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สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยใช้ระบบคุณวุฒเิ ป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
ประเมินศักยภาพการเรียนรูข้ องบุคคลทีเ่ ชือ่ มโยงกับคุณวุฒกิ ารศึกษา และการเทียบโอน
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การศึกษาในระดับต่างๆ และการศึกษานอกระบบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ซึง่ แนวคิดดังกล่าวกำลังขยายวงกว้างไปทัว่ โลกทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
สำหรับประเทศไทยการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 มี
จุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรทางการศึกษา นำไปสูก่ ารส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
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มีมาตรฐานเทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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พัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพือ่ การรองรับสมรรถนะความรู้ ความสามารถของ
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ในการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างคุณวุฒกิ ารศึกษา และระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคล รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศ
และสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯและปารีส ในการจัดประชุมสัมมนา เรือ่ ง กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับนานาชาติ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเดือนเมษายน 2554 และ
ASEAN ได้จัดการประชุมต่อเนื่องตามโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
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โอนหน่วยการเรียนและการเคลือ่ นย้ายผูเ้ รียน และ 4) ส่งการเคลือ่ นย้ายกำลังคนใน
ภูมภิ าค โดยมุง่ เน้นการดำเนินการด้วยความสมัครใจ ไม่กระทบต่อกรอบคุณวุฒแิ ห่ง
ชาติของประเทศสมาชิก และต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการประกันคุณภาพ เพือ่ ให้เกิด

ความเชือ่ มัน่ ในการอ้างอิงและเทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่างประเทศ รวมทัง้ โครงสร้าง
องค์ประกอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับ ความครอบคลุม ปริมาณการเรียนรู้
กระบวนการอ้างอิง และการจัดการ
สำหรับประเทศไทยระบบคุณวุฒทิ ง้ั ระดับพืน้ ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ได้ให้ความสำคัญผลลัพธ์การเรียนรูแ้ ต่ละระดับคุณวุฒอิ ยูแ่ ล้ว มีการแบ่งระดับผลลัพธ์
การเรียนรูต้ ามความซับซ้อน มีรายละเอียด ความครอบคลุมของการเรียนรูแ้ ต่ละระดับ
ปริมาณการเรียนรู้ และการบริหารจัดการทีค่ ล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระดับ
อุดมศึกษาทีจ่ ดั ให้มกี รอบคุณวุฒอิ ดุ มศึกษาไทย และมีการนำสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยมีกฎหมาย
รองรับเรียบร้อยแล้ว ซึง่ สามารถเทียบเคียงในระดับนานาชาติได้อย่างดี ประกอบกับ
ได้มกี ารพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเพือ่ เสนอขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอน โดยได้กำหนดไว้
9 ระดับ และให้ความสำคัญผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามระดับความซับซ้อน ซึง่ ยึดโยงกับ
กรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาทุกระดับของประเทศ การพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาควบคูแ่ ละเทียบเคียงกับแนวคิดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
ได้อย่างดี ทัง้ ลักษณะโครงสร้าง การจัดการ กระบวนการเทียบเคียง อ้างอิงตามเกณฑ์
ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสถานศึกษาทีเ่ ข้มแข็งทัง้ การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เช่นการรับรองวุฒิ การจดทะเบียนสถาบันการศึกษา และคุณสมบัติ
ของครู
ดังนัน้ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) การผลักดันกรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติ ซึง่ ต้องเร่งจัดทำรายละเอียดประกอบการนำเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ าม
ขัน้ ตอน การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การพัฒนาบุคลากรและเตรียมจัดโครงสร้าง
ระบบงาน ระเบียบ กฎหมาย/กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องเพือ่ รองรับองค์กรรับผิดชอบกรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติ 2) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
ด้วยการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติควบคูไ่ ปด้วยกัน การศึกษาการเชือ่ มโยงคุณวุฒิ

ระดับนานาชาติที่มีการดำเนินการร่วมกันอยู่แล้วในภูมิภาค การจัดให้มีโครงการ
ทดลองเชื่อมโยงคุณวุฒิกับประเทศเพื่อนบ้าน และการติดตามความก้าวหน้าของ
การพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกัน
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บทที่ 1
บทนำ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบาย
ของประเทศ เห็นความสำคัญของการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพือ่ เป็นกลไกใน
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษาและระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคคล ดังนั้นข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
(2552-2561) และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนในการปฏิรปู การศึกษา
ดังกล่าว จึงกำหนดให้มกี ารพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติขน้ึ ซึง่ สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั เรือ่ งนีม้ าอย่างต่อเนือ่ งในช่วงระยะเวลา 3
ปีทผ่ี า่ นมา จนถึงขัน้ จัดทำร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ ทีใ่ ช้กำลังคน และพร้อมให้
การสนับสนุนและผลักดันการนำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้รบั ความร่วมมือจากสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพและปารีส จัดประชุมนานาชาติ เรือ่ ง
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และร่วมกันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
คณะกรรมการโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (Economic Cooperation Work
Programme - ECWP) เขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN
- AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE Trade AREA - AANFTA) ได้เข้าร่วม
ประชุมและจัดประชุมต่อเนือ่ งในวันที่ 29-30 เมษายน 2554 ณ ประเทศไทย โดยมี
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ร่วมกันสร้างความเข้าใจและหา
แนวทางร่วมกันพัฒนากรอบคุณวุฒอิ าเซียน
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การประชุมดังกล่าวมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก 45 คน โดยเป็น
ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิจาก
ต่างประเทศ คณะผูแ้ ทนจากสำนักงานเลขาธิการ ASEAN และผูแ้ ทนจากยูเนสโก
การประชุมหารือระยะเวลา 2 วัน แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 1) การเสนอแนวทางการ
ดำเนินงานของกรอบคุณวุฒิประชาคมยุโรปและแปซิฟิค 2) การอภิปรายซักถาม
3) การนำเสนอข้อมูลระบบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก 4) การนำเสนอแนวคิดกรอบ
คุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน และ 5) การกลัน่ กรองแนวคิดข้อเสนอกรอบคุณวุฒภิ าค
อาเซียน
ในส่วนที่ 4 และ 5 ทีป่ ระชุมได้มคี ำถามหลายประเด็น โดยมุง่ เน้นแนวคิด
การออกแบบ และการนำสูก่ ารปฏิบตั ิ เช่นการทีจ่ ะมีขอ้ ตกลงร่วมกัน และการพัฒนา
กระบวนการระดับชาติทจ่ี ะนำไปสูก่ ารทำงานร่วมกันในระดับภูมภิ าค
ผูเ้ ข้าประชุมให้ความสำคัญการพิจารณาแนวคิด ข้อเสนอกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
อาเซียน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับขอบเขต วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่
อภิปรายในลักษณะค่อนข้างกว้าง และยังมิได้มกี ารตัดสินใจจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เกีย่ วกับการกำหนด หรือลักษณะสำคัญของกรอบทีเ่ ป็นเกณฑ์กลางในการอ้างอิงคุณวุฒิ
ในระดับภูมภิ าค หรือการทำความกระจ่างกับวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
อาเซียน
จากผลการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเห็นว่ากรอบแกนกลางคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
เป็นสิง่ จำเป็น และวัตถุประสงค์ตอ้ งมีความโปร่งใส ในการเสริมสร้างการเคลือ่ นย้าย
ผู้เรียนและกำลังคนในภูมิภาค ผู้แทนแต่ละประเทศให้ความสำคัญเป้าหมายนี้
แตกต่างกัน
ประเด็นสำคัญของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคยังมิได้ตกลงกันชัดเจน แต่มผี แู้ ทนได้
ให้ความเห็นว่าควรอยูบ่ นพืน้ ฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้
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สำหรับการบริหารจัดการมีการอภิปรายโดยมุง่ เน้นไปทีห่ น่วยงานอิสระมาก
กว่าจะให้ประเทศใดประเทศหนึง่ จัดการ นอกจากนีส้ ว่ นใหญ่ยงั ไม่เห็นด้วยเรือ่ งการวัด
ปริมาณการเรียนรู้ ซึง่ อาจไม่สามารถเทียบเคียง กับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ขณะที่
บางประเทศยังไม่มกี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะให้มกี รอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
ดำเนินการคูข่ นานด้วยการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิก หน่วยงาน องค์กร และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เมือ่ สิน้ สุดการประชุม 2 วัน คณะผูเ้ ชีย่ วชาญได้รว่ มกับผูแ้ ทนประเทศสมาชิก
จัดทำแผนปฏิบัติการประชุมในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การประเมินตนเองของแต่ละประเทศ จัดทำแผนปฏิบตั กิ าร และทำความเข้าใจใน
การเชือ่ มโยงระบบคุณวุฒขิ องประเทศกับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
ภูมภิ าคอาเซียน โดยได้จดั ให้มกี ารแถลงการณ์ผลการประชุมดังนี้
แถลงการณ์ผลการประชุมของ AANZFTA เรือ่ ง กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
วันที่ 29-30 เมษายน 2554, กรุงเทพ ประเทศไทย
การประชุมทีเ่ ข้าร่วมโดยผูแ้ ทนประเทศ AANZFTA ได้บนั ทึกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ECWP ในส่วนของการจัดการศึกษาและฝึกอบรม : การเสริมสร้างขีด
ความสามารถเรือ่ งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (AANZ -007) โดยมีเป้าหมายดังนี้
1) เพิม่ พูนการค้าด้านบริการ โดยเฉพาะการบริการการศึกษา และการ
เคลือ่ นย้ายกำลังคนชัว่ คราว ด้วยการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติทย่ี ดึ โยงกับกรอบ
เกณฑ์กลางในการอ้างอิง
2) สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบการศึกษาและฝึกอบรมภายในของแต่ละ
ประเทศ ด้วยกระบวนการพัฒนากรอบนโยบายสำหรับกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เพือ่ การ
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบคุณวุฒิ และการส่งเสริมมาตรฐานระดับชาติ
และระดับภูมภิ าคทีต่ รงกัน
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สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่าง
ประเทศสมาชิกในเรือ่ งการรับรองคุณวุฒทิ แ่ี ตกต่างร่วมกัน รวมทัง้ การพัฒนามาตรฐาน
ทักษะอาชีพต่างๆ ร่วมกันของประเทศสมาชิกก็คงดำเนินต่อไป
เพือ่ ให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ AANZFTA ECWP
ทีป่ ระชุมเห็นถึงความจำเป็นของกรอบเกณฑ์กลางภูมภิ าคอาเซียน เพือ่
ตอบสนองความต้องการในการรับรองคุณวุฒแิ ละทักษะระหว่างประเทศ
อันจะเอือ้ อำนวยต่อการเคลือ่ นย้ายผูเ้ รียน แรงงาน และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
z

ปรับปรุงความเข้าใจระบบหรือกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศสมาชิก
และการใช้ระบบประกันคุณภาพสนับสนุน
z

ทำให้เกิดความสามารถและความสมัครใจ และมิใช่การสร้างผลกระทบ
ต่อกรอบคุณวุฒหิ รือระบบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก
z

z

การพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนควร
- ทำคูข่ นานกับการสร้างความเข้มแข็งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
- ทำด้วยกระบวนการสือ่ สาร ทบทวน ปรึกษาหารือระหว่างประเทศ
สมาชิกในเรือ่ งระบบและกรอบการรับรองคุณวุฒแิ ละทักษะ

ที่ประชุมของประเทศสมาชิก ให้ความสนใจในการปรึกษาหารือในโอกาส
ต่อไป รวมทั้งการประชุมหารือของคณะทำงาน ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจาก
AANZFTA ECWP เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาและจัดการกรอบเกณฑ์กลาง
อ้างอิงของภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
หลังจากการประชุมหารือได้มกี ารนัดหมายประเทศสมาชิกต่างๆ ในการจัด
In-Country Programme ซึง่ ประเทศไทยได้ดำเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2554
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ประสบการณ์ การพัฒนา
และการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ พิจารณาระบบคุณวุฒขิ องประเทศไทย และข้อเสนอ
แนวคิดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
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บทที่ 2
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
คณะที่ปรึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ได้จัดทำข้อเสนอ
แนวคิดการออกแบบกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน สำหรับการจัดประชุม In-Country
Program ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวนี้
จัดทำเป็นฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2554 ตามโครงการ Education and Training
Governance : Capacity Building for National Qualifications Framework
(AANZ - 007) คณะทีป่ รึกษาทีจ่ ดั ทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
อาเซียน ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

Professor Jack Keating, University of Melbourn
Andrea Bateman, Bateman&Giles Pty. Ltd
Professor Gerald Burke, Monash University
Alison Vickers, Alison Vickers Consulting

เอกสารข้อเสนอแนวคิดการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ประกอบด้วย
4 ส่วน คือ
1)
2)
3)
4)

ความเป็นมา
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
บริบทของภูมภิ าคอาเซียน
ข้อเสนอแนวคิดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับ
5 ประเด็นหลัก คือ
- ขอบเขต
- วัตถุประสงค์
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- กระบวนการและหลักการ
- โครงสร้าง
- กระบวนการอ้างอิง
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 ความเป็นมา
โครงการจัดการศึกษาและฝึกอบรม : การเสริมสร้างขีดความสามารถเรือ่ ง
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (AANZ - 007) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ ASEAN - Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Economic Cooperation Work
Programme ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบระหว่างการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
AANZFTA ครัง้ ที่ 1 เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2553 ทีก่ รุงมะนิลา และได้รบั การรับรอง
อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2553
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถเรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความกลมกลืนของกฎเกณฑ์ทจ่ี ะจัดให้มรี ว่ มกันระหว่างประเทศ
สมาชิกซึง่ จะเป็นการสนับสนุนการรับรองคุณวุฒแิ ละการประกันคุณภาพของการจัดการ
ศึกษาด้วยการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติทอ่ี ยูบ่ นพืน้ ฐานของกรอบทีใ่ ช้อา้ งอิงร่วมกัน
ข้อมูลต่อไปนีเ้ ป็นการนำเสนอ
z กรอบคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติ
(National Qualifications Frameworks - NQFs)
z กรอบคุณวุฒภ
ิ มู ภิ าค (Regional Qualification Frameworks - RQFs)
z แนวคิดการออกแบบกรอบคุณวุฒภ
ิ มู ภิ าคอาเซียน
แนวคิดการออกแบบกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ได้มกี ารนำเสนอประเทศ
สมาชิกก่อนการประชุม AANZFTA ในเดือนเมษายน 2554 มีการศึกษา
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ความเป็นไปได้ของการใช้กรอบแกนกลางในการอ้างอิงอย่างกว้างๆ แต่ยังมิได้มี
การตัดสินใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำ หรือการกำหนดลักษณะของกรอบ
รวมทัง้ การสร้างความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิ แนวคิดนีเ้ กิดจาก
การผลักดันและกลัน่ กรองด้วยการปรึกษาหารือตามขัน้ ตอนของผูเ้ ข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศสมาชิกใน AANZFTA

