สรุปคําบรรยาย
เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ 2556
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
--------------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งบุคลากร
ทุกคนในสถาบันการศึกษาตองถือปฏิบัติ ประกอบดวยหมวดตาง ๆ 9 หมวด ไดแก
หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมาย และหลักการ
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
หมวด 3 ระบบการศึกษา
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวด 7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 ไดระบุไววา “การศึกษา หมายความวา
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาในประเทศไทย แบงเปน 2 ระดับ คือ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาล
มัธยมศึกษาปที่ 6 (รวม 12 ป)
- การศึกษาขั้นอุดมศึกษา นับตั้งแตระดับอนุปริญญา จนถึงปริญญาเอก
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

ระบบการศึกษา (หมวด 3)
การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ
- การศึกษาในระบบ
- การศึกษานอกระบบ
- การศึกษาตามอัธยาศัย
1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
เชน การศึกษาในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทั่วไป
2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับความตองการของบุคคลแตละกลุม เชน การศึกษารูปแบบ Home School เปน
ลักษณะของการศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส
การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การศึกษาที่จัดไมนอยกวา 12 ป โดยใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
กอนระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา แบงเปน 2 ระดับ คือ ต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา
แนวการจัดการศึกษา หมวด 4
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ และเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม
การทดสอบ คูไปในกระบวนการเรียนการสอน ที่เรียกวา Authentic Assessment
การบริหารและการจัดการศึกษา (หมวด 5)
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับติดตามการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ (ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด 6)
มาตรา 47 ใหสถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 และมาตรา 49 ไดระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ และใหถือวา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกีย่ วของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนผูประเมินและพัฒนาเกณฑ เพื่อใหผูรับบริการมั่นใจไดวา
มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
โมเดลการประกันคุณภาพอุดมศึกษา
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน

ระบบและ
กลไก
การ
ประกัน

การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ
แกสังคม การทํานุบํารุง

การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ

มุงสูคุณภาพ

มุงประสิทธิภาพ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย
1. การกําหนดคุณสมบัติ หรือลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา โดยคํานึงถึง
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- ปรัชญาการศึกษา มิติความดี + ความงาม + ความจริง
- ความตองการของผูใชบัณฑิต ความตองการของนักศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมไทย สังคมโลก
2. การกําหนดระดับความรู ความสามารถ และทักษะ
3. การกําหนดวิธีการผลิตบัณฑิต และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:Hed)
หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึง่ ประกอบดวย
ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละ
ระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรู
จากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจ
ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา
วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของ TQF
1. เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม
2. มุงเนนที่ Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
3. มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน เขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน
4. เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุม
ผูที่เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ
ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี

5. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทย เปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกัน
ไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของนายจาง
6. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและเปน
การประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชาของคุณวุฒิในระดับตาง ๆ
2. เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิต
ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบัน มีคุณภาพไมต่ํากวาที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
3. เพื่ อนํ าไปสู การลดขั้ นตอน/ระเบี ยบ (Deregulations) ในการดํ าเนิ นการให กั บสถาบั น อุดมศึกษา ที่มีความเขมแข็งและความพรอมในการจัดการศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู (ขั้นต่ํา) ระดับปริญญาตรีของ สกอ.
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่นและเขาใจโลก
เปนตน
2. ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎี
ในองคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน
ในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนในการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
3. ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่น ๆ ดวยตนเอง
สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึง
ความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและ

ความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช
วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุมสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหม ๆ ใน
การแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
รับผิดชอบการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหาสามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

