเด็นที่น่าคิด
การจัดการศึกษาของ NZ และของเราจะมีลกั ษณะเหมือนกัน แต่ ที่แตกต่างกัน คือ ความเป็ นมืออาชี พ
ทั้งผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาเป็ นอย่างดี (มาตรฐานการเรี ยนรู้
ตามหลัก สู ต ร) และน าไปออกแบบการบริ หารจัด การและการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนานัก เรี ยนให้มีคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด สาหรับเรามีการพัฒนาหลักสูตรได้คุณภาพมีความชัดเจนทั้งมาตรฐานการเรี ยนรู้และสาระ
แกนกลาง แต่ ปัญ หาน่ าจะอยู่ที่ก ารขับ เคลื่อ นการน าหลัก สู ต รไปใช้ใ นระดับสถานศึก ษาและระดับชั้น เรี ย น
ซึ่งมีสภาพปัญหา และสาเหตุที่หลากหลาย ต้องได้รับการพัฒนา แก้ไข อย่างจริ งจังและต่อเนื่องต่อไป
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ผอ.อัครเดช ยมภักดี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การศึกษาดูงานในด้านการจัดการศึกษาในครั้งนี้ ในส่ วนตัวผมเองในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า
หน่ วยงานจัดการศึกษาในประเทศนิ ว ซีแลนด์ มีความเป็ นเอกภาพในเชิงนโยบาย แต่มีความหลายหลายในการ
ปฏิบตั ิ ประการสาคัญทุกหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้น มีการประสานงานกันเป็ นอย่างดี ตั้งแต่ระดับประเทศ สู่ โรงเรี ยน
โดยใช้มาตรฐานการศึกษาชาติ เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เริ่ มตั้งแต่การมี NZQA ซึ่งดูแล
การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับประเทศ ซึ่งเปรี ยบเสมือน สทศ. ของเรา ซึ่งกาหนดระดับของการสอบของ
นักเรี ยนทัว่ ประเทศในวัดความรู้ ตลอดจน การวัดความรู้เพื่อเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ความนิ ยม และมีการ
ยอมรับในมาตรฐานการดาเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมี ERO ซึ่งเปรี ยบเสมือน สมศ.ของเรา ในการ
ติดตามคุณภาพการจัดการศึก ษา ซึ่ งได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาในเรื่ องของมาตรฐานของการดาเนิ นงาน
ในส่ วนการดาเนิ นงานของ NZCER เป็ นหน่ วยงานการวิจยั และพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เพื่อบริ การแก่สถานศึกษาที่ตอ้ งการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น PCT นอกจากนั้น ยังมี Learning
Media ซึ่ งมีก ระบวนการปฏิบัติ งานคล้ายกับ คุ รุ สภาของไทยเรา มีหน้าที่ผลิต สื่ อการเรี ยนรู้ ให้แก่ สถานศึก ษา
ได้เลือกใช้ ซึ่งเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา และเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาได้ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล
ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาทุกระดับในประเทศนิ วซีแลนด์ มีหน่ วยงานรับผิดชอบที่ชดั เจน ในบทบาท
และภาระหน้าที่ แต่ไม่แยกส่วนในการปฏิบตั ิงาน ทุกหน่วยงานมีการประสานงานกันในทางปฏิบตั ิ เพื่อมุ่งเป้ าไปยัง
การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็ นไปตามมาตรฐาน
ชาติที่กาหนดได้บรรลุตามเป้ าหมาย
ในส่ ว นของการศึ ก ษาดู งานที่ The Correspondence School พบว่า เป็ นสถานศึ ก ษาที่ เปิ ดโอกาส
ให้นัก เรี ยนทุก คนได้เรี ยนรู้ มีการถ่ายโอนสลับไปมาระหว่างโรงเรี ยนปกติ และ The Correspondence school
ให้ทางเลือกให้แก่นักเรี ยน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง สามารถแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนครู ได้เป็ นอย่างดี มี Packcage
ให้แก่นกั เรี ยนทุกคน ทุกรายวิชา ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยมีระบบการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพ ครอบคลุม
ไปทัว่ ประเทศ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยในการจัดการเรี ยนรู้จะให้ความสาคัญของการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล
มีสื่ออย่างหลากหลายเหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคล มีระบบการวัดประเมินผลที่สะท้อน
ถึงคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
แนวคิดในการนาเอา The Correspondence School มาใช้ในประเทศไทย หรื อมีการต่อยอด ก็น่าจะพัฒนา
ระบบการศึกษานอกโรงเรี ยนที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในด้านของครู ผสู้ อน ระบบการบริ หารจัดการ
สื่อการเรี ยนรู้ ระบบการให้บริ การ ก็น่าจะเป็ นโอกาสให้เด็กของไทยเราได้เข้าถึงการศึกษาได้ทวั่ ทุกคน ตลอดจน
มีการถ่ายโอนหน่วยกิต หรื อรายวิชาเรี ยนไปมาได้ระหว่าง การศึกษานอกโรงเรี ยนและโรงเรี ยนปกติในประเทศไทย
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ในส่วนของการศึกษาดูงานทั้งใน Tauhei Combined school ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กมีการจัดการเรี ยน
การสอนแบบคละชั้น พบว่า โรงเรี ยนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดเอาหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
มาเป็ นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา แต่มีการปรับปรุ งตามบริ บทและจุดเน้นของโรงเรี ยน ในการ
จัดการเรี ยนรู้ พบว่า ครู ผสู้ อนได้เน้นการจัดการเรี ยนรู้ดา้ น Literacy และ Numeracy โดยมีการบูรณาการกับสาระ