2.2 กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
2.2.1 ทำไมต้องมีกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการแบ่ง
ระดับและการรับรองทักษะ ความรู้ และสมรรถนะตามระดับทีต่ กลงร่วมกัน (Tuch 2007)
เป็นวิธกี ารกำหนดโครงสร้างคุณวุฒทิ ม่ี อี ยูแ่ ละคุณวุฒใิ หม่ โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็น
ตัวกำหนด
ในปี 2554 European Training Foundation
ได้ประมาณว่ามีมากกว่า 120 ประเทศในโลกทีม่ กี ารกำหนดกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
Cole (2010) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติไว้ดงั นี้
- ทำให้ระบบคุณวุฒขิ องประเทศง่ายต่อการเข้าใจและให้รายละเอียด
- สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในความสั ม พั น ธ์ ข องระบบคุ ณ วุ ฒ ิ ข อง
การศึกษาและฝึกอบรมต่างๆ รวมทัง้ ทำให้งา่ ยต่อการเข้าใจ
- ทำความกระจ่างและความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงคุณวุฒิต่างๆ
ในระบบ
- สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดเส้นทางการเรียนรู้
ทีช่ ดั เจนและช่วยให้การเข้าถึง การมีสว่ นร่วมและความก้าวหน้า
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- ช่วยในการรับรองผลลัพธ์การเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวาง (รวมทัง้ ทีเ่ กิดจาก
การเรียนรูน้ อกระบบและตามอัธยาศัย)
- สร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงและปรับปรุงการสื่อสาร
ระหว่างการศึกษา การฝึกอบรม และตลาดแรงงาน
การใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้น
ประโยชน์อาจยังไม่ชดั เจนและไม่มขี อ้ มูลว่าวัตถุประสงค์ทง้ั หมดดังกล่าวข้างต้นประสบ
ความสำเร็จทัง้ หมด
ดังนัน้ การจัดลำดับความสำคัญวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของ
แต่ละประเทศ ควรต้องดำเนินการเพือ่
z ทำให้ระบบคุณวุฒงิ า่ ยต่อการเข้าใจสำหรับผูเ้ รียน นายจ้าง และหน่วยงาน
ทีจ่ ดั การศึกษาและฝึกอบรม
z สร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อคุณวุฒิโดยกำหนดกรอบการประกัน
คุณภาพ
z กำหนดมาตรฐานสำหรับประเภทและระดับคุณวุฒิ และ
z สนับสนุนการรับรองความรูแ
้ ละทักษะ เพือ่ ให้ได้รบั หน่วยการเรียนรูต้ าม
ระดับของคุณวุฒิ
2.2.2 การพิจารณาทัง้ ภายในและภายนอก
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเริม่ ดำเนินการในสก๊อตแลนด์ อัฟริกาใต้ นิวซีแลนด์
และออสเตรเลีย ทัง้ หมดให้ความสำคัญผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็นพืน้ ฐานของคุณวุฒิ
ในบางกรณีผลลัพธ์การเรียนรู้มาจากแนวคิดของสมรรถนะในการอาชีวศึกษา
ในบางประเทศเป็นแนวคิดที่มาจากการที่ บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้ในระบบน้อย
ดังนัน้ ควรให้การรับรองการเรียนรูน้ อกระบบเพือ่ ให้ได้คณ
ุ วุฒิ
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ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา แนวคิดกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติมคี วามกว้างขวาง
ขึน้ รัฐบาลต่างๆ ให้การยอมรับหลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และหาวิธกี ารสนับสนุน
และเพื่อให้บุคคลลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งการทำเช่นนี้ส่วนใหญ่เห็น
ความจำเป็นในประเด็นต่อไปนี้
z ขยายตลาดการศึกษาและฝึกอบรม
z ยอมให้บุคคล รวมทั้งผู้ทำงานเข้าสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรมได้
หลายวิธี
z สนับสนุนความก้าวหน้าด้วยระดับและประเภทการเรียนรูท
้ ห่ี ลากหลาย
การขยายตลาดการศึกษาและฝึกอบรม ทำให้เกิดองค์กรการศึกษาและ
ฝึกอบรมทีห่ ลากหลายรวมทัง้ องค์กรภาคเอกชน การประกันคุณภาพคุณวุฒใิ นระบบ
ภาครัฐจะไม่มปี ระสิทธิภาพ หากไม่เปลีย่ นจากการผลักดันตลาดจากอุปสงค์สอู่ ปุ ทาน
สิง่ ทีเ่ ป็นการท้าทายสำหรับหน่วยงานต่างๆ ก็คอื การจัดการศึกษาตามคุณวุฒริ ะดับต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ ถือแก่ตลาดการศึกษาและฝึกอบรมทีข่ ยายเหล่านัน้
การประกันคุณภาพเป็นสิง่ จำเป็นเพือ่ ปกป้องสิทธิของบุคคลซึง่ ได้รบั คุณวุฒิ
สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณวุฒแิ ก่ผใู้ ช้ (รวมทัง้ นายจ้าง) และทำให้คณ
ุ วุฒแิ ละการเรียนรู้
สัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน เพือ่ ว่าบุคคลสามารถยกระดับความสามารถ หรือการเรียนรู้
ของตนเองไปสูโ่ ปรแกรมอืน่ หรือคุณวุฒิ
ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัฒน์ของเศรษฐกิจทำให้มีการ
เคลื่อนย้ายกำลังคนระหว่างประเทศมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายนี้เป็นทั้งส่วน
ภายในภูมภิ าคและภูมภิ าค ซึง่ การเคลือ่ นย้ายกำลังคนนีท้ ำให้คณ
ุ วุฒขิ องบุคคลต้องได้รบั
การรับรองจากนายจ้างในต่างประเทศด้วย แม้วา่ นายจ้างอาจไม่ทราบรายละเอียด
คุณวุฒิของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญก็คือนายจ้างต้องเชื่อมั่นในระบบคุณวุฒิของ
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ประเทศของกำลังคนเหล่านัน้ และนอกจากนัน้ คนทำงานในต่างประเทศซึง่ สร้างสมทักษะ
ความรูก้ ค็ วรได้รบั การรับรองทักษะความรูเ้ มือ่ กลับประเทศของตนเช่นกัน
ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติคือการประกันคุณภาพ
คุณวุฒิในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นทั้งวัตถุประสงค์ภายในและภายนอก กล่าวคือ
เป็นการคุ้มครองภายในแก่คนทำงาน นายจ้าง และผู้เรียนอื่นๆ สำหรับคุณวุฒิ
ที่ได้รับเป็นการประกันคุณภาพสำหรับนายจ้างในประเทศอื่น ในฐานะที่ได้รับ
คุณวุฒทิ เ่ี ป็นทีย่ อมรับจากประเทศของตนว่ามีคณ
ุ ภาพสูง และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
แก่กจิ การทีป่ ระสงค์จะลงทุนในประเทศ ซึง่ มีระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติของกำลังแรงงาน
ทีส่ ามารถเป็นตัวบ่งชีม้ าตรฐานความรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสม
2.2.3 รากฐานสำคัญของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเกิดขึน้ ภายในระบบการศึกษาและฝึกอบรม และระบบ
คุณวุฒขิ องประเทศ ซึง่ เป็นรากฐานของระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ซึง่ รวมกระบวนการ
และกฎเกณฑ์สำหรับการรับรอง การให้ประกาศนียบัตร และการประกันคุณภาพคุณวุฒิ
ซึง่ เป็นผลให้มคี วามหลากหลายของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
รากฐานสำคัญของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย
ระดับต่างๆ ของความซ้ำซ้อนในการเรียนรูซ้ ง่ึ ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 6-12
ระดับ
z รายละเอียดของปัจจัยการเรียนรู้ หรือผลลัพธ์ขา้ มระดับเหล่านัน
้ หรือ
ประเภทของคุณวุฒิ หรือทัง้ สองส่วน
z เกณฑ์หรือแนวทางสำหรับการเชื่อมโยงคุณวุฒิทั้งในระดับเดียวกัน
และระดับทีต่ า่ งกัน
z เกณฑ์หรือแนวทางปริมาณการเรียนรูข
้ องแต่ละคุณวุฒิ
z
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ภายในกรอบอย่างกว้างขวางของรากฐานข้างต้นยังมีความหลากหลาย เช่น
ความครอบคลุมของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งสามารถกำหนดจาก
ภาคส่วนหรือกลุม่ ของคุณวุฒสิ คู่ ณ
ุ วุฒทิ ง้ั หมดของประเทศ
z

z

การมีอยูห่ รือไม่ของการจดทะเบียนคุณวุฒแิ ห่งชาติ

z

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแนวทางการประกันคุณภาพ

z

กระบวนการรับรองการเรียนรูน้ อกระบบหรือการเรียนทีม่ มี าก่อน

z

ข้อบังคับภายในหรือสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบ

z

การมีอยูห่ รือไม่ของหน่วยงานกลางด้านคุณวุฒิ

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มีแบบมาตรฐานสำหรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
นอกเหนือจากรากฐานแกนกลางทีก่ ล่าวข้างต้น
กรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ เ กิ ด ขึ ้ น มากว่ า สองทศวรรษในประเทศต่ า งๆ
ดังนัน้ สามารถระบุบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั นี้
เป็นเรื่องอันตรายที่จะกำหนดลักษณะเฉพาะหรือออกแบบที่ซับซ้อน
เกินไปของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
z กรอบคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติตอ้ งโปร่งใส ปราศจากภาษาทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งและง่าย
ต่อการเข้าใจของผูใ้ ช้
z กรอบคุณวุฒิแห่งชาติต้องรับการพัฒนาด้วยกระบวนการปรึกษา
หารือกับสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทีเ่ ป็นหลัก และจัดตัง้ มานาน
z กรอบคุณวุฒิแห่งชาติต้องได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การสร้างความเชือ่ มัน่ ในมาตรฐานและคุณภาพ
z
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติต้องพัฒนาจากระบบการศึกษาและฝึกอบรม
ของชาติ และระบบคุณวุฒิ
z

2.2.4 กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติกบั การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพกำหนดจากมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา
หรื อ ประเภทวิ ช าของการเรี ย นรู ้ ทั ก ษะอุ ต สาหกรรม และทั ก ษะอาชี พ
ซึง่ อาจจะดำเนินการผ่านองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ
1) การรับรองคุณวุฒิ
เป็นกระบวนการทีแ่ ต่ละคุณวุฒไิ ด้รบั การรับรองระดับชาติตามประเภท
ความซับซ้อนและปริมาณการเรียนรูท้ ก่ี ำหนดในแต่ละคุณวุฒิ
2) การจดทะเบียนสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
เป็นกระบวนการสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสร้างความเชื่อมั่นว่า
มีงบประมาณ เครือ่ งมืออุปกรณ์การสอนและสือ่ และครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนที่จะได้รับคุณวุฒิ
รวมทัง้ กลยุทธ์ในการกำกับดูแล การตรวจสอบติดตาม การลงโทษ และเผยแพร่
ผลลัพธ์ทป่ี ระสบความสำเร็จของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
3) การนิเทศหรือการตรวจสอบระบบการประเมินผลเพือ่ การให้คณ
ุ วุฒิ
วิธนี เ้ี ป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ามทีก่ ำหนดในแต่ละ
คุณวุฒิ กิจกรรมนีอ้ าจเป็นข้อบังคับตามปกติ และรวมถึงการตรวจสอบและกลยุทธ์
ในการกำกับดูแล หรืออาจมีวธี กี ารอืน่ ๆ อีก เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ว่ามีการพิจารณา
อย่างเหมาะสม รอบคอบหรือไม่ ในการตัดสินใจให้คณ
ุ วุฒแิ ก่บคุ คล
กระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่สถาบันการศึกษาต้องเผยแพร่เมื่อ
ได้รับการตรวจสอบ อันจะเป็นทางเลือกสำคัญในตลาดการศึกษาที่แข่งขันกัน
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ซึ่งในประเทศออสเตรเลียมีเว็บไซต์ “My Skill” เผยแพร่สถาบันการศึกษา
และฝึกอบรมทีได้รบั จดทะเบียน ความเห็นของนายจ้าง นักศึกษา ระดับของความสำเร็จ
และขอบเขตการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสามารถสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้โดยกำหนด
มาตรฐานสำหรับการให้การรับรองคุณวุฒิ รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานใน
การประเมินผลทีอ่ อกแบบและทดสอบ
กรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ ส ามารถทำให้ ม ี ก รอบมาตรฐานและวิ ช าชี พ
ที่คงเส้นคงวา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยง
และความเชือ่ ถือในระบบคุณวุฒขิ องประเทศ
ถ้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติมิได้ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพ ก็จะ
ไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อถือคุณภาพคุณวุฒิของประเทศ โดยทั่วไป
ความเชือ่ ถือในคุณวุฒไิ ด้รบั การหล่อหลอมจากความสนใจและการยอมรับ ซึง่ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการออกแบบคุณวุฒิ และการทำความกระจ่าง
ในคุณค่าของกระบวนการทีด่ ำเนินการเพือ่ ให้บคุ คลได้รบั คุณวุฒิ
2.2.5 ทำไมต้องมีกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคหรือกรอบแกนกลางในการอ้างอิงเป็นวิธกี ารของการ
ทีจ่ ะทำให้เกิดความเชือ่ มโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิ หรือเพือ่ ให้คณ
ุ วุฒใิ นกรอบหนึง่
เชือ่ มโยงกับคุณวุฒอิ กี กรอบอืน่
การเชื่อมโยงของกรอบคุณวุฒิจะช่วยให้เกิดการประสานประโยชน์กันใน
การรับรองคุณวุฒสิ ำหรับใน ASEAN ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันในการรับรองคุณวุฒใิ นอาชีพ
ต่างๆ เช่น บัญชีและวิศวกรรม กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคมิใช่การทำหน้าทีแ่ ทนสิง่ ทีไ่ ด้ทำ
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ร่วมกันระหว่างสมาชิกอยูแ่ ล้ว แต่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาและขยายไป
สูป่ ระเทศอืน่ และกลุม่ คุณวุฒใิ นประเภทและอาชีพอืน่ ๆ
การอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เรียนรูจ้ ากการทำงาน หากไม่มรี ะบบทีจ่ ะประเมิน
และให้การรับรองทักษะความรูจ้ ากการทำงานจะทำให้บคุ คลขาดโอกาสในการเปลีย่ นงาน
พัฒนาตนเอง และนายจ้างจะมีปญ
ั หาในการคัดเลือกพนักงาน ในระดับภูมภิ าคทีม่ ี
การเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างประเทศปัญหานีจ้ ะใหญ่ขน้ึ ซึง่ กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
จะช่วยในกรอบแกนกลางสำหรับการอ้างอิงเพือ่ ประเมินทักษะความรูแ้ ละจัดระบบคุณวุฒิ
สำหรับแรงงานและอาชีพต่างๆ
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคเกิดขึน้ ภายหลังหรือคูข่ นานกับการจัดการระหว่างประเทศ
เพือ่ นบ้าน ทีต่ อ้ งการสนับสนุนการเคลือ่ นย้ายแรงงาน การรับรองและการใช้คณ
ุ วุฒิ
ระหว่างประเทศ ข้อตกลงระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ระหว่างหน่วยงาน
คุณวุฒขิ องประเทศ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กำหนด
มาตรฐานและการรับรองคุณวุฒริ ะหว่างประเทศ ทีแ่ พร่หลายในทุกภูมภิ าคของโลก
กรอบคุณวุฒิภูมิภาคมิใช่ส่วนที่แทนที่หรือทำลาย แต่เป็นกลไกสนับสนุนและ
ผลักดันอย่างเป็นระบบ
ตัวอย่างของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
1) กลุ่มประชาคมคาริบเบียน (CARICOM) ได้ริเริ่มในการกำหนด
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒใิ นหลายสาขา การดำเนินการทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนามาตรฐาน
และคุณวุฒอิ ย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ รวมทัง้ โมเดลการศึกษาและฝึกอบรม
ฐานสมรรถนะ และการแบ่งปันสือ่ ระหว่างกัน
2) กลุม่ ประชาคมอัฟริกนั ใต้ (SADC) กำหนดกรอบคุณวุฒเิ พือ่ มุง่ หวัง
ให้เกิดการสนับสนุนการบูรณาการและการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคผ่าน
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กระบวนการเชื่อมโยงคุณวุฒิที่สามารถใช้ได้ทั่วภูมิภาค ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นด้วย
การพัฒนาเกณฑ์ของระบบการประกันคุณภาพในภูมภิ าค
3) กรอบคุณวุฒิประชาคมยุโรป (EQF) เป็นระบบพื้นฐานการอ้างอิง
ของประชาคมยุโรป ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบคุณวุฒิที่แตกต่างกันของประเทศ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ถือเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยกำหนดไว้ 8 ระดับ
ครอบคลุมคุณวุฒติ ง้ั แต่หลังการศึกษาภาคบังคับจนถึงการศึกษาสูงสุด
4) กรอบคุณวุฒิแปซิฟิค (PQF) เป็นกรอบอ้างอิงพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยง
กับคุณวุฒิและมาตรฐานระดับชาติที่ลงทะเบียนในระดับภูมิภาค การลงทะเบียน
และกรอบได้รบั การสนับสนุนจากข้อกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
(รวมทั้งการลงทะเบียนองค์กรการศึกษาและกระบวนการให้การรับรองคุณวุฒิ)
และมาตรฐานขั้นต่ำของสถาบันการศึกษา มาตรฐานประกันคุณภาพประกอบด้วย
นโยบายและวิธกี ารต่างๆ แนวดำเนินการและเกณฑ์การรับรอง มาตรฐานคุณภาพ
ต้องเป็นความเห็นชอบของประเทศสมาชิก ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสมาชิก
สามารถทำตามมาตรฐานนั้นได้ สำหรับประเทศที่ยังไม่มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิแปซิฟิค (PQF) จะเพิ่มรายละเอียดของคุณวุฒิซึ่งประเทศเหล่านั้น
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ส่ ว นประเทศที ่ ย ั ง ไม่ม ี ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
และกระบวนการรับรอง มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง กระบวนการ และต้นแบบ การดำเนินงาน
สามารถนำมาปรับใช้ได้ คุณวุฒิทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเพื่อใช้อ้างอิง
กับกรอบคุณวุฒแิ ปซิฟคิ โดยมีรายละเอียด เช่น ปริมาณการเรียนรู้ ระดับ เป็นต้น
เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
จากประสบการณ์ของนานาชาติพบว่า กรอบคุณวุฒิภูมิภาคมีลักษณะที่
หลากหลายต่างกัน ตามลักษณะเป้าหมาย การครอบคลุม การออกแบบ และการใช้
ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าอย่างน้อย มีองค์ประกอบ 3 ส่วนในการออกแบบและพัฒนาคือ
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- กรอบคุณวุฒิต้องสะท้อนให้เห็นความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
ประเทศสมาชิก รวมทัง้ คุณลักษณะของระบบคุณวุฒิ
- การประกันคุณภาพเป็นรากฐานของการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
คุณวุฒิระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรอบที่เป็นแกนกลางอ้างอิง
ในระดับภูมภิ าค
- ความสำเร็จของกรอบที่ใช้เป็นแกนกลางอ้างอิงในระดับภูมิภาค
ต้องได้รับการสนับสนุนจากการวางแผนพัฒนาอย่างดี เพื่อการปฏิบัติซึ่งเห็นชอบ
ร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิก

2.3 บริบทของภูมภิ าคอาเซียน
ประชากรของภูมิภาคอาเซียนมีรวมกันประมาณ 400 ล้านคนเศษ
มีความแตกต่างกันในจำนวนประชากร ขนาดของเศรษฐกิจ และรายได้ประชาชาติ
การเลือ่ นไหลของแรงงานระหว่างประเทศในภูมภิ าคทีไ่ ม่มากเท่าภูมภิ าคอืน่ อย่างไร
ก็ตามมีความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก
รากฐานของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคเซียนเริม่ ตัง้ แต่ ASEAN Framework
Arrangement on Services (AFAS) ในปี 2538 ซึง่ เป็นข้อตกลงร่วมกันของรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ AFAS มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ขจัดข้อจำกัดในด้านการค้าและบริการในภูมภิ าค
การจัดให้มรี ะบบการรับรองคุณวุฒใิ นบางวิชาชีพร่วมกันได้ดำเนินการอยูแ่ ล้ว
ในปี 2550 ได้มกี ารลงนามในแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเรือ่ ง
การรับรองคุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพอยูด่ ว้ ย ซึง่ ก่อนหน้านีก้ ารรับรองคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรม
และพยาบาลได้แล้วเสร็จในปี 2548 และ 2549 และเพิม่ อีก 5 สาขาในปี 2550
และ 2552 คือ สถาปัตยกรรม การสำรวจ การแพทย์ ทันตแพทย์ และการบัญชี
องค์ประกอบอืน่ ทีส่ ำคัญคือแผนการเลือ่ นไหลอย่างเสรีของแรงงานด้วยความกลมกลืน
และเป็นมาตรฐาน
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อาเซียนได้มีการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเช่นกัน ด้วยการเป็น
สมาชิก Asia-pacific Economic Cooperation (APEC) และ Asia Pacific Quality
Network (APQN) หลายประเทศในอาเซียนซึ่งเข้าร่วม APEC Mapping of
Qualification ชีใ้ ห้เห็นหลักการในการสนับสนุนแนวคิดกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
ภูมิภาคอาเซียนมีลักษณะเฉพาะในการพัฒนากรอบคุณวุฒิของประเทศ
ในบางประเทศเช่น มาเลเซียและฟิลปิ ปินส์จดั กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติอย่างกว้าง ขณะที่
สิงคโปร์มีกรอบเฉพาะภาคส่วน ประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซียมีหลายส่วนที่เป็น
องค์ประกอบพืน้ ฐานของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติพร้อมกับการกำหนดระบบการประกันคุณภาพ
และประเทศไทยอยูร่ ะหว่างดำเนินการกำหนดกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเช่นกัน
กรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค จำเป็นต้องเอือ้ ต่อประเภทต่างๆ ของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ระดับการพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน ขอบข่ายของหลักการ และแนวคิดในการพัฒนา
และการนำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

2.4. ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
2.4.1 ขอบเขต
กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนจะต้องทำหน้าที่เป็นกรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์
อ้างอิงในการเทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่างประเทศสมาชิก
กรอบแกนกลางทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์อา้ งอิงนีจ้ ะช่วยให้ประเทศต่างๆ สมาคมวิชาชีพ
และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละประเทศใช้ในการเทียบเคียง และรับรอง
คุณวุฒโิ ดยการกำหนดระดับเทียบเคียง หรือระดับของผลลัพธ์การเรียนรูข้ องแต่ละ
คุณวุฒซิ ง่ึ จะช่วยให้สามารถรับรองคุณวุฒหิ รือส่วนของคุณวุฒขิ องประเทศอืน่ ได้
กรอบคุณวุฒิควรรวมคุณวุฒิตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย การอาชีวศึกษา
และการอุดมศึกษา ซึง่ เป็นการผลักดันการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการไหลเลือ่ น โดยเป็น
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กรอบทีเ่ ชือ่ มโยงเส้นทางการเรียนรูข้ องการศึกษาแต่ละระดับ กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าค
แปซิฟคิ และยุโรปได้เป็นเกณฑ์อา้ งอิงสำหรับการศึกษาทุกภาคส่วน สำหรับประเทศ
ที่กรอบแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมการศึกษาทุกภาคส่วนก็สามารถใช้กรอบที่เป็น
เกณฑ์กลางอ้างอิงได้
2.4.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าคคือการทำให้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติและระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติเชือ่ มโยงกับกรอบของประเทศอืน่ กรอบคุณวุฒิ
อาเซียนควรเป็นกรอบเกณฑ์กลางเพือ่ ใช้ในการอ้างอิงเช่นเดียวกับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
ยุโรป กรอบนีจ้ ะเชือ่ มกับกรอบแห่งชาติหรือระบบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก ซึง่ จะเป็น
กลไกในการรับรองคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอืน่ ๆ รวมทัง้ ระบบคุณวุฒใิ นระดับสากล
วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒอิ าเซียนจะช่วยให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิ
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึง่ จะส่งผลให้
z สนับสนุนการเรียนรูต
้ ลอดชีวติ
z เพิม
่ การรับรองคุณวุฒิ
z ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนหน่วยการเรียนและเคลือ
่ นย้ายผูเ้ รียน
z ส่งเสริมการเคลือ
่ นย้ายกำลังคน
เป็นทีย่ อมรับว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนากลไกการเทียบเคียงคุณวุฒิ และ
จัดระบบการเทียบโอนหน่วยการเรียนระหว่างประเทศ โดยผ่านกรอบใหญ่ของประเทศ
ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒขิ องต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อการไหลเลือ่ น
ของผูเ้ รียนและคนทำงาน

19

2.4.3 กระบวนการและหลักการ
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนต้องดำเนินการด้วยความสมัครใจและต้องไม่กระทบ
ต่อกรอบแห่งชาติของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศที่ยังไม่มีกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ต้อง
สนับสนุนและผลักดันกรอบคุณวุฒหิ รือระบบคุณวุฒขิ องแต่ละประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นกลไกในการเอือ้ อำนวยการเทียบเคียง และสร้างความโปร่งใส
กระบวนการรับรองกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนจะต้องเป็นไปตาม
ข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก เมือ่ มีการรับรองแล้วประเทศต่างๆ ก็จะสามารถ
พิจารณาได้ว่าเมื่อไรจะนำเสนอประเภทของคุณวุฒิและระบบการประกันคุณภาพ
ของประเทศ
เมื่อกรอบเกณฑ์กลางที่ใช้อ้างอิงถูกใช้ในภูมิภาคอาเซียน จะต้องได้รับ
การสนับสนุนด้วยข้อตกลงร่วมกันในเรื่องกลยุทธการประกันคุณภาพเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นระดับสูงในกระบวนการอ้างอิงและคุณค่าของกรอบคุณวุฒิภูมิภาค
กลยุทธ์เหล่านัน้ อาจประกอบด้วยหนึง่ ในสามหรือผสมผสาน 3 กลยุทธ์ตอ่ ไปนี้
1) ชุดของมาตรฐานการประกันคุณภาพทีเ่ ป็นข้อตกลงร่วมกัน
2) กรอบของเกณฑ์อา้ งอิงในการประกันคุณภาพระดับภูมภิ าคทีต่ กลง
ร่วมกัน
3) ชุดของเกณฑ์มาตรฐานอย่างกว้าง
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนควรประกอบด้วยชุดของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ทีเ่ ห็นชอบร่วมกันโดยมี
z
z
z

หน้าทีข่ ององค์กรทีร่ บั ผิดชอบจดทะเบียนและให้การรับรอง
สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
ระบบการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละการออกประกาศนียบัตร
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มาตรฐานเหล่านี้ควรเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับทุกประเทศสมาชิกและ
จัดให้มแี นวทางการดำเนินงานแก่ประเทศเหล่านัน้ ทีซ่ ง่ึ ไม่มเี อกสารหรือมาตรฐาน
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรจัดการศึกษา อาจกล่าวได้ว่าการกำหนดมาตรฐาน
ขัน้ ต่ำเพือ่ สนับสนุนระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติหรือกรอบคุณวุฒจิ ะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่
ในคุณค่าของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
ทั้งนี้กรอบจะมีขอบเขตของกลยุทธ์การประกันคุณภาพ เพื่อการรับรอง
คุณวุฒิ และเพื่อการจดทะเบียนสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้
เห็นภาพการให้การรับรองคุณวุฒใิ นอนาคต
2.4.4 โครงสร้าง
2.4.4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้
อาจมีคำถามว่ากรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงควรมีการกำหนดผลลัพธ์
การเรียนรูห้ รือไม่ สำหรับกรอบคุณวุฒขิ องยุโรปกำหนดให้มผี ลลัพธ์การเรียนรูด้ ว้ ย
โดยให้ข้อเสนอแนะว่าการกำหนดให้มีการพัฒนาและใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้อาจใช้
เชื่อมโยงกลไกและระบบสนับสนุนการเทียบโอนคุณวุฒิ ถ่ายโอนหน่วยการเรียน
และการรับรองการเรียนรูจ้ ากการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบ
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ภาพที่ 1 -กรอบคุณวุฒปิ ระชาคมยุโรป

กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคยุโรป

การเรียนรูต้ ามอัธยาสัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

การเรียนรูน้ อกระบบ

การเรียนรูใ้ นระบบ

ทีม่ า : Keating, Jack, Bateman, Andrea, Bueke, Gerald and Vickers, Alison,
Concept Proposal for ASEAN Qualification Framework, 2011
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ผลลัพธ์การเรียนรูม้ งุ่ เน้นทีผ่ ลของการเรียนรูม้ ใิ ช่ปจั จัย เช่น ระยะเวลาการ
เรียนรู้ ดังนัน้ กรอบคุณวุฒขิ องประเทศต่างๆ จึงให้ความสำคัญผลของการเรียนรู้
มากกว่าระยะเวลาหรือปัจจัยการเรียนรู้ เช่น กรอบคุณวุฒขิ องอาเซียน กรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาของประเทศไทย สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประชาคมแปซิฟคิ
อย่างไรก็ตามกรอบคุณวุฒิภูมิภาคต้องเอื้ออำนวยและสนับสนุนประเภท
ต่างๆ ของกรอบคุณวุฒิหรือระบบแห่งชาติ ที่ถือว่ามีความสำคัญลำดับสูง
ในการพัฒนาของประเทศสมาชิก ซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างไรเป็นเรื่อง
ทีป่ รึกษาหารือกันต่อไป
กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ควรอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดที่ใช้ใน
การกำหนดระดับของความซับซ้อนของผลลัพธ์การเรียนรู้ ทีจ่ ะสนับสนุนการรับรองการ
เรียนรูท้ ง้ั จากนอกระบบและตามอัธยาศัยเพือ่ ใช้เป็นหน่วยสำหรับคุณวุฒิ เช่นเดียวกับ
กรอบคุณวุฒขิ องประชาคมยุโรป กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนกำหนดให้มกี รอบหรือ
ระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และคุณวุฒทิ เ่ี ป็นผลของผลลัพธ์การเรียนรู้
2.4.4.2 ระดับ
โครงสร้างของกรอบคุณวุฒโิ ดยทัว่ ไปมีการกำหนดระดับตามความซับซ้อน
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยแสดงในรูปของรายละเอียดของระดับ
ส่วนใหญ่กรอบคุณวุฒจิ ะมีประมาณ 8-10 ระดับ และการตัดสินใจว่าควรจะมี
กีร่ ะดับขึน้ อยูก่ บั ความเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนในเรือ่ งของคุณวุฒหิ ลักและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และต้องเป็นเรือ่ งเข้าใจง่าย
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนอาจแบ่งเป็น 8 ระดับ เช่นเดียวกับกรอบคุณวุฒิ
ของประชาคมยุโรป หรืออาจเป็น 10 ระดับ (เหมือนกรอบที่ใช้ของออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์) สำหรับกรอบของประเทศในอาเซียน เช่นประเทศไทย 6 ระดับ
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สิงค์โปร์ 7 ระดับ (เน้นเฉพาะอาชีวศึกษา) ส่วนฟิลปิ ปินส์ กำหนดให้อาชีวศึกษามี
6 ระดับ และอุดมศึกษา 4 ระดับ เป็นต้น
จำนวนของระดั บ คุ ณ วุ ฒ ิ ข องภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นจะต้ อ งพิ จ ารณาจาก
ความเชือ่ มโยงในระดับชาติกบั กรอบคุณวุฒขิ องส่วนต่างๆในภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ อาจ
อยู่ระหว่าง 8-10 ระดับ การที่กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนเป็นเกณฑ์กลาง
อ้างอิงทั่วไป ดังนั้นจำนวนระดับไม่จำเป็นต้องเหมือนกับประเทศใดประเทศหนึ่ง
แต่ต้องสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับระดับของซับซ้อนในการเรียนรู้
เพือ่ ให้กรอบแห่งชาติตา่ งๆ สามารถเทียบเคียงได้
ประเด็นสำคัญของกรอบภูมิภาคที่จะต้องศึกษาก็คือ กรอบควรกำหนด
ระดับความซับซ้อนของการเรียนรู้หรือไม่ ระดับเหล่านี้ควรกำหนดอยู่ในประเภท
ของคุณวุฒิ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจำแนกประเภทของคุณวุฒิกับระดับต่างๆ
แต่กรอบเกณฑ์กลางทีใ่ ช้อา้ งอิงอาจมิได้เชือ่ มโยงกัน เช่น กรอบคุณวุฒปิ ระชาคมยุโรป
มิได้จัดคุณวุฒิเข้ากับระดับใดระดับหนึ่ง ถ้าทางเลือกในการยึดโยงคุณวุฒิกับ
ระดับใดระดับหนึง่ โดยเฉพาะ จะทำให้ประชาคมอาเซียนจะต้องพิจารณาสรุปประเภท
ของคุณวุฒหิ รือรายละเอียดต้องได้รบั การกำหนดด้วย กรอบคุณวุฒปิ ระชาคมยุโรป
มิได้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเป็นข้อ ดังนัน้ มีขอ้ เสนอให้ยกเว้นเรือ่ งนี้ ในกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ และกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
2.4.4.3 ความครอบคลุม
ความครอบคลุมได้รับการพัฒนาจากรายละเอียดของระดับซึ่งมีความ
หลากหลายตามประเภทคุณวุฒใิ นกรอบ แต่ประเทศในอาเซียนต่างมีวธิ กี ารกำหนด
ระดับของการเรียนรู้ ประเด็นของการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา สะท้อนจากภาคการศึกษา
และการฝึกอบรม ซึง่ เป็นผลมาจากระบบการศึกษาและความเป็นมาทางวัฒนธรรม
ของแต่ละประเภท
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ตัวอย่างกรอบคุณวุฒแิ ละความครอบคลุม
1) กรอบคุณวุฒขิ องมาเลเซีย
ครอบคลุม 8 องค์ประกอบ ดังนี้
- ความรู้
- ทักษะการปฏิบตั ิ
- ทักษะทางสังคมและความรับผิดชอบ
- ค่านิยม ทัศนคติ และความเป็นวิชาชีพ
- การสือ่ สาร ความเป็นผูน้ ำ ทักษะการทำงานเป็นทีม
- การแก้ปญ
ั หาและทักษะทางวิทยาศาสตร์
- การจัดการข้อมูลและทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
- ทักษะการจัดการและการเป็นผูป้ ระกอบการ
2) กรอบคุณวุฒขิ องนิวซีแลนด์
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์ของผู้สำเร็จ
การศึกษา 4 องค์ประกอบ ดังนี้
- การกำหนดหน่วยการเรียน
- ความรู้ ทีส่ มั พันธ์กบั ประเภทของความรู้
- ทักษะ ทีส่ มั พันธ์กบั ประเภทของทักษะ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาและ
การประยุกต์ใช้
- การประยุกต์ใช้(ความรูแ้ ละทักษะ) ทีน่ ำไปสูร่ ะดับของการควบคุม
ดูแลและความรับผิดชอบ
3) กรอบคุณวุฒขิ องออสเตรเลีย
โดยสรุปครอบคลุมถึงประเภทของงานทีผ่ สู้ ำเร็จการศึกษาจะทำและมี
เป้าหมาย 3 ประเด็น ดังนี้
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- ความรู้
- ทักษะ
- การประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะ (มีการอธิบายระดับของความเป็น
อิสระและบริบท)
4) กรอบคุณวุฒิของฟิลิปปินส์มีเฉพาะการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ ดังนี้
- กระบวนการ
- ความรับผิดชอบ
- การประยุกต์ใช้
5) กรอบคุณวุฒปิ ระชาคมยุโรป ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ ดังนี้
- ความรู้
- ทักษะ
- สมรรถนะ
แม้วา่ การครอบคลุมของแต่ละส่วนของคุณวุฒติ ามกรอบ สามารถแยกส่วน
กันได้แต่ตอ้ งมีเชือ่ มโยงกันตามความซับซ้อนของระดับนัน้ ๆ ส่วนใหญ่ความรู้ เป็น
พืน้ ฐานสำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับองค์ประกอบอืน่ ๆ
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ภาพที่ 2 : ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในแต่ละระดับ
ความซับซ้อน
ความรูแ้ ละทักษะ

การประยุกต์ใช้

แต่ละระดับในกรอบ
คุณวุฒิ

ความเป็นอิสระ

ทีม่ า : Keating, Jack, Bateman, Andrea, Bueke, Gerald and Vickers, Alison,
Concept Proposal for ASEAN Qualification Framework, 2011
โดยทัว่ ไปกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ จะครอบคลุมความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้
และความเป็นอิสระ นอกจากนีอ้ าจมีความรับผิดชอบทีป่ รากฏในกรอบ เช่นกรอบคุณวุฒิ
ของนิวซีแลนด์ทอ่ี าจเป็นปัญหาด้วยการรวมผลลัพธ์ทส่ี มั พันธ์กบั ความรับผิดชอบต่อ
ผูอ้ น่ื และผลงานซึง่ อาจมิได้เกิดจากระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว
กรอบคุณวุฒ ิ ภ ู มิภาคอาเซียนอาจอยู ่ บ นพื้น ฐานของการครอบคลุ ม
องค์ประกอบ 3 ส่วนและมีสว่ นย่อยอีก 1-2 ส่วนในแต่ละองค์ประกอบ กล่าวคือ
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z

เป็นระดับของการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง คือระดับทีส่ งู ขึน้ จะมีความซับซ้อน
เพิม่ ขึน้

z

มีการพัฒนาอย่างมีเหตุผลและเพิม่ ขึน้ ตามระดับต่างๆ

มีตัวชี้วัดที่เป็นแกนกลางโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดการเรียนรู้หรือ
บริบทของทีท่ ำงาน
z

z

ไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ/ด้วยการใช้ภาษา หรือบริบทการเรียนรู้
ทีป่ รากฏ

2.4.4.4. ปริมาณ
ปริ ม าณการเรี ย นรู ้ ใ นกรอบภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นควรมี ห รื อ ไม่ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ
ความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดมาตรการปริมาณการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ประเทศ
สมาชิกสามารถกำหนดขนาดของประเภทคุณวุฒติ า่ งๆได้
แนวคิดเรือ่ งจำนวนหรือปริมาณการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ทว่ั ไปในกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
มี 2 ลักษณะคือ
1) มีการกำหนดระยะเวลาอย่างกว้างๆสำหรับการเรียนรูเ้ พือ่ รับคุณวุฒิ
2) เป็นระบบหน่วยการเรียนที่กำหนดปริมาณการเรียนรู้สำหรับการได้
รับหน่วยการเรียนนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตามกรอบทีใ่ ช้ระบบหน่วยการเรียนมีการกำหนดวิธกี ารวัดปริมาณ
การเรียนทีต่ า่ งกัน ตัวอย่างเช่น
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ระบบ

การวัดปริมาณการเรียนรู้

กรอบคุณวุฒมิ าเลเซีย
กรอบคุณวุฒสิ งิ ค์โปร

1 หน่วยการเรียน เท่ากับ 40 ชัว่ โมง
1 หน่วยการเรียน เท่ากับ 10 ชัว่ โมงการฝึกอบรมและ
การวัดผล
กรอบคุณวุฒนิ วิ ซีแลนด์ 1 หน่วยการเรียน เท่ากับ 10 ชัว่ โมง การเรียนรู้
กรอบคุณวุฒอิ อสเตรเลีย มี ก ารกำหนดปริ ม าณการเรี ย นรู ้ ข องทุ ก คุ ณ วุ ฒ ิ
เช่น ปริญญาตรี 3-4 ปี
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคแปซิฟคิ 1 หน่วยการเรียน เท่ากับ 10 ชัว่ โมง การเรียนรู้
ระบบการสะสมและเทียบโอน 1 หน่วยการเรียน เท่ากับ 25-30 ชัว่ โมงการเรียนรู้
หน่วยการเรียนของยุโรป
ทีม่ า : Keating, Jack, Bateman, Andrea, Bueke, Gerald and Vickers, Alison,
Concept Proposal for ASEAN Qualification Framework, 2011
กรอบคุณวุฒอิ น่ื ๆ เช่นของอังกฤษ เวลล์และไอซ์แลนด์เหนือ สก๊อตแลนด์
และฮ่องกง ใช้การวัดปริมาณการเรียนรูโ้ ดย 1 หน่วยการเรียนเท่ากับ 10 ชัว่ โมง
การเรียนรู้
นอกจากนี้ The University Mobility in Asia and the Paige (UCTS)
โดยกำหนดให้ 60 คะแนนเท่ากับ 1 ปีเต็มของการศึกษา มีการวัดภาระงานของ
นักศึกษาทัง้ การศึกษาด้วยตนเอง และในห้องเรียน
ประเทศส่วนใหญ่มกี ารกำหนดปริมาณการเรียนรูอ้ ยูแ่ ล้วแต่มลี กั ษณะแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากที่จะรวมกันกำหนด แต่สำหรับกรอบคุณวุฒิของยุโรปมิได้
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กำหนดการใช้หน่วยการเรียน แต่ประเทศต่างๆอาจมีระบบของตนเองหรืออาจใช้
The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
ซึง่ ในระดับอุดมศึกษาและ European Credit Transfer System for Vocational
Education and Training (ECVT) สำหรับคุณวุฒกิ ารอาชีวศึกษา
ดั ง นั ้ น กลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นการศึ ก ษาการใช้ ก ารวั ด ปริ ม าณ
การเรียนรูใ้ นกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ถ้าการวัดปริมาณการเรียนรูเ้ ป็นทีย่ อมรับ
อาจมีการกำหนดให้ 1 หน่วยมีค่าเท่ากับ 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ทางเลือกของ
การกำหนดค่าของหน่วยการเรียนในกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนจะช่วยให้ประเทศ
สมาชิกสามารถให้รายละเอียดคุณวุฒหิ รือประเภทของคุณวุฒติ ามปริมาณการเรียนรูไ้ ด้
2.4.5 กระบวนการอ้างอิง
การอ้างอิงเป็นกระบวนการทีเ่ ป็นผลมาจากการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับของกรอบเกณฑ์กลางที่ใช้ในการอ้างอิง และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
ระบบคุณวุฒิ สำหรับการกำหนดกระบวนการอ้างอิงอาจทำได้ใน 2 รูปแบบคือ
- การอ้างอิงแบบ Upward คือการอ้างอิงระหว่างกรอบคุณวุฒิของ
ภาคส่วนหรือกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติกบั กรอบทีเ่ ป็นเกณฑ์กลาง
- การอ้างอิงแบบ Peer คือการอ้างอิงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของแต่ละประเทศ หรือระหว่างคุณวุฒขิ องภาคส่วนทีแ่ ตกต่างกัน
กระบวนการอ้างอิงของกรอบคุณวุฒยิ โุ รปกำหนดให้แต่ละประเทศอ้างอิง
ระดับคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิยุโรปและจัดทำรายงาน กระบวนการ
อ้ า งอิ ง ประกอบด้ ว ยเกณฑ์ อ ย่ า งกว้ า ง 10 ข้ อ รวมทั ้ ง การเปรี ย บเที ย บ
รายละเอียดของระดับต่างๆ ในกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒยิ โุ รป
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สำหรับกรอบคุณวุฒิของแปซิฟิค เพื่อให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้รับ
การจดทะเบียนประเทศสมาชิกต้องแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีมาตรฐานขัน้ ต่ำ สำหรับ
คุณวุฒแิ ต่ละประเภทจะทำเป็นบัญชีเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์อา้ งอิงกับกรอบคุณวุฒแิ ปซิฟคิ
ซึง่ รวมทัง้ การแบ่งระดับ การวัดปริมาณการเรียนรูข้ องแต่ละคุณวุฒิ และข้อกำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายละเอียดของหน่วยการเรียน
สำหรับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนจะกำหนดได้กต็ อ่ เมือ่ ประเทศสมาชิก
นำเสนอกรอบของแต่ละระดับของประเทศเหล่านั้น หรือประเภทของคุณวุฒิต่อ
กรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคอาเซียน และจะทำได้ต้องมีการดำเนินการของภาครัฐ
อย่างแข็งขัน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกจะต้องได้รับข้อแนะนำและสนับสนุน
ในการอ้างอิงคุณวุฒขิ องประเทศกับคุณวุฒขิ องภูมภิ าค
ดังนัน้ กระบวนการอ้างอิงของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนควรประกอบด้วย
- ประเทศทีม่ กี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติแล้ว ควรกำหนดได้ลกั ษณะกว้างถึง
ระดับทีเ่ หมาะทีส่ ดุ ของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
- สำหรับประเทศที่ยังไม่มีระบบคุณวุฒิแห่งชาติ ควรกำหนดประเภท
ของคุณวุฒแิ ละพิจารณาระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน รวมทัง้
การวัดปริมาณการเรียนรูด้ ว้ ย
- จะมีการยืนยันการรับรองและจดทะเบียนหน่วยงานตามมาตรฐาน
ขัน้ ต่ำทีต่ กลงกันไว้
รายงานการอ้างอิงควรจัดทำโดยประเทศสมาชิก เพือ่ เป็นการยืนยันระบบ
การประกันคุณภาพ และการใช้กลยุทธ์ในการประกันคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงขัน้ ต่ำ
สำหรับกรอบคุณวุฒิประชาคมยุโรปได้กำหนดชุดของเกณฑ์และวิธีการ
ของกระบวนการอ้างอิง ซึง่ กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนก็เช่นกันควรกำหนดเกณฑ์
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อ้างอิงเฉพาะทีเ่ ชือ่ มโยงมาตรฐานขัน้ ต่ำสำหรับบังคับใช้กบั หน่วยงาน เพือ่ การรับรอง
คุณวุฒิ และจดทะเบียนสถาบันการศึกษา
ภาพที่ 3 : ตัวอย่างการอ้างอิงเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
ประเทศ A

กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค

ประเทศ B

ระดับ 8

ระดับ 10

คุณวุฒิ 8

ระดับ 9

คุณวุฒิ 7

ระดับ 8

คุณวุฒิ 6

ระดับ 7

คุณวุฒิ 5

ระดับ 6

คุณวุฒิ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

คุณวุฒิ 3

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 2

คุณวุฒิ 2

ระดับ 1

ระดับ 1

คุณวุฒิ 1

ระดับ 7

ระดับ 6

ทีม่ า : Keating, Jack, Bateman, Andrea, Bueke, Gerald and Vickers, Alison,
Concept Proposal for ASEAN Qualification Framework, 2011
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ภาพที่ 3 แสดงเห็นการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศ A
กับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค และประเทศ B ซึง่ ไม่มกี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติแต่มรี ะบบคุณวุฒิ
1-8 ซึง่ อาจแบ่งตัง้ แต่ระดับมัธยมปลายจนถึงอุดมศึกษา การเทียบเคียงก็อาจทำได้
โดยใช้รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรูแ้ ละ ปริมาณหน่วยการเรียนเทียบเคียง
6. การจัดการ
กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนต้องไม่บังคับใช้ แต่ต้องเป็นไปด้วยความ
สมัครใจ และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจร่วมกัน
จากการประชุมร่วมกันระหว่างผูแ้ ทนประเทศสมาชิกได้เสนอให้มคี ณะทำงาน
ของอาเซียนเร่งจัดประชุมหารือ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการออกแบบและ
พัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
เมือ่ มีการกำหนดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนแล้ว การทีป่ ระเทศสมาชิก
ต้องกำกับดูแล ใช้ประโยชน์ ประเมิน และทำให้กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน
มีความทันสมัย รวมทัง้ กลไกในการประเมินว่าประเทศสมาชิกสามารถใช้กรอบภูมภิ าคนี้
ได้หรือไม่ ทัง้ กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคยุโรปและแปซิฟคิ มีหน่วยงานรับผิดชอบบริหาร
จัดการและทบทวนประสิทธิภาพของกรอบเกณฑ์กลางที่ใช้อ้างอิง มีศักยภาพ
ในการแนะนำและสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อให้การใช้กรอบคุณวุฒิภูมิภาค
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ศักยภาพในการดูแลรักษากรอบเช่นเดียวกับ
การกำกับดูแลประสิทธิภาพและการใช้ของประเทศสมาชิก
ต้องมีการพิจารณาถึงทรัพยากรในการทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
การจัดตัง้ องค์กรทีม่ คี วามรูแ้ ละผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งนีท้ เ่ี ข้มแข็ง และกำหนดให้เป็นงานประจำ
ขององค์กรในการทำหน้าทีด่ งั กล่าว อีกทางเลือกหนึง่ คือการมอบหมายหน้าทีเ่ หล่านี้
แก่เลขาธิการอาเซียน ทัง้ สองทางเลือกนีจ้ ำเป็นต้องมีทง้ั ทรัพยากรและขีดความสามารถ
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การตัดสินใจบริหารจัดการเรือ่ งนีต้ อ้ งพิจารณาธรรมชาติของข้อตกลงระหว่างประเทศ
ทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับระบบคุณวุฒิ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
เมื่อระบบการกำกับดูแลและติดตามประเมินได้รับการจัดตั้ง หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบต้องได้รับการยอมรับในอำนาจหน้าที่จากประเทศสมาชิก และสำคัญ
อย่างยิ่งมีความเต็มใจของประเทศสมาชิกเหล่านั้นที่จะให้ความร่วมมือ จัดข้อมูล
สารสนเทศที่จำกัดเพื่อให้เกิดประเมินผลอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพหรือ
ความสำเร็จของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
โดยสรุปการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน มีแนวคิดทีเ่ ป็นทางเลือก
อยูม่ ากมายสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เอกสารฉบับนีช้ ใ้ี ห้เห็นจุดเด่นและลักษณะ
สำคัญทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางการหารือต่อไป

z
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สรุปข้อเสนอแนวคิดการออกแบบกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
1. ขอบเขต
กรอบคุณวุฒิอาเซียนจะทำหน้าที่เป็นกรอบที่เป็นเกณฑ์อ้างอิง ในการ
เทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่างประเทศสมาชิก
กรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนี้จะช่วยประเทศสมาชิกต่างๆ สมาคมวิชาชีพ
และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของประเทศต่างๆ ใช้ในการเทียบเคียงและให้
การรับรองคุณวุฒิ โดยการกำหนดระดับทีเ่ ทียบเคียงกันได้หรือระดับการเรียนรูใ้ น
แต่ละคุณวุฒิ ซึง่ จะช่วยให้สามารถรับรองคุณวุฒหิ รือส่วนของคุณวุฒขิ องประเทศอืน่ ได้

2. วัตถุประสงค์
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิ
ระหว่างประเทศสมาชิกอันจะส่งผลให้
z
z
z
z

สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เพิม่ การรับรองคุณวุฒิ
ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนหน่วยการเรียนและการเคลือ่ นย้ายผูเ้ รียน
ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายกำลังคน

เป็นที่ยอมรับว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนากลไกเพื่อให้สามารถเทียบเคียง
คุณวุฒิ และจัดระบบการเทียบโอนหน่วยการเรียนระหว่างประเทศโดยผ่านกรอบใหญ่
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ของประเทศทีส่ ามารถเทียบเคียงกับคุณวุฒขิ องต่างประเทศได้ เพือ่ ให้เกิดการเคลือ่ นย้าย
ผูเ้ รียนและกำลังคน

3. กระบวนการและหลักการ
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนจะต้องดำเนินการด้วยความสมัครใจ และต้องไม่กระทบ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศสมาชิก แต่สามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสำหรับประเทศทีย่ งั ไม่มี
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนจะต้องสนับสนุน และผลักดันการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือระบบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก พร้อมกลไกสนับสนุนการเทียบเคียง
และการสร้างความชัดเจน

4. ปริมาณ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจพิจารณาใช้การวัดปริมาณการเรียนรู้ใน
กรอบคุณวุฒ ิภ ูมิภาคอาเซียน หากการวัดปริมาณการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับ
อาจกำหนดให้ 1 หน่วยการเรียนเท่ากับ 10 ชั่วโมง ของระยะเวลาการเรียนรู้
ทางเลือกของการกำหนดคุณค่ากรอบคุณวุฒิอาเซียน จะช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถอธิบายให้เห็นประเภทคุณวุฒขิ องด้านปริมาณการเรียนรูไ้ ด้ชดั เจนขึน้

5. กระบวนการอ้างอิง
กระบวนการอ้างอิงกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนควรมีลกั ษณะดังนี้
สำหรับประเทศทีม่ ี NQF จะสามารถระบุอย่างกว้างของระดับทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ กรอบแห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒขิ องอาเซียน
z
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สำหรับประเทศทีย่ งั ไม่มี NQF อาจระบุระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับระดับ
ของกรอบคุณวุฒอิ าเซียน และรวมถึงการวัดปริมาณการเรียนรูด้ ว้ ย
z ควรมีการยืนยันหน่วยงานทีใ่ ห้การรับรองและจดทะเบียนทีเ่ ป็นไปตาม
มาตรฐานขัน้ ต่ำตามทีต่ กลงกัน
z

รายงานการอ้างอิงการดำเนินการโดยประเทศสมาชิกในอาเซียนเพือ่ ยืนยัน
ระบบการประกันคุณภาพ และการดำเนินการตามกลยุทธการประกันคุณภาพซึง่ เป็นไป
ตามข้อกำหนดมาตรฐานทีต่ กลงกับกรอบคุณวุฒขิ องยุโรป (EQF) มีการกำหนดเกณฑ์
และวิธกี ารสำหรับกระบวนการอ้างอิง ดังนัน้ กรอบคุณวุฒอิ าเซียนควรกำหนดเกณฑ์
อ้างอิงเฉพาะซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ การให้การรับรองคุณวุฒิ และการลงทะเบียนสถาบันการศึกษา

6. การจัดการ
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนไม่ควรเป็นการบังคับใช้แต่ตอ้ งเป็นไปโดยความสมัครใจ
และความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิก
จากผลการประชุมผูแ้ ทนประเทศสมาชิกได้เสนอให้อาเซียนจัดให้มคี ณะทำงาน
ดำเนินการออกแบบและพัฒนากรอบเพือ่ การอ้างอิงของภูมภิ าค
กระบวนการรับรองกรอบคุณวุฒิอาเซียนจะต้องเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก และเมือ่ ประเทศทีใ่ ห้การรับรองจะต้องสามารถตัดสินว่าเมือ่ ไร
จะนำเสนอประเภทของคุณวุฒแิ ละระบบการประกันคุณภาพ
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กรอบคุ ณ วุ ฒ ิ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก รอบมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
ตามทีต่ กลงกันซึง่ ประกอบด้วย
z
z

หน้าทีข่ องการลงทะเบียน และหน่วยงานรับรองคุณภาพ
หน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาและฝึกอบรม

มาตรฐานเหล่านัน้ จะต้องเป็นมาตรฐานขัน้ ต่ำสำหรับประเทศสมาชิก และจัด
ให้มกี ารแนะนำแห่งประเทศสมาชิกซึง่ อาจไม่มเี อกสารตามทีค่ าดหวังหรือมาตรฐานของ
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม อาจกล่าวได้วา่ ในการกำหนดมาตรฐาน
ขัน้ ต่ำ เพือ่ สนับสนุนระบบคุณวุฒแิ ห่งชาติหรือกรอบคุณวุฒจิ ะช่วยให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในคุณค่าของกรอบคุณวุฒแิ ห่งอาเซียน

7. โครงสร้าง
7.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนจะขึน้ อยูก่ บั รายละเอียดทีใ่ ช้ในการกำหนดระดับของ
ความซับซ้อนของผลลัพธ์การเรียนรูเ้ พือ่ การสนับสนุนการรับรองผลการเรียนรูแ้ ละ
หน่วยการเรียนของคุณวุฒิ เช่นเดียวกับกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคยุโรป กรอบคุณวุฒิ
อาเซียนกำหนดให้มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือระบบคุณวุฒิซึ่งต้องแสดงให้เห็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้

7.2 ระดับ
เสนอให้มี 8 ระดับของการเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการรองรับ
ความหลากหลายของคุณวุฒใิ นแต่ละประเทศสมาชิก และกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอืน่
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7.3 ความครอบคลุม
ระดับของกรอบคุณวุฒอิ าเซียนอาจครอบคลุมอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ
และมีสว่ นย่อยอีก 1-2 ส่วนในแต่ละองค์ประกอบ ซึง่
z เป็นระดับของการพัฒนาต่อเนื่องคือ ระดับที่สูงขึ้นจะมีความซับซ้อน
เพิม่ ขึน้
z มีการพัฒนาอย่างมีขน
้ั ตอนเพิม่ ขึน้ ตามระดับต่างๆ
z มีตัวชี้วัดที่เป็นแกนกลางโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดการเรียนรู้หรือ
บริบทของทีท่ ำงาน
z ไม่จำกัดกลุม
่ ผูเ้ รียน เฉพาะโดยการใช้ภาษาหรือบริบททีป่ รากฏ

7.4 ปริมาณการเรียนรู้
ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจพิจารณาใช้การวัดปริมาณการเรียนรูใ้ นกรอบ
คุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน หากการวัดปริมาณการเรียนรูเ้ ป็นทีย่ อมรับ อาจกำหนดให้
1 หน่วยการเรียนเท่ากับ 10 ชั่วโมง ของระยะเวลาการเรียนรู้ ทางเลือกของ
การกำหนดคุณค่ากรอบคุณวุฒอิ าเซียน จะช่วยให้ประเทศสมาชิก สามารถอธิบาย
ให้เห็นประเทศคุณวุฒขิ องด้านปริมาณการเรียนรูไ้ ด้ชดั เจนขึน้
เมื่อมีการกำหนดประเด็นหลักของกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วควรมีการ
ดูแลรักษา นำไปใช้ประโยชน์ ประเมิน และพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน
ให้ทันสมัย ทั้งนี้รวมถึงกลไกของการประเมินผลว่ากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนนี้
ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้ทง้ั กรอบคุณวุฒขิ องยุโรปและแปซิฟคิ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดการและทบทวนประสิทธิภาพของกรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์กลาง
อ้างอิง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ศักยภาพในการแนะแนว และสนับสนุนประเทศสมาชิก
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ถ้ า จะทำให้ ก รอบคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ู ม ิ ภ าคอาเซี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งใช้ ศ ั ก ยภาพ
ในการดูแลกรอบ เช่นเดียวกันกับการกำกับประสิทธิภาพ และการดำเนินการ
ในประเทศสมาชิกต่างๆ
นอกจากนีต้ อ้ งมีระบบติดตามและประเมินผล หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องได้
รับมอบอำนาจจากประเทศสมาชิก และทีส่ ำคัญประเทศเหล่านัน้ เต็มใจทีจ่ ะให้ความ
ร่วมมือส่งข้อมูลและสารสนเทศทีจ่ ำเป็นเพือ่ ให้มกี ารประเมินอย่างเต็มทีใ่ นประสิทธิภาพ
หรือความสำเร็จของกรอบคุณวุฒิ
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บทที่ 3
ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาของประเทศไทย
ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะ
หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2545
ประกาศใช้ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมี
เป้าหมายชัดเจน โดยกำหนดการศึกษามี 2 ระดับคือ ระดับพืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา
โดยมีการอาชีวศึกษาทีอ่ ยูท่ ง้ั ในระดับพืน้ ฐานและอุดมศึกษา
โครงสร้างระบบการศึกษาเป็นลักษณะ 6-3-3 คือประกอบด้วย ประถมศึกษา
6 ปี มัธยมตอนต้น 3 ปี และตอนปลาย 3 ปี การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และ
เป็นการศึกษาที่จัดให้ฟรี 12 ปี โดยบางส่วนจัดเพิ่มให้ในการศึกษาปฐมวัยหรือ
ก่อนประถมศึกษาด้วย ซึ่งเป็นส่วนความรับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบ
คุณวุฒขิ องประเทศไทยจึงแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ
- คุณวุฒกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- คุณวุฒกิ ารอาชีวศึกษา
- คุณวุฒอิ ดุ มศึกษา
ทัง้ นีโ้ ดยมีองค์กรหลัก 3 ส่วนรับผิดชอบคือ 1) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งหากผู้เรียนประสงค์จะเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ก็สามารถทำได้ระดับหนึง่ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร
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3.1 ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานครอบคลุมการศึกษาระดับปฐมวัยหรืออนุบาล
2-3 ปี การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาของผู้เรียนจะเริ่มเมื่ออายุ 7 ปี และ
คาดหวั ง ว่ า จะอยู ่ ใ นโรงเรี ย นอย่ า งน้ อ ย 9 ปี หรื อ จนอายุ 16 ปี ซึ ่ ง เป็ น
การศึกษาภาคบังคับ คุณวุฒขิ องการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
- คุณวุฒริ ะดับประถมศึกษา
- คุณวุฒริ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- คุณวุฒริ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 ครอบคลุมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาด้วย
นอกจากนีค้ ณ
ุ วุฒริ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังแบ่งเป็นคุณวุฒปิ ระเภทสามัญและ
อาชีวศึกษา
กรอบและทิศทางการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง และสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยได้กำหนดองค์ประกอบที่เป็นแกนกลางในการจัดหลักสูตรและ
การเรียนรูไ้ ว้ 4 ส่วนคือ
-

สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
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3.1.1 สมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน
ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้กำหนดเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผ ู้เรียนได้ร ับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรูห้ รือสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย
-

ความสามารถในการสือ่ สาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ในแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดแผน
การเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะทัง้ 5 ประการดังกล่าว
3.1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ ามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ทัง้ ในฐานะพลเมืองไทย และความเป็นพลเมืองโลก ประกอบด้วย
-

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซือ่ สัตย์ สุจริต
รักความเป็นไทย
ใฝ่เรียนรู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุง่ มัน่ ในการทำงาน
มีวนิ ยั
มีจติ สาธารณะ
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3.1.3 มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียน
อย่างสมดุล ทั้งด้านพัฒนาการทางสนองและพหุปัญหา โดยกำหนดมาตรฐาน
การเรียนรูไ้ ว้ 8 กลุม่ สาระวิชา ประกอบด้วย
-

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาเหล่านี้ จะมีรายละเอียดเป้าหมาย
สิง่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ รวมทัง้ ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ซึ่งถือเป็นกลไกการประกันคุณภาพของผู้เรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิ
ระดับต่างๆ
3.1.4 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เพือ่ สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร นอกเหนือจากมุง่ เน้นการจัดแผนการเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระวิชา เพือ่ ให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดแล้ว โรงเรียนต้องมีกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียนอย่างน้อย 3 กิจกรรม คือ
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- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยังกำหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพด้วยการทดสอบ 4 ช่วงชัน้
ประกอบด้วย
ช่วงชัน้ ที่ 1
ช่วงชัน้ ที่ 2
ช่วงชัน้ ที่ 3
ช่วงชัน้ ที่ 4

ประถมปีท่ี 3
ประถมปีท่ี 6
มัธยมปีท่ี 3
มัธยมปีท่ี 6

3.2 ระบบคุณวุฒกิ ารอาชีวศึกษา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา 2551 ได้กำหนดให้การอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพจัดการศึกษาได้ตามหลักสูตร 4 ลักษณะ เพือ่ ให้บคุ คลได้รบั
คุณวุฒดิ งั นี้
-

คุณวุฒวิ ชิ าชีพระยะสัน้ หรือเฉพาะทาง
คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
คุณวุฒปิ ริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร

คุณวุฒวิ ชิ าชีพระยะสัน้ หรือเฉพาะทาง อาจใช้เวลาทีแ่ ตกต่างกันตามเนือ้ หา
สาระและเป้าหมายของแต่ละสาขาวิชา สำหรับคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลา 3 ปี ในระบบโรงเรียน
ระยะเวลาที่เรียนอาจแตกต่างสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนั้น
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โดยมีระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเติมสิ่งที่ขาดด้วย
เช่นเดียวกับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ใช้เวลาปกติ 2 ปี
หลังการสำเร็จระดับ ปวช.หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นอกจากนีย้ งั มีคณ
ุ วุฒิ
ต่อเนือ่ งระดับปริญญาตรี สำหรับผูส้ ำเร็จระดับ ปวส.
3.2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้
ได้มกี ารกำหนดมาตรฐานคุณวุฒกิ ารอาชีวศึกษา (อยูร่ ะหว่างการนำเสนอ
ขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอน) โดยมุง่ เน้นคุณภาพของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นมาตรฐานหรือมีผลลัพธ์
การเรียนรูใ้ น 3 ด้านคือ
- ด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสยั และทักษะทางปัญญา
- ด้านสมรรถนะและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่ ความรูแ้ ละทักษะการสือ่ สาร
IT การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง าน การทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ สมรรถนะทีป่ ระยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะใน
สาขาวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพตามระดับสาขาวิชา
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารกำหนดสมรรถนะของผูเ้ รียนและผูส้ ำเร็จการศึกษาใช้รปู แบบ
ของผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นด้านความรู้ ทักษะ และกิจนิสยั ในการปฏิบตั งิ านตามระดับ
คุณวุฒิ 5 ขัน้ ได้แก่
- ขัน้ พืน้ ฐาน
- ขัน้ นำไปปฏิบตั ิ
- ขัน้ ประยุกต์
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- ขัน้ พัฒนา
- ขัน้ ก้าวหน้า
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ง้ั 5 ขัน้ ตอนดังกล่าวถือเป็นแกนกลางในการจัดการเรียน
การสอนใน แต่ละระดับคุณวุฒิ
โดยมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามวุฒติ า่ งๆ แยกระดับดังนี้
1) คุณวุฒวิ ชิ าชีพระยะสัน้ ให้มสี มรรถนะในสาขาอาชีพไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วย
สมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพ
2) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้
3 ระดับคือ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3
3) คุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงมีสมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้
2 ระดับ คือ ปวส.1 และ ปวส.2
4) คุณวุฒิปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มีสมรรถนะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 และระดับที่ 2
3.2.2 กรอบมาตรฐานหลักสูตร
ได้มกี ารกำหนดกรอบมาตรฐานหลักสูตรเพือ่ เป็นกลไกการประกันคุณภาพ
หลักสูตร หรือคุณวุฒแิ ต่ละระดับการศึกษา
-

กรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาวิชาชีพ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ระบบการจัดการศึกษา
การคิดหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
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-

โครงสร้างหลักสูตร
เงือ่ นไขการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การวัดผลและสำเร็จการศึกษา
การประกันคุณภาพ

หลักสูตรการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จะประกอบด้วยโครงสร้าง
4 หมวด คือ
-

หมวดพืน้ ฐานประยุกต์
หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ปวช. 100-120 หน่วยกิต
ปวส. 80-100 หน่วยกิต
ป.ตรี 72-87 หน่วยกิต

ซึง่ โครงสร้างทัง้ 4 หมวดนีเ้ ป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดแผนการเรียนรู้
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ว่าคุณวุฒแิ ต่ละระดับทีผ่ สู้ ำเร็จการศึกษาได้รบั มีความเชือ่ ถือ
โดยทีโ่ ครงสร้างทัง้ 4 หมวดนีม้ กี ารกำหนดปริมาณการเรียนรูด้ ว้ ยหน่วย
การเรียนทีแ่ ตกต่างกันตามระดับการศึกษา เช่น ปวช.100-120 หน่วยกิต ใช้เวลาใน
ระบบโรงเรียน 3 ปี ปวส.80-100 หน่วยกิต ใช้เวลา 2 ปี และปริญญาตรี 72-87
หน่วยกิต ซึง่ ตามกฎหมายอาชีวศึกษาสามารถจัดได้ทง้ั ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
หรือบูรณาการทัง้ 3 ลักษณะด้วยกัน
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3.3 กรอบคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดั ทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualification Framework for Higher Education
: TQF : HEd) และมีการดำเนินการสูก่ ารปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ทัง้ นีโ้ ดยมุง่ เน้นเป้าหมาย
การจัดการศึกษาทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผูเ้ รียน โดยกำหนด
ไว้ 5 ด้านคือ
1)
2)
3)
4)
5)

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำหรับบางสาขาวิชาทีต่ อ้ งการทักษะทางกายภาพสูง เช่น เต้นรำ ดนตรี
การแพทย์ การแกะสลัก และพลศึกษา มีการเพิม่ ทักษะพิสยั ในการเรียนรูด้ ว้ ย
ระดับคุณวุฒขิ องอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ 6 ระดับ เริม่ จากระดับอนุปริญญา
จนถึงระดับปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6

อนุปริญญา (3 ปี)
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ปริญญาเอก
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แต่ละระดับมีการกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนแรกเข้า การเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียน 5 ด้าน ในแต่ละระดับคุณวุฒซิ ง่ึ มีซบั ซ้อนแตกต่างกันตามระดับ
1-6 ดังกล่าว และในแต่ละระดับวุฒิมีการกำหนดหน่วยการเรียนหรือปริมาณ
การเรียนรูข้ น้ั ต่ำไว้ดงั นี้
1. อนุปริญญา (3 ปี)
2. ปริญญาตรี (4 ปี)
(5 ปี)
(6 ปี)
3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 90
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 120
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 150
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 180
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 24 (หลัง ป.ตรี)
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 36 (หลัง ป.ตรี)
หน่วยกิตขัน้ ต่ำ 48
(หลัง ป.โท หรือ 72 หลัง ป.ตรี)

ทั้งนี้คุณวุฒิที่ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับจะแยกเป็นสายวิชาการและสาย
วิชาชีพ คือสายวิชาการเน้นศาสตร์บริสทุ ธิท์ างด้านศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
ส่วนสายวิชาชีพมุง่ เน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพือ่ ให้นกั ศึกษามี
ความรูแ้ ละทักษะระดับสูง จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และนำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานอาชีพ
กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการเริ่มต้นใช้ ซึ่งมีความพยายามใน
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ แก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง เพือ่ ให้เกิดความ
เชือ่ มัน่ ของระบบอุดมศึกษาประเทศไทยทีไ่ ด้สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
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สรุปผลลัพธ์การเรียนรูข้ องระบบการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การอาชีวศึกษา

การอุดมศึกษา

1. สมรรถนะสำคัญ
1. มาตรฐานคุณลักษณะ 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
ของผูเ้ รียน
5 ด้าน
- ความสามารถในการ - ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง - ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สือ่ สาร
ประสงค์
- ด้านความรู้
- ความสามารถในการคิด - ด้ า นสมรรถนะและ - ด้านทักษะทางปัญญา
- ความสามารถในการแก้ สมรรถนะทัว่ ไป
- ด้านทักษะความสัมพันธ์
ปัญหา
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
และความรับผิดชอบ
- ความสามารถในการใช้ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้าน - ด้านทักษะการวิเคราะห์
เทคโนโลยี
ความรู้ ทักษะ และกิจ เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
2. คุณลักษณะ
นิสยั ในการปฏิบตั งิ าน 5 และการใช้เทคโนโลยี
ทีพ่ งึ ประสงค์
ขัน้
สารสนเทศ
- รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ - ขัน้ พืน้ ฐาน
2. ระดับคุณวุฒิ
- ซือ่ สัตย์ สุจริต
- ขัน้ นำไปปฏิบตั ิ
- ระดับที่ 1 อนุปริญญา
- รักความเป็นไทย
- ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
- ขัน้ ประยุกต์
- ใฝ่เรียนรู้
- ระดับที่ 3
- ขัน้ พัฒนา
- อยูอ่ ย่างพอเพียง
- ขัน้ ก้าวหน้า
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- มุง่ มัน่ ในการทำงาน 3. ระดับคุณวุฒิ
- ระดับที่ 4 ปริญญาโท
- มีวนิ ยั
- หลักสูตรระยะสัน้
- ระดับที่ 5
- มีจติ สาธารณะ
- ปวช.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ระดับ
- ปวส.
ชัน้ สูง
- มัธยมศึกษา
- ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
- ปริญญาตรี
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3.4 กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินจัดทำ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ โดยมีขน้ั ตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1) สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ คุณวุฒกิ ารศึกษาและ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ โดยศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
และเข้าร่วมประชุมดูงานกรณีศึกษาต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ ไอร์แลนด์
อังกฤษ และฟินแลนด์ รวมทัง้ มีการประชุมระดมความคิดเห็น การประชุม Focus
Group และการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะกลุม่ ผูใ้ ช้ และกลุม่ ผูผ้ ลิต คือ ผูแ้ ทน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2) ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualifications Framework) : กรณีศกึ ษากรอบคุณวุฒทิ างการศึกษาของต่างประเทศ
และกรอบคุณวุฒขิ องประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
3) ดำเนินการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การวิจยั และพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
(National Qualifications Framework) และวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน
ตามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
4) ร่วมประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับการดำเนินงานพัฒนากรอบคุณวุฒขิ องแต่ละระดับ
5) สังเคราะห์เอกสารการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและจัดทำ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เพือ่ นำเสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและ
พัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ และคณะกรรมการสภาการศึกษา
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สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องและยก (ร่าง) กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) นิยามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ คือ กรอบที่
เชือ่ มโยงคุณวุฒทิ างการศึกษาตามเกณฑ์ระดับการเรียนรูใ้ นแต่ละระดับ/ประเภท (และ
สาขาวิชา) กับคุณวุฒวิ ชิ าชีพตามเกณฑ์ระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
กลุม่ อาชีพต่างๆ
2) หลักการของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
แผนภาพหลักการของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ความต้องการกำลังคน
เชิงคุณภาพของ
กลุ่ม/สาขาอาชีพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รายละเอียดองค์ประกอบ
ระดับคุณวุฒิ
z ความรู้
z ทักษะ
z การประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ความเชือ่ มโยง
ของรายละเอียดองค์ประกอบ
ระดับคุณวุฒิ
กับผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามคุณวุฒิทางการศึกษา

การเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
การเรียนรู้
ในสถานทีท่ ำงาน

