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QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวไดเสนอแนวทางการพัฒนาเพือ่ สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทกั ษะ ความรู ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัยของยุทธศาสตรที่ 3 ที่กําหนดในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.25602579 ฉบับนี้นําแนวทางการพัฒนาอื่นๆ ของยุทธศาสตรที่ 3 มานําเสนอ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อ
การเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
2.1 พั ฒนาแนวทางการสงเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และสือ่ การเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน จําแนก
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา ดวยการมีสว นรวมของทุกภาคสวน
ในสังคม
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร า งการมี ส ว นร ว มของ
ทุกภาคสวนในการผลิตสือ่ ตํารา สือ่ วีดทิ ศั น สือ่ ดิจทิ ลั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน และจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
2.3 ส ง เสริ ม การสร า งสัง คมแห ง การเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน
ผานการพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐานและหลากหลาย อาทิ
พิพิธภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูของชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับ
ความสนใจและวิถชี วี ติ ของผูเ ขารับบริการแตละกลุม เปาหมาย และ
สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
2.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการใหความรู
สําหรับผูส งู วัยเพือ่ิ การพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมทัง้ การดําเนินชีวติ
อยางมีคุณภาพตามวัย
2.5 ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาของ
ผูสูงวั ย และพัฒนาระบบสารสนเทศ/สื่อที่เหมาะสมที่เอื้อกับ
การเรียนรูและการถายทอดภูมิปญ
 ญาสําหรับผูสูงวัย
2.6 สงเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อตําราเรียน
สื่ อ ความรู สื่ อ ฝก ทั ก ษะ ทั้ ง ในลั ก ษณะสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงผาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย และเขาถึงได
2.7 พั ฒ นาระบบและกลไกการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให
ทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสว นรวมในการผลิตและพัฒนาสื่อ

ทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใตกลไกการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม
2.8 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและเครือขายสั งคมรูปแบบตางๆ เพื่อ สรางสังคมแหง
การเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
3.1 สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะ
นิสัยที่พึงประสงค (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน โดยใชกจิ กรรม
ที่เปนวิถีชีวิตประจําวัน
3.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหองเรียน และกิ จกรรมการเรีย นรูรวมกันของ
ครอบครัว กลุม สนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวนิ ยั จิตสาธารณะ รวมทัง้ บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี กีฬา เขากับกระบวนการเรียนรูและวิถีชีวิต
3.3 จัด กิจกรรมหล อหลอมพฤติก รรมและวัฒนธรรม
การทํ า งานที่พึ ง ประสงคใ หเ ป น คุ ณ ลัก ษณะที่ สํ า คัญ ของคน
ในสัง คมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิด เห็น
ที่แตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ
3.4 สรางมาตรฐานผูเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนดี มีวินัย
มีคุณธรรม และรักสันติ
3.5 มุงสรางพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง เขมแข็ง
ใหแกผเู รียน อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสยั ทีด่ งี าม (Character
Education)
3.6 สงเสริมบทบาทการมีสว นรวมของนักเรียน/นักศึกษา
ในการเผยแพร สืบสาน สรางสรรคคา นิยมและวัฒนธรรมที่ดงี าม
และเฝาระวังคานิยมและวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค
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3.7 สงเสริมการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผล
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 พัฒ นาระบบและกลไกการทดสอบ การวั ด และ
ประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนในทุกระดับ
การศึกษา ทุกกลุมเปาหมาย
4.2 พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วัดและประเมินไดตรงตาม
วัตถุประสงค เปนมาตรฐานเดียวกัน และนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนไดจริง
4.3 พั ฒ นาระบบและการให บ ริก ารคลั ง ขอ สอบเพื่ อ
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่มี คุ ณภาพและมาตรฐาน
ครอบคลุมการวัดความรู ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียน
4.4 พั ฒนาระบบการติ ดตามประชากรวัย เรีย นที่ข าด
โอกาสหรือไมไดรับการศึกษา และผูเรียนที่มี แนวโนมจะออก
กลางคั น เพื่อ ให ไ ด รั บ การศึ ก ษาอย า งนอ ยระดับ มัธ ยมศึกษา
ตอนตน เพื่อกําหนดมาตรการปองกัน และการชวยเหลือผูเรียน
ใหเขารับการศึกษา
5. พัฒนาคลังขอมูล สือ่ และนวัตกรรมการเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูที่มี
คุณ ภาพและมาตรฐาน สามารถใชป ระโยชนรว มกัน ระหวา ง
หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2 จัดระบบการใหบริการขอ มูล สื่อ และนวัตกรรม
การเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผูเรียน และผูใชบริการ
ทุ ก กลุ ม เป า หมายสามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด ต าม
วัตถุประสงค
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.1 จัดใหมีกลไกกําหนดนโยบายและแผนการผลิตและ
พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ประสาน กํากับ
ติดตาม ประเมิ น ผลการผลิ ตและพั ฒนาครู ใหข อ เสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณ และระดมทรัพยากร สนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมการผลิต พัฒนาครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
6.2 ออกแบบระบบและรูปแบบการผลิตครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการผลิต
และพัฒ นาครูตามความตอ งการใชครู ทั้งในเชิงปริม าณและ
คุณภาพในแตละระยะเวลา โดยพัฒนาระบบการสรรหาคนดี คนเกง
มีความศรัทธาในวิชาชีพเขามาเปนครู โดยการมีสวนรวมของ
เครือขายสถาบันการผลิตครูและครูผูสอน

6.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันการศึกษาทีเ่ ปน
หนวยผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาน
ศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูง
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
7.1 ออกแบบระบบและรูปแบบการพัฒนาครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 โดย
ครูทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรบั การพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อประกันคุณภาพและมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
และระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
7.2 เรงรัดพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งครูฝกในสถานประกอบการโดยเริ่มตนจากครูประจําการ
ทีส่ อนไมตรงวุฒิ ครูทสี่ อนคละชัน้ และครูในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน
7.3 พัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษา
ด ว ยการส ง เสริ ม ให มี ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ หรื อ
Professional Learning Community (PLC) เพือ่ ใหครูเกิดสังคม
การเรียนรูในการพัฒนาและชวยเหลือผูเรียนในสถานศึกษาและ
ระหวางสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
สั ง คมครู ที่ เ ข ม แข็ ง ในการพั ฒ นาตนเองและนั ก เรี ย นให เ ต็ ม
ศักยภาพ
7.4 พัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชี พครู อาชีวศึก ษา
มาตรฐานครู ฝ กในสถานประกอบการ และมาตรฐานสถาน
ประกอบการที่ทําหนาที่ฝก ปฏิบัติ
7.5 เสริมสราง ปลูกจิตสํานึกครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาให ดํ า รงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
7.6 พัฒ นาระบบการประเมิน ตามระดับ คุณ ภาพของ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7.7 พัฒนาครูสูการเปนครูแกนนํา (Master Teacher)
และครูมอื อาชีพ (Professional Teacher) ทีส่ ะทอนทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะของวิชาชีพครู

การบรรยาย เรื่อง Introduction to AUN-QA
ศูน ยป ระกันคุณ ภาพการศึ ก ษาจัด การบรรยาย เรื่อ ง
Introduction to AUN-QA ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุ ม เบญจรั ตน เพื่ อให ค ณาจารย และบุ คลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะอาจารย ใ หม หรื อ อาจารย
ทีย่ งั ไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis และหลักสูตรผูป ระเมินระดับหลักสูตร
ทราบถึง แนวคิด พื้ นฐานการประกั น คุ ณภาพตามแนวทาง
AUN-QA ระดับหลักสูตร และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพตามเกณฑของ AUN-QA