การเรี ยนรู้อีก ๖ สาระการเรี ยนรู้ เหมือนประเทศไทย แต่มีจุ ดเด่ นนั่น คือ การสอนแบบคละชั้นสาหรับโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก แห่ งนี้ โดยผูส้ อนจะมอบหมายงานให้แก่ นัก เรี ย นเป็ นรายกลุ่ม หรื อรายบุ ค คล ตามความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน ครู ผสู้ อนมีการประเมินผลการเรี ยนรู้ มีการบันทึกความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนอย่างสม่าเสมอ มีการรายงาน
ผลให้แก่ ผปู้ กครองภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ ง ประการสาคัญในการตกแต่ งห้องเรี ยน พบว่า ครู ผสู้ อน ได้ใช้ผลงาน
ของนักเรี ยนในการตกแต่งห้องเรี ยนทุกรายวิชาที่ได้เรี ยนรู้ โดยจะอยูใ่ นลักษณะของชิ้นงานแบบบูรณาการเป็ นส่วนใหญ่
กระบวนการบริ หารจัดการนั้น มี Board Trustee ซึ่ งคัด เลือกมาจากชุ มชนเป็ นคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
โดยดาเนินคัดเลือกผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทาหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารดาเนินการคัดเลือกครู ผสู้ อน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หาร มีการประเมินผลการดาเนินงานของครู อย่างสม่าเสมอ และการบริ หารงานจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารทุกครั้ง
ส่วนที่จะนามาพัฒนาต่อยอดก็คือ รู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็กในประเทศไทย
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของครู ให้มีความรู้ความสามารถในรู ปแบบการสอบแบบบูรณาการ เพราะสามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู ได้เป็ นอย่างดี และสามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาต่ อไป โดยมีการสนับสนุ น
สื่อการเรี ยนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก ครู พี่เลี้ยง
การศึกษาดูงานที่ Hill Crest Normal School ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา มีนกั เรี ยน ๕๖๐ คน เปิ ดทาการสอน
ตั้งแต่ year ๑-๖ มีนกั เรี ยนต่างชาติถึง ๓๖ ชาติ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางระดับชาติ นามาปรับใช้ให้เข้ากับท้องถิ่นที่ต้งั ของโรงเรี ยน โดยพิจารณาจากจุดอ่อนและจุดแข็งของทาง
โรงเรี ยนในหลักสูตรสถานศึกษาจะระบุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ค่านิยม ไว้ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
นาหลักสูตรสู่การปฏิบตั ิในห้องเรี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ใช้เทคนิ ค Teaching Inquiry โดยนักเรี ยนจะต้อง
ค้นหาสิ่งที่ตอ้ งการจะเรี ยน เอา subject มาเป็ นตัวตั้งของการเรี ยนรู้ มีสาระการเรี ยนรู้ของ Literacy และ Numeracy
และมีการเชื่อมโยงกับสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ อีกด้วย และเมื่อเข้าสังเกตการณ์สอนในห้อ งเรี ยนก็จะพบว่า การจัด
การเรี ยนการสอนในประเทศนิ วซีแลนด์ข องแต่ ละโรงเรี ยนนั้น มีความแตกต่างกัน น้อย ในด้านรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู้ ซึ่ ง จะเน้น การสอนที่ ต ้องการให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ใ นด้านของการอ่ าน การเขี ยน และคณิ ต ศาสตร์
มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตามความสามารถของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู้
และการพัฒนาโรงเรี ยน
รู ปแบบการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน พบว่า มีการแยกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างครู ผสู้ อน และฝ่ ายบริ หาร
โดยฝ่ ายบริ หารมีขอบข่ ายภาระงานในด้านการบริ หาร การงบประมาณ งานอาคารสถานที่ โครงการพิเศษ ส่ วนผูส้ อน
มีหน้าที่สอนเท่านั้น ไม่ตอ้ งเข้ายุง่ เกี่ยวกับงานของฝ่ ายบริ หาร โดยรู ปแบบการบริ หารงานการสอน จะมีการแบ่งออก
ตามระดับชั้น เช่น ป.๑-๒ ป.๓-๔ ป.๕-๙ โดยในแต่ละระดับจะมีรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และ ผู้ช่วยผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูน้ า และแต่ละระดับก็จะมีครู อาวุโ ส ทาหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ยงให้แก่ ครู ใหม่ที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ย น
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โดยฝ่ ายบริ หารจะต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ Board Trustee ซึ่งผูบ้ ริ หารจะมีการรายงานผลการดาเนิ นงาน
ให้ Board of Trustee ทราบอย่างสม่าเสมอ โดยในด้านความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนจะมีการรายงานผลภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ ง
ส่วนคุณภาพในภาพรวมจะมีการรายงานผลปี ละ ๑ ครั้ง โดยในการดาเนินงานนั้น ครู แต่ละระดับชั้นจะต้องร่ วมกัน
จัด ท าแผนงานในการด าเนิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของแต่ ละระดับร่ วมกัน ในแต่ ละภาคเรี ย น
ซึ่งมีท้งั หมด ๔ ภาคเรี ยน
สิ่งที่น่าจะนามาต่อยอดก็คือ รู ปแบบการบริ หารจัดการที่แยกการสอนจากการบริ หารอย่างชัดเจน ทาให้
