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QA NEWS ฉบับที่แลวไดนําเสนอวิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา และ
ความคาดหวังของแผนการศึกษาฯ ฉบับนี้ขอนําเปาหมายสุดทายของแผนการศึกษาฯ และหลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษาของแผน
การศึกษาฯ มานําเสนอ

เปาหมายสุดทายของแผนการศึกษาแหงชาติ
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ได
กําหนดเปาหมายสุดทายของแผนการศึกษาแหงชาติ ไวดังนี้
1. ระบบการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปน
กลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย
(Productivity) ทีต่ อบสนองความตองการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศสามารถกาวขามกับดักของ
ประเทศทีม่ ีรายไดปานกลางไปสูประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวอยางยัง่ ยืน
ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2. ประชากร ทุ ก ช วงวั ยสาม ารถเข า ถึ งโอก าสแ ละ
ความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู จากระบบการศึกษา
ที่มีความยึดหยุน หลากหลาย และสนองตอบความตองการของ
ผูเรียน เพื่อยกระดับชนชั้นของสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู (Knowledge Based Economy) ทีเ่ อือ้ ตอการสรางสังคม
แหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
3. ผู เ รี ย นแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา ได รั บ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยูในตัวตนของแตละบุคคล
และมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค มีองคความรู
ที่ สําคัญและทั กษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะ
การดํารงชีวิต และทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ
4. ภาคการศึก ษามีท รั พ ยากรและทุน ที่เ พี ย งพอสํ า หรับ
การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานจากการมี ส ว นร ว ม
ในการระดมทุ น และสนองทุ น เพื่ อ การศึก ษาจากทุก ภาคส ว น

ของสังคม ผานการเสียภาษีตามสิ ทธิและหน าที่ของพลเมือง
การบริจาค และการรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตฐานระดับสากล สามารถให
บริการการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในฐานะที่เปนศูนยกลางของ
การบริการดานการศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน (Hub for Education)
และเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ของภูมิภาคที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย

หลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษา
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 กําหนด
หลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาฯ ไวดังนี้
1. รัฐมีหนาที่จัดการ ใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู
ในตัวตนของแตละบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ จากการมีสว นรวม
ของทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม เพื่ อ ยกฐานะและชนชั้ น ในสั ง คม
อันนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได
รัฐมีหนาทีจ่ ดั การ หมายถึง รัฐมีหนาทีก่ าํ กับดูแลและบริหาร
จัดการใหมีบริการการศึก ษาที่ เพี ยงพอกับ ความตองการของ
ผูเรียน เพื่อเปนหลักประกันใหกับพลเมืองในการไดรับการศึกษา
และการเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะในการทํางานของแตละบุคคลใหไป
ไดไกลที่สดุ เทาทีศ่ กั ยภาพและความสามารถของแตละบุคคลพึงมี
ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ดวยระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย สนองตอบ
ความตองการของผูเรียนในแตละชวงวัย ตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต
ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และ
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การสรางสภาพแวดลอมที่เอื่อตอการเรียนรู ที่พลเมืองสามารถ
เรียนรูไ ดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2. รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและ
ความสามารถของแตละบุคคล โดยไมคํานึงถึงเพศ ผิวสี ชนชั้น
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
3. แยกบทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐ
ในฐานะผูกาํ กับนโยบายและแผน ผูกาํ กับการศึกษา ผูประเมินผล
การศึกษา ผูส ง เสริม สนับสนุน และผูจ ดั การศึกษา ออกจากกัน เพือ่
มิใหเกิดผลประโยชนทับซอน และนํามาซึง่ การแขงขันเพือ่ ใหไดมา
ซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต
ความเปนอิสระที่มาพรอมกับความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
4. รัฐพึงปฏิบตั ติ อ สถานศึกษา (ทัง้ สถานศึกษาของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถานประกอบการ องคกรเอกชน
มูลนิธิ เปนตน) ภายใตกฎ กติกา ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ิ ทีเ่ ปนมาตรฐาน
เดียวกัน
5. ทุกภาคสวนของสังคม ซึง่ เปนผูไ ดรบั ประโยชนทงั้ ทางตรง
และทางออมจากการไดรบั การศึกษาของพลเมือง ตองมีสว นรวม
ระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษา ผานการเสีย
ภาษีตามหลักความสามารถในการจาย (Ability to Pay) ซึ่งเปน
หนาที่ของพลเมือง และการบริจาค รวมทั้งมีสวนรวมรับภาระ
คาใชจายตามอัตราคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการเรียน คาบริการ
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นที่ไดรับเกินกวาคุณภาพมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่รัฐกําหนดตามอัตราที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามหลัก
ประโยชนที่ไดรับ (Beneﬁt Principle)
6. สถานศึกษาตองบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความ
รับผิดชอบ (Accountability) ตอคุณภาพและมาตรฐานของ
บริการการศึกษาที่ใหแกผเู รียน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ไมตาํ่ กวามาตรฐานขัน้ ต่าํ
ที่รัฐกําหนด)
7. รัฐจะกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนากําลังคน จําแนก
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/สาชาวิชา ที่สนองตอบความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใชเปน
กรอบในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและการเงิ น เพื่ อ
การศึกษา
8. หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตองมีความ
ยืดหยุน หลากหลาย สนองตอบความตองการของผูเรียน ทั้ง
ผูที่อยูในวัยเรียน และผูที่อยูในกําลังแรงงาน โดยไมจํากัดเวลา
สถานที่ และเปนไปเพื่อสรางคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 องคความรูทสี่ าํ คัญใน

ศตวรรษที่ 21 และทักษะการดํารงชีวติ รวมทัง้ พัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ผูเรียนสามารถ
ทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธการเรียน (Learning Outcome)
เพื่อสะสมหนว ยการเรี ยน และเที ย บโอน ทั้ งการเรียนรูผา น
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการเรียนรูจากประสบการณการทํางานเพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
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ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ไดนํ าระบบการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รของเครือ ขา ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) หรือ
AUN-QA มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
เพื่ อ เปน การส ง เสริม สนั บ สนุ นใหผูรั บผิด ชอบบริ ห ารจัด การ
หลักสู ตรสามารถดํา เนิ นการได ตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. จึงกําหนดจัดการ
อบรมเรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
รุนที่ 1 ใหกับอาจารยป ระจํ าหลัก สูต รของคณะตา งๆ โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหผูเขาอบรมรูจัก เขาใจวัตถุประสงคและสาระของ
เกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
2. สามารถวิเคราะหหาประเด็นที่ควรนําไปพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดย
ใชแนวคิดจากเกณฑ AUN-QA และสามารถจัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตรได
3. มี แ นวทางในการประเมิ น ตนเอง และจัด ทํ ารายงาน
การประเมินตนเองไดอยางสอดคลองกับเกณฑ AUN-QA
การอบรมรุนที่ 1 จัดขึ้นสําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ที่แสดงความจํานงขอรับการประเมินในปการศึกษา 2559 และ
2560 จํานวน 30 หลักสูตร โดยการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 15
และ 17 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน อาคาร
นวมินทรราชินี โดยมีรองศาสตรจารย ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา
อนุวงศ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ AUN-QA Lead
Assessor เปนวิทยากรหลัก