กรอบคุณวุฒิของ
แต่ละกลุ่ม/สาขาวิชาชีพ
z สมรรถนะที่ต้องการ
z เกณฑ์การประเมิน
z ความเชื่อมโยงกับระดับ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

z
z
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แนวทางการนำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรม คือ
- การให้ความสำคัญความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพของแต่ละกลุม่ /
สาขาอาชีพของประเทศ
- การวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรูท้ กั ษะและคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของแต่ละกลุม่ /สาขาอาชีพและทีเ่ ป็นแกนกลาง (Core Competency)
9 ระดับ
- การวิเคราะห์และพัฒนาความเชือ่ มโยงระหว่างระดับคุณวุฒิ 9 ระดับ
กับกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ
การอุดมศึกษา
- การจัดทำรายละเอียดกรอบคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ตามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติใน 3 ส่วน คือ สมรรถนะทีต่ อ้ งการ เกณฑ์การประเมิน
และการเชือ่ มโยงกับระดับคุณวุฒทิ างการศึกษา
- การวิเคราะห์แบ่งแยกสมรรถนะที่เรียนรู้ได้ในสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการ/ทีท่ ำงาน
- การจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติประกอบด้วย
3.1) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการกำลังคน
เชิงคุณภาพของภาคการผลิตและบริการ กับระบบคุณวุฒทิ างการศึกษา
3.2) เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาของประเทศ
ให้สอดคล้องเชือ่ มโยงก้าวทันการเปลีย่ นแปลงของโลกอาชีพ และสามารถครอบคลุม
คุณวุฒยิ อ่ ยต่างๆ
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3.3) เพือ่ พัฒนากลไกในการยกระดับคุณค่าของผูม้ คี วามสามารถ
หรือสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน ทีต่ อ้ งการเพิม่ พูนคุณวุฒกิ ารศึกษาด้วยระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์และความรูท้ ม่ี อี ยูก่ อ่ น (Recognition of Prior Learning - RPL)
รวมทัง้ การเชือ่ มโยงเส้นทางการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายของบุคคล
3.4) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
และการเพิม่ โอกาสการศึกษา (Widening Education Participation) ทีส่ ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.5) เพื่อสนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพ การยกระดับ
การสร้างมาตรฐานคุณวุฒกิ ารศึกษาให้มคี วามเป็นสากล โปร่งใส และเทียบเคียงกันได้
3.6) เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงกับกรอบคุณวุฒติ า่ งประเทศ เพือ่
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกำลังคนของประเทศและสร้าง
ความคล่องตัวมีประสิทธิภาพในการเคลือ่ นย้ายกำลังคนและนักเรียนนักศึกษาในภูมภิ าค
(Mobility of Manpower and Student)
4) โครงสร้างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติมโี ครงสร้าง 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระดับคุณวุฒิ (Levels) เป็นระดับสมรรถนะหรือความสามารถใน
การปฏิบตั งิ านตามขอบเขตความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรูท้ กั ษะและคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ ตัง้ แต่ระดับ 1- 9 โดยมีขอ้ กำหนดขอบเขตจากง่ายไปยาก ดังแผนภูมิ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามระดับคุณวุฒกิ ารศึกษา

กลไกเชือ่ มโยง/
การเติมเต็ม

ระดับสมรรถนะ
ในการทำงาน

ปริญญาเอก

ระดับ 9

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

ระดับ 8

ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
อนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ศึกษา
ฝึกอบรม
ประเมิน
เทียบเคียง
ฯลฯ

ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3

ม.ปลาย + ทักษะอาชีพ

ระดับ 2

ม.ต้น + ทักษะอาชีพ

ระดับ 1

ส่วนที่ 2 รายละเอียดองค์ประกอบของระดับคุณวุฒแิ บ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) ความรู้ 2) ทักษะ และ 3) การประยุกต์ใช้ความรูท้ กั ษะและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
โดยมีขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ง่ายไปยากจากระดับ 1-9 ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
แกนกลาง(Core) สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั กำลังคนในทุกกลุม่ อาชีพ/อุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3 ความเชือ่ มโยงของระดับคุณวุฒิ และรายละเอียดองค์ประกอบ
ของระดับคุณวุฒใิ นแต่ละระดับกับผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามระดับคุณวุฒทิ างการศึกษา
ซึ่งมิได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ในแต่ละลักษณะอาชีพ/สาขางานของแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมในภาคการผลิตและบริการต้องมีกลไกทีส่ ามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม
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ให้บคุ คลทีม่ คี วามสามารถในระดับต่างๆ เข้าสูร่ ะบบคุณวุฒทิ างการศึกษาขณะทีบ่ คุ คล
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาก็สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม เพือ่ ให้ได้รบั การรับรอง
ในฐานะผูม้ รี ะดับสมรรถนะได้
ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามระดับคุณวุฒทิ างการศึกษาระดับต่างๆ
ทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 9 ระดับ
เช่นกันตัง้ แต่ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชัน้ สูง และ
ป.เอก และมีความเชือ่ มโยงและสามารถเทียบเคียงกับระดับคุณวุฒหิ รือความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ าน ระดับ 1 - 9
แผนภาพโครงสร้างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ

กลไกเติมเต็ม/
เชือ่ มโยง/
เทียบเคียง

รายละเอียด
องค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ
ระดับ
คุณวุฒิ
1-9

ความรู้
z ทักษะ
z การประยุกต์ใช้
ความรู/้ ทักษะ
และคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์
z

ฝึกอบรม
z ทดสอบ
z ประเมิน
z เทียบประสบการณ์
z ฯลฯ
z

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
การอุดมศึกษา
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ปวส.
การอาชีวศึกษา
ปวช.
ม.ปลาย
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ม.ต้น

1

ระดับ
คุณวุฒิ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา

มี ค วามรู ้ พ ื ้ น ฐาน มีทกั ษะพืน้ ฐานในการสือ่ สาร การสื ่ อ สารภายใต้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง าน ม.ต้น + ทักษะอาชีพ
ในการเขียน อ่าน พูด และการทำงานประจำ ทีก่ ำหนดเลือกและใช้เทคโนโลยีพน้ื ฐาน สามารถสือ่ สารถ่ายทอดความคิด ความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ
สือ่ สาร การคำนวณ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการทำงานและการแก้ปัญหาได้ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ เพือ่ การดำเนิน
วั ฒ นธรรม และ พื้นฐาน มีทักษะการคิด อย่างเหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อ ชีวติ ประจำวัน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
เอกลักษณ์ของชาติ ทักษะชีวิต ทักษะการ งานอาชีพและองค์กร มีมนุษย์สมั พันธ์ การทำงาน และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีจิตบริการ และมีความตระหนักใน แก้ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ ผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ุ ธรรม บนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ในเชิงบวก
ตามช่วงวัยความสามารถ การทำงานอย่างปลอดภัย มีคณ
จริยธรรม และทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีพน้ื ฐานเพือ่ การทำงานและการแก้
ในการแก้ ป ั ญ หา
การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่าง ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง และมีสมรรถนะในสาขาอาชีพ
ต่อเนื่องรักความเป็นไทยและรักชาติ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยสมรรถนะ และเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์ สุจริต
มุง่ มัน่ ในการทำงาน มีจติ สาธารณะ รักความเป็นไทย และ
ศาสน์ กษัตริย์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวนิ ยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5) รายละเอียดของกรอบคุณวุฒแิ ต่ละระดับ
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ระดับ
คุณวุฒิ

มีความรูใ้ นการเขียน สามารถทำงานประจำตาม สามารถรับผิดชอบงานด้วยตนเอง และ
อ่าน พูด คำนวณ ลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลง มีสว่ นร่วมในการทำงาน สามารถปฏิบตั งิ าน
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น เลือกใช้ วิธกี ารในการทำงาน ภายใต้คำแนะนำ เสนอแนะความคิดเห็นเพือ่
วิชาชีพพืน้ ฐาน และ ทีเ่ หมาะสม มีทกั ษะการใช้ ปรับปรุงงานทีร่ บั ผิดชอบ มีการบันทึกผลงาน
ภาษาอั ง กฤษ ใน เทคโนโลยีเพื่อการมีทักษะ เพือ่ การตรวจสอบ ควบคุม และร่วมแก้
การสือ่ สารเบือ้ งต้น การคิด ทักษะชีวติ ทักษะ ปัญหา และสามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษ
การสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ พืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการเลือก
ตามช่วงวัย การสือ่ สารด้วย ใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถ สามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปญั หางานทีร่ บั
ผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีความสามารถเลือก
ในการแก้ปฐั หา
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนางาน

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ม.ปลาย + ทักษะอาชีพ
มีความสามารถในการสือ่ สารเลือกรับหรือไม่รบั ข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลด้วยความถูกต้องรวมทัง้ การเจรจาต่อรองเพือ่
ลดปัญหา ตลอดจนการเลือกใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปญั หางานทีร่ บั ผิดชอบ
อย่างเป็นระบบและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลและปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมและสภาพแวดล้อม มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพือ่
การพัฒนาตนเอง และมีทกั ษะพืน้ ฐานหรือทักษะเฉพาะทีส่ มั พันธ์
กับการปฏิบตั งิ าน มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความ
เป็นสากล เป็นผูม้ วี นิ ยั

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
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ระดับ
คุณวุฒิ

มีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะในการเชือ่ มโยงความรู้ ประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพ และ
ในหลักการ วิธกี าร เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็น ICT ในการแก้ปญั หา และการปฏิบตั งิ านใน
ทฤษฎี ในสาขาวิชาชีพ งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ บริบทใหม่ มีสำนึกด้านความปลอดภัย
เฉพาะ และหลักการ มีทกั ษะด้านความปลอดภัย มีความรับผิดชอบและความเป็นอิสระในการ
ความปลอดภั ย ที ่ การสื่อสารด้วยภาษาไทย ปฏิบตั งิ านให้สำเร็จ สามารถให้คำแนะนำและ
เกี ่ ย วข้ อ ง ภาษา ภาษาอังกฤษ หรือภาษาของ รับผิดชอบต่อผูอ้ น่ื ได้มจี ติ วิทยาในการทำงาน
อั ง กฤษในวิ ช าชี พ ประเทศในกลุม่ อาเซียน เพือ่ และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้ภาษา
ความรู้ และหลักการ ประโยชน์ในวิชาชีพ และมี อังกฤษเฉพาะทางวิชาชีพในการปฏิบตั งิ าน
ความปลอดภั ย ที ่ ทักษะพืน้ ฐานในการใช้ ICT และเจตคติทด่ ี ตี อ่ วิชาชีพ มีคณุ ธรรม จริยธรรม
มีความตระหนักในการทำงานอย่างปลอดภัย
เกีย่ วข้อง
และอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปวช.
มีความรู้ ความเข้าใจในวิธกี ารและวิธกี ารดำเนินงาน สามารถ
ปฏิบตั งิ านโดยใช้ทกั ษะ ในขอบเขตสำคัญและบริบทต่างๆ ทีส่ มั พันธ์
กัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานประจำ สามารถประยุกต์ทกั ษะ ความรู้
และ ICTไปสูบ่ ริบทใหม่ๆ สามารถให้คำแนะนำและแก้ปญั หา
เฉพาะด้าน อาจต้องรับผิดชอบต่อผูอ้ น่ื รวมทัง้ มีสว่ นร่วมและ/
หรือมีการประสานงานกลุม่ หรือหมูค่ ณะ มีคณุ ธรรม จริยธรรม
และเจตคติทด่ี ตี อ่ วิชาชีพ
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ระดับ
คุณวุฒิ

มีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะเชิงลึกในวิชาชีพเฉพาะ ประยุกต์ความรูท้ กั ษะ และ ICT ในการ
ในวิชาการและวิชาชีพ ทาง ทักษะการวิเคราะห์ความ ปฏิบตั แิ ละแก้ปญั หางาน มีสว่ นร่วมในการ
และความปลอดภัยที่ ปลอดภั ย ทั ก ษะการคิ ด วางแผน ประสานงาน และประเมินผลการ
เชื่อมโยงกันในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริบททีแ่ ตกต่างกัน การทำงาน
ทำงานทีห่ ลากหลาย ใช้ในการตัดสินใจ การบริหาร เป็นทีม สมรรถนะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ความรูภ้ าษาอังกฤษ จัดการเบือ้ งต้น และทักษะใน การสอนงานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การแก้
และ ICTในระดับที่ การสอนงาน รวมทัง้ ทักษะใน ปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารจัดการงาน
เชื ่ อ มโยงกั บ การ การใช้ภาษาอังกฤษ และ ICT เบือ้ งต้น และมีเจตคติทด่ี ใี นการทำงาน
ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน และความรู้ ในการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ทางกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม มี
ข้อง และการบริหาร
ความตระหนักในการทำงานอย่างปลอดภัย
จัดการระดับต้น

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปวส.
สามารถปฏิบตั งิ านโดยใช้ความรูใ้ นวิชาการทีส่ มั พันธ์กบั วิชาชีพ
ในขอบเขตทัว่ ไปของงานทีห่ ลากหลาย บางงานทีม่ คี วามซับซ้อน
และไม่เป็นงานประจำ สามารถประยุกต์ทกั ษะความรู้ และ ICT
ในการจัดการ การแก้ปญั หา การวางแผนและจัดการทรัพยากร
ได้เหมาะสม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิธกี าร ริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองผูอ้ น่ื และหมูค่ ณะ มีสว่ นร่วมทีเ่ กีย่ วกับ
การวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล มีคณุ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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ระดับ
คุณวุฒิ

มีความรูค้ วามเข้าใจที่ มี ท ั ก ษะในการวางแผน สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ ICT
ครอบคลุ ม สอด การบริหารและการจัดการ ในการวางแผน การจัดการทรัพยากร การ
คล้องและเป็นระบบ งานการผลิต หรืองาน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหาร
ในสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา บริการในงานอาชีพ ตลอด การผลิตหรือการสร้างทีมงาน และความ
ตลอดจนมีความรู้ จนการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อน รับผิดชอบต่อผูอ้ น่ื เป็นผูบ้ ริหารระดับกลาง
และทักษะทีจ่ ำเป็นต่อ การพัฒนานวัตกรรมและ มีวสิ ยั ทัศน์ การคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะ
การปฏิบตั งิ านอย่าง เทคโนโลยี รวมถึงการใช้ การโน้มน้าว ความเป็นสากล และมีจติ วิทยา
ดี ประสิทธิภาพใน ภาษาอังกฤษ และ ICT เพือ่ ในการบริหาร มีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านที่
วิชาชีพเชิงลึก และ ติดต่อสือ่ สารในระดับสากล ซับซ้อน แสดงออกถึงภาวะผูน้ ำในการบริหาร
ความเชื่อมโยงกัน
จัดการงาน ทัง้ ในการเป็นผูน้ ำหรือสมาชิก
ระหว่ า งวิ ช าชี พ ที ่
ของกลุม่ หรือจัดการงานผูอ้ น่ื มีคณุ ธรรม
เกี ่ ย วข้ อ งกั บ การ
จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติทด่ี ตี อ่
ทำงานและพัฒนา
วิชาชีพ
การเรี ย นรู ้ ท าง
วิชาการ และการ
บริหารระดับกลาง