ครู มีเวลาทุ่มเทกับการเรี ยนการสอนอย่างจริ งจัง และฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่สนับสนุน และการติดตามคุณภาพการสอน
ของครู อย่างเต็มรู ปแบบ และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนต่อไป นอกจากนั้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริ ง
มีส่วนร่ วมในการคัดเลือก หรื อการสรรหาผูบ้ ริ หาร จะทาให้เกิดอานาจถ่วงดุลอย่างชัดเจน และทุกอย่างก็จะมุ่งเป้ า
ไปที่นกั เรี ยน นัน่ คือ คุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป
และในส่ วนของการศึกษาดู งานที่ Cockle Bay School ก็พบว่า โรงเรี ย นแห่ งนี้ ได้กาหนดเป้ าหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางหรื อปรัชญาที่โรงเรี ยนกาหนด นั่นคือ ๔ Cs ซึ่งได้แก่ Continuous,
Caring, Co-operation, Celebration มีนักเรี ยน ๗๖๐ คน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจะเริ่ มจากการมี
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยนทุกคน โดยครู จะต้องรู้ว่านักเรี ยนต้องการอะไร มีการจัดทาระบบข้อมูลของนักเรี ย น
และมีการสะท้อนกลับข้อมูลให้แก่นกั เรี ยน นอกจานั้นจะมีการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมาทาการสอนให้แก่นกั เรี ยน
สภาพโดยทัว่ ไปก็จะจัดอาคารเรี ยนเป็ น บล็อก แยกตามระดับการศึกษาของนักเรี ยน ทุกห้องเรี ยนจะมีคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ Notebook ไว้ให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า การตกแต่งห้องเรี ยนก็จ ะใช้ผลงานของนักเรี ยนเป็ นหลัก
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ก็จะเน้นการเรี ยนรู้เป็ นรายกลุ่ม รายบุคคลตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในระบบ
การบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารจะเข้ามามีส่วนร่ วมในด้านการประเมิน writing /Math ของนักเรี ยน
ในด้านการบริ หารจัด การที่มีจะมี Board of Trustee จ านวน ๗ คน เลือกโดยผูป้ กครอง มีเบี้ย ประชุ ม
ครั้งละ ๕๘$ ประชุมภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง ในการพัฒนาครู ฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการพัฒนาครู ดงั นี้
๑. ครู บรรจุใหม่ จะมีการดูแล โดยจะมีผเู้ ชี่ยวชาญติดตาม และให้คาแนะนาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ตลอดระยะเวลา ๒ ปี และฝ่ ายบริ หารจะให้ครู ศึกษาด้วยตนเองเมื่อผ่านการประเมิน
๒. มีการหมุน เวีย น สลับการสอนของครู ในระดับชั้น เรี ยน เช่น ครู ป.๖ อาจจะต้องมาสอน ป.๒ ได้
ถ้าฝ่ ายบริ หารต้องการทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดการพัฒนา โดยใช้หลักที่ว่า ถ้าคุณไม่ออกจากที่มนั่ คง คุณก็จะไม่มี
การเรี ยนรู้
ฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการคัดเลือกครู ผสู้ อนได้ดว้ ยตนเอง โดยจะคัดเลือกครู ที่ดีที่สุดสาหรับโรงเรี ยน และ
เมื่อคัดเลือกเข้ามาแล้วจะจะต้องดาเนิ นการสอนตามแนวทางและปรัชญาของโรงเรี ยนที่กาหนด กรณี ที่พบว่าครู
ประเมินผลงานแล้วต่ากว่ามาตรฐานของโรงเรี ยนกาหนดก็จะมีการให้ออกจากงานหรื อเลิกจ้างต่อไป
สิ่งที่จะนามาต่อยอดก็คือ การหาครู เชี่ยวชาญมาสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรี ยน ระบบการพัฒนาครู
จนได้มาตรฐานที่ กาหนด และนอกจากนั้น การนาเอาแนวทางระบบดูแลนักเรี ยนมาวางแผนการการพัฒนาการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
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และในส่ วนที่ส่ว นตัวผมเองจะน ามาปรับใช้ในโรงเรี ยนอนุ บาลเชียงของ ในภาคเรี ยนที่ ๒ โดยมีการ
ประชุมปรึ กษากับทีมบริ หารของโรงเรี ยนก็คือ
๑. การจัดทาบัญชีคาพื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
๒. จัดทารายละเอียดของการผ่านมาตรฐานสาระคณิ ตศาสตร์ ต้ งั แต่ ป.๑ ถึง ม. ๓ โดยผูส้ อนจะต้องแจ้ง
รายละเอียดของการผ่านให้ผเู้ รี ยนทราบ และจัดทาตัวอย่างของการเรี ยนรู้ในแต่ละมาตรฐานที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยน
เรี ยนรู้ในแต่ละระดับชั้น
๓. การประเมิน ผลการอ่ านและการเขี ยนในกลุ่มสาระภาษาไทย,ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,
ภาษาจีน) จะต้องมีการบันทึกผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้
๔. ปรับโครงสร้างเวลาเรี ยนในหลักสูตรในระดับ ป.๑-๓ โดยจะให้ความสาคัญในกลุ่มสาระภาษาไทย
และคณิ ตศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่นๆ อาจจะพิจารณาว่าจะให้สอนหรื อไม่/ และถ้าสอนจะให้น้ าหนักอย่างไร จะนา
เรี ยนปรึ กษาคุณรัตนาก่อนว่าทาได้หรื อไม่ แต่ถา้ จบ ป.๓ นักเรี ยนทุกคนผ่านมาตรฐานตามโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลาง โดยจะนาเสนอแนวคิดดังกล่าวต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ
และนาเสนอต่อที่ประชุมผูป้ กครองของนักเรี ยนต่อไป
๕. การตกแต่งห้องเรี ยน ให้เน้นผลงานของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และสอดแทรกองค์ความรู้ที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
ในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยนให้นามาจัดแสดงไว้ในห้องเรี ยน
************************************

๙๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายนามผูศ้ ึกษาดูงาน

๑๐๐

รายนามผูศ้ ึกษาดูงาน
๑. นางเบญจลักษณ์
๒. ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์
๓. นายธัญญา
๔. นางสาวรัตนา
๕. นางเสาวภา
๖. นางพรพรรณ
๗. นางสาวดวงใจ
๘. นายเฉลิมชัย
๙. นางสาวจันทรา
๑๐. นางสาวชยพร
๑๑. นายประชา
๑๒. นางลาใย
๑๓. นายชนาธิ ป
๑๔. นางสาววดาภรณ์
๑๕. นางสาวพรพิมล
๑๖. นายมนตรี
๑๗. นายเอกฐสิ ทธิ์
๑๘. นายอัครเดช

น้ าฟ้ า
ธนะกิจรุ่ งเรื อง
เรื องแก้ว
แสงบัวเผื่อน
ศักดา
โชติพฤกษวัน
บุญยะภาส
พันธ์เลิศ
ตันติพงศานุรักษ์
กระต่ายทอง
อ่อนรักษา
สนัน่ รัมย์
ทุย้ แป
พูลผลอานวย
ทักษะวรบุตร
อุตสาหะ
กอบกา
ยมภักดี

รองเลขาธิ การคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑๐๑

ภาคผนวก ข รายการหนังสื อที่ซ้ือจากประเทศนิวซีแลนด์

๑๐๒

รายการหนังสื อ
ชุดที่ซ้ือจาก New Zealand Council for Educational Research (NCEA)
ที่
๑

ชื่อหนังสือ
Science ๒๐๑๐ – Full specimen Test ๑-๔
(Teacher’s manual)

ราคา
๕๑.๗๔ $

๒

Specimen Set Tests ๑-๗ : PAT Reading

๙๑.๕๗ $

๓

STAR STARTER KIT YEARS ๓-๘

๗๓.๐๔ $

๔

PAT Listening Starter Kit ๑-๖

๙๓.๐๐ $

๕

PAT MATHS SPECIMENT ๑A-๖A

๖๙.๕๒ $

หมายเหตุ

๑๐๓

ที่
๖

ชื่อหนังสือ
Making Classroom Assessment Work

ราคา
๓๔.๗๔ $

๗

Understanding NCEA: A relative short and very ๑๗.๓๕ $
useful guide for secondary school students and
their parents

๘

Teaching Reading Comprehension

หมายเหตุ

๕๒.๑๓ $

๑๐๔

ชุดที่ซ้ือจาก The Learning๔Store, Institute of professional learning and Development, The University of Waikato
ที่
๑

ชื่อหนังสือ
Teaching Reading Comprehension Strategies: A
practical classroom guide

ราคา
๖๙.๙๙ $

๒

The Publishing and Display Handbook

๖๐.๐๐ $

๓

The Reading Activity Handbook: purposeful reading
responses to enrich your literacy programme

๕๕.๐๐ $

๔

Thinking Children

๓๐.๔๐ $

๕

Teachers and Curriculum

๒๕.๐๐ $

หมายเหตุ

๑๐๕

ที่
๖

ชื่อหนังสือ
The Curriculum Planning Book for New Zealand
Primary School
ช่วยการทา Term Plan และ Unit Plan ของ ๘ วิชาตาม
หลักสูตรของ New Zealand พร้อม CD PDF file

ราคา
๖๔.๔๐ $

๗

Made Easy: Curriculum Planning for New Zealand
Primary school (Mathematics and Statistics)

๔๘.๒๐ $

๘

Made Easy: Curriculum Planning for New Zealand
Primary school (English)

๔๘.๓๐ $

๙

Made Easy: Curriculum Planning for New Zealand
Primary school
(The Arts Health & Physical Education, Learning
Language)

๔๘.๒๐ $

๑๐

Made Easy : Curriculum Planning for New Zealand
Primary school
(Science, Social Science, Technology)

๔๘.๒๐ $

๑๑

Effective Learning In Classrooms

๗๔.๐๐ $

หมายเหตุ

๑๐๖

ที่
๑๒

ชื่อหนังสือ
Creating Learning Classrooms: Effective Planning
through Curriculum Integration Develop Skills of
Inquiry, Higher Order Thinking and Research

ราคา
๓๙.๘๐ $

๑๓

Values Education Toolkit Age ๘-๑๐

๔๗.๑๐ $

๑๔

Values Education Toolkit : Low Secondary

๔๗.๑๐ $

๑๕

Values Education Toolkit Age ๑๐-๑๒

๔๗.๑๐ $

๑๖

Formative Assessment in the Secondary Classroom

๗๗.๘๐ $

๑๗

Active Leaning through formative assessment

๗๔.๘๐ $

หมายเหตุ

๑๐๗

คณะผู้จดั ทา
คณะที่ปรึ กษา
นายชินภัทร
นางเบญจลักษณ์
นางสาววีณา

ภูมิรัตน
น้ าฟ้ า
อัครธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผูอ้ านวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้เขียนรายงาน
ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์
นายธัญญา
นางสาวรัตนา
นางเสาวภา
นางพรพรรณ
นางสาวดวงใจ
นายเฉลิมชัย
นางลาใย
นายอัครเดช
นางสาววดาภรณ์
นางสาวพรพิมล
นายมนตรี
นายเอกฐสิ ทธิ์

ธนะกิจรุ่ งเรื อง
เรื องแก้ว
แสงบัวเผื่อน
ศักดา
โชติพฤกษวัน
บุญยะภาส
พันธ์เลิศ
สนัน่ รัมย์
ยมภักดี
พูลผลอานวย
ทักษะวรบุตร
อุตสาหะ
กอบกา

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษา
โรงเรี ยนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

นายธัญญา
นายเฉลิมชัย
นางเสาวภา
นางสาวดวงใจ

เรื องแก้ว
พันธ์เลิศ
ศักดา
บุญยะภาส

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้จัดทาต้ นฉบับ
นายเฉลิมชัย
นางสาวดวงใจ

พันธ์เลิศ
บุญยะภาส

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผู้บรรณาธิการกิจ

๑๐๘