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปริญญาตรี
สามารถตรวจสอบปัญหาทีซ่ บั ซ้อน และพัฒนาแนวทางในการแก้
ปัญหา ตลอดจนค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ความรู้
ทักษะและ ICT ในวิชาการและการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้เทคโนโลยี หรือ
งานวิชาชีพในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง และสัมพันธ์กบั วิชาชีพตาม
แนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรทีเ่ หมาะ
สม มีสว่ นร่วมพัฒนาและริเริม่ วิธกี ารปฏิบตั ิ รับผิดชอบต่อตนเอง
และหมูค่ ณะ มีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนหรือจัดการงาน
ผูอ้ น่ื มีคณุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติทด่ี ตี อ่
วิชาชีพ
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มี ค วามรู ้ ร ะดั บ สู ง ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ ICT เพือ่
ทั้งภาคทฤษฎีและ ประสบการณ์การจากการ การวางแผนแก้ปญั หาและการพัฒนางาน
ภาคปฏิบัติในทาง ปฏิบตั ิ เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรม
วิชาชีพและวิชาการ ประเด็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อนโดย และเทคโนโลยีในบริบทใหม่ โดยใช้รปู แบบ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิค กระบวนการทางวิชาการ และแสดงความ
กับการปฏิบตั งิ าน มี การวิเคราะห์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการ รับผิดชอบอย่างสูง และความเป็นผูน้ ำใน
ความรูเ้ กีย่ วกับการ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพือ่ หน้าทีก่ ารงาน มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ศึกษาค้นคว้าวิจัย นำไปสู่การสรุปผลและจัด มีวิสัยทัศน์ การพัฒนางานและทีมงาน
และการพั ฒ นา ทำข้อเสนอในการแก้ปญั หา มีความรับผิดชอบ มีคณุ ธรรม จริยธรรม
นวัตกรรมใหม่ๆใน และการพัฒนางานในอนาคต และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
และเป็นผูน้ ำในการทำงาน
และการบริ ห าร
จั ด การในระดั บ
ค่อนข้างสูง

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรูแ้ ละทักษะทาง
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความชำนาญทัง้ ทางวิชาการและทางวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะ
ผูน้ ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพในากรดำรงชีวติ และการริเริม่ ดำเนินการ
เรือ่ งสำคัญๆ ในทีท่ ำงาน และชุมชน
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มีความรู้อย่างถ่อง มี ท ั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ ICT เพือ่
แท้ และทันสมัยใน สังเคราะห์ และประเมินข้อมูล การพินจิ วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน วิจยั
เนือ้ หาสาระหลักทัง้ ต่างๆ เพือ่ การบริหารจัดการ ริเริม่ พัฒนางานในบริบทใหม่ เป็นผูบ้ ริหาร
ด้ า นหลั ก การและ องค์กรในระดับสูง รวมทั้ง ระดับสูงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง มีภาวะ
ทฤษฎีเชิงลึกในสาขา มี ท ั ก ษะความคิ ด ริ เ ริ ่ ม ผูน้ ำ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ของ
วิชา และสามารถ สร้างสรรค์ การวิจยั การ หน่วยงาน พัฒนาระบบงานและทีมงาน มี
นำมาประยุกต์ในการ พั ฒ นานวั ต กรรม และ ความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ มีจริยธรรม
ศึกษาค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ และจรรยาบรรณ
และการสร้างองค์ วิชาการและวิชาชีพ
ความรูใ้ หม่ และการ
บริหารจัดการ

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปริญญาโท
มีคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรูแ้ ละทักษะทาง
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับทีส่ งู มากโดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ความชำนาญทางด้านการวิจยั หรือพัฒนาความชำนาญระดับสูง
ทัง้ ทางวิชาการและวิชาชีพ
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มีความรู้ลึกซึ้งและ มี ท ั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทีท่ นั สมัยและความเข้าใจ
ทันสมัยในสาขาวิชา สถานการณ์ใหม่ๆ ทีซ่ บั ซ้อน ผลงานวิจยั เพือ่ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
เฉพาะของงาน และ การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในการพัฒนางานใน
สาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ การสร้าง บริบทใหม่ เป็นผูอ้ ย่างมืออาชีพ สามารถ
สามารถใช้ความรู้ เครือข่ายความร่วมมือใน ประสานความร่วมมือกับผูอ้ น่ื ทัง้ ภายในและ
ทางการวิจยั และการ ระดับชาติและนานาชาติ และ ภายนอกสาขาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
ปฏิบัติล่าสุดในการ ใช้ทกั ษะทางปัญญาเป็นฐาน การตัดสินใจและการให้คำแนะนำของตนเอง
วิเคราะห์ปัญหาที่ ในการปฏิบัติกิจกรรมทาง สนับสนุนการพัฒนาผูร้ ว่ มงานอย่างต่อเนือ่ ง
กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผน ติดตาม กำกับ
ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า ง วิชาชีพ
ดูแลและสร้างระบบประเมินผล ตลอดจนริเริม่
เข้ ม ข้ น และใช้
ระบบงานทีม่ คี วามซับซ้อน แสดงภาวะผูน้ ำใน
กระบวนการและการ
การส่งเสริม ความมีคณุ ธรรม จริยธรรมทัง้
สร้างองค์ความรูใ้ หม่
ในทีท่ ำงานและชุมชนอย่างกว้างขวางขึน้ จาก
และการพั ฒ นา
ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและ
การจัดการบริหาร
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างลึกซึง้ ในสาขาวิชา
องค์กร

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มีคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรูแ้ ละทักษะทาง
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับทีส่ งู มากโดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ความชำนาญทางด้านการวิจยั หรือพัฒนาความชำนาญระดับสูง
ทางวิชาชีพ
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มีความรูค้ วามเข้าใจ มี ท ั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ ICT ในการ
อย่างถ่องแท้และลึก ประเด็นปัญหาและแนวทาง คิดค้น วิจยั และพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ซึ้งในความรู้ที่เป็น แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ในบริบททีม่ ลี กั ษณะพิเศษและหลากหลายทีไ่ ม่
แก่นในสาขาวิชาการ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ สามารถคาดการณ์ได้ แสดงออกถึงความ
หรือวิชาชีพลุ่มลึก ใหม่ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ โดดเด่นในการเป็นผูน้ ำในทางวิชาการหรือ
ชัน้ สูง รูเ้ ทคนิคการ และสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง วิชาชีพ และสังคมทีม่ คี วามซับซ้อนอย่างมือ
วิจัยและการพัฒนา รวมทั้งทักษะในการสร้าง อาชีพและเป็นสากล ชีน้ ำในการกำหนด
การจัดการบริหาร เครือข่ายความร่วมมือใน กลยุทธ์ นโยบาย แผน และการกำกับ
องค์ ก รสามารถ ระดับชาติ และนานาชาติ เพือ่ ดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน
พัฒนานวัตกรรมหรือ การบริ ห ารจั ด การอย่ า ง เชีย่ วชาญ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ มืออาชีพ
การทำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในบริบททีห่ ลากหลาย

ความรู้

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ
การประยุกติใช้ความรู้ ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปริญญาเอก
มีคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมัน่ คง รวดเร็ว มีการศึกษาค้นคว้าที่
ลุม่ ลึกในระดับสูงอย่างมีอสิ ระ เชีย่ วชาญในเทคนิคการวิจยั ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาแบะสามารถนำเสนอรายงานทัง้
ในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ เชีย่ วชาญในการพัฒนาการล่าสุดขององค์
ความรู้ ในสาขาวิชา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์
ใช้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ พูนและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ
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บทที่ 4
ความเชือ่ มโยงของระบบคุณวุฒกิ ารศึกษาของประเทศไทย
และข้อเสนอแนวคิดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
การวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงของระบบคุณวุฒขิ องประเทศไทย และข้อเสนอ
แนวคิดกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนของคณะที่ปรึกษาของ ASEAN นำเสนอใน
3 ส่วนคือ
1) ผลการประเมินตนเองของประเทศไทยในการพัฒนาระบบคุณวุฒหิ รือ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
2) ความเชื่อมโยงของระบบคุณวุฒิของประเทศไทยกับข้อเสนอแนวคิด
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน

4.1 ผลการประเมินตนเองของประเทศไทยในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ
คณะทีป่ รึกษาการจัดทำกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียนได้จดั ให้มแี บบฟอร์ม
การประเมินตนเองของประเทศไทย ซึง่ จากผลการพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน
ทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนภาคการศึกษาทุกระดับและผูเ้ กีย่ วข้อง ได้รว่ มกันประเมินระบบ
คุณวุฒขิ องประเทศทีเ่ ชือ่ มโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ผลการประเมินผลว่า
การดำเนินงานส่วนใหญ่ของประเทศอยูใ่ นขัน้ ตอนที่ 5 คือโครงสร้างและกระบวนการ
มีการดำเนินมากกว่า 5 ปี และขัน้ ตอนที่ 6 คือการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการดำเนินการทบทวน
โครงสร้างและกระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1.1 องค์ประกอบกรอบคุณวุฒิ
ผลการดำเนินงาน
แห่งชาติ
z เป้าหมาย
มีเป้าหมายตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 2 มีการจัดทำร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่ง
ชาติ โดยมุง่ เน้นให้เป็นกลไกการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมให้ยึดโยงกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องบุคคล หรือตามระดับความ
สามารถในการปฏิบตั ทิ ต่ี ลาดแรงงานต้องการ
z ลักษณะสำคัญ/โครงสร้าง
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติทร่ี า่ งขึน้ มีโครงสร้างครอบ
คลุมการศึกษาหลังภาคบังคับ (มัธยมศึกษา) การ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรูใ้ นแต่ละระดับเป็นหลัก สำหรับการกำหนด
ปริมาณหน่วยการเรียนหรือโมดุลทีย่ งั ไม่ชดั เจน
z การจัดการ
ระยะแรกสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดูแล
ส่วนในอนาคตต้องพิจารณาว่าหน่วยงานใดควร
บริหารจัดการและกำกับดูแล
ระบบคุณวุฒขิ องประเทศไทยมีความชัดเจนในเรือ่ ง
z กระบวนการ
กฎข้อบังคับ การเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ มีการวัดปริมาณการเรียนรูโ้ ดยใช้
ระยะเวลาและหน่วยการเรียน แต่การเผยแพร่
อาจยังไม่กว้างขวางสูส่ าธารณะเท่าทีค่ วร
z ความเชือ
่ มโยง
มีระบบการเชือ่ มโยงและเทียบเคียงกับคุณวุฒติ า่ ง
ประเทศอยูแ่ ล้ว แต่สว่ นใหญ่เน้นเฉพาะรายคุณ
วุฒิหรือสถาบันการศึกษา การเชื่อมโยงระบบ
ใหญ่ยงั ไม่ชดั เจน
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การสนับสนุน

4.1.2 การประกันคุณภาพ
z

การรับรองคุณวุฒิ

z

การจดทะเบียน
สถาบันการศึกษา

z

ครู/ผูฝ้ กึ

มีการจัดงบประมาณสนับสนุนเรือ่ งนีจ้ ากหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับการศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานของ
คุณวุฒทิ จ่ี ะได้รบั อนุมตั ิ และรับรองระดับชาติ ทุก
คุณวุฒิเป็นคุณวุฒิตามาตรฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการ และมีการติดตามประเมินผล และให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
การอนุมตั ใิ ห้มกี ารจัดตัง้ สถาบันการศึกษาเพือ่ เปิด
สอนหลักสูตรระดับต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ หลัก
เกณฑ์ และข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานทีร่ บั ผิด
ชอบการศึกษาแต่ละระดับ เช่น สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับการอนุมัติและกำกับดูแลโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา
กำกั บ ดู แ ลมาตรฐานโดยสำนั ก งานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
มีข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของครูและผู้สอน
รวมทั้งปริมาณต่อสัดส่วนจำนวนผู้เรียนตาม
ลักษณะประเภทคุณวุฒแิ ต่ละระดับ มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการจัดหาและพัฒนาครู
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การประยุกต์ใช้ในระหว่าง
ประเทศ

การประยุกต์ใช้ในระหว่างประเทศ เปิดโอกาส
ให้ตา่ งประเทศเข้ามาจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำหนด มีการรับรองหลักสูตรคุณวุฒิ
จากต่างประเทศ และคุณวุฒขิ องประเทศไทยได้รบั
การรับรองในต่างประเทศเช่นกัน

ในภาพรวมถือว่าการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศไทย มีความ
ก้าวหน้าระดับหนึง่ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) ระบบคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยมีการกำหนดกรอบ
มาตรฐานทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับผลลัพธ์การเรียนรูแ้ ต่ละระดับการศึกษา
สำหรับระดับอุดมศึกษาถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากที่มีการจัดทำกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd) เสร็จเรียบร้อย โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวง
ให้มกี ารนำสูก่ ารปฏิบตั แิ ล้ว
2) ระบบการประกันคุณภาพมีความชัดเจนทัง้ เงือ่ นไขการเปิดสอนหลักสูตร
ในแต่ละระดับการศึกษา รวมทัง้ ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาทัง้ ภายในและ
ภายนอก
3) ระบบการอนุมตั หิ ลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒเิ ป็นไปอย่าง
มีระบบโดยมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
4) การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย อยู่ระหว่างการ
จัดทำรายละเอียดเพิม่ เติม เพือ่ นำเสนอตามขัน้ ตอนต่อไป
5) ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และ
เข้าประชุม ให้ความสนใจและพร้อมร่วมกันผลักดันการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
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4.2 ความเชื่อมโยงของระบบคุณวุฒิประเทศไทยกับข้อเสนอแนวคิด
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
จากข้อเสนอแนวคิดการจัดทำกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนของคณะ
ทีป่ รึกษา มีประเด็นทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับระบบคุณวุฒขิ องประเทศไทย ดังนี้
ขอบเขต

ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ

การกำหนดเกณฑ์กลางทีใ่ ช้อา้ งอิง เทียบเคียง คุณวุฒใิ นภูมภิ าค
อาเซียนระหว่างประเทศสมาชิกนัน้ มีขอ้ เสนอให้มงุ่ เน้นการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา
ซึง่ สอดคล้องกับร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและระบบคุณวุฒทิ ง้ั 3
ส่วนของประเทศไทย ทัง้ นีอ้ าจมีการเลือกทดลองในบางระดับ หรือ
บางสาขาวิชาชีพก่อนตามทีป่ ระเทศสมาชิกจะต้องตกลงร่วมกัน
สำหรับประเทศไทยการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาน่าจะเป็นเป้า
หมายสำคัญ
ตามข้อเสนอที่จะมีองค์กรกลางระหว่างประเทศหรือสำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน ทำหน้าทีอ่ งค์กรหลักในการจดทะเบียนและ
รับรองคุณวุฒิ รวมทัง้ การกำหนดมาตรฐานขัน้ ต่ำของสถาบันการ
ศึกษา และการจัดระบบการประเมินการเรียนรู้และการออก
ประกาศนียบัตร ซึง่ จะทำให้ประเทศสมาชิกสามารถประสานการ
ดำเนินงานในระดับภูมภิ าคได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการหารือและหา
ข้อยุตริ ว่ มกันระหว่างประเทศสมาชิก ในเรือ่ งของเกณฑ์และตัวบ่งชี้
และวิธกี ารสำหรับการประกันคุณภาพคุณวุฒริ ะหว่างประเทศ เพือ่
สร้างความเชือ่ ถือร่วมกัน ซึง่ ข้อเสนอนีจ้ ะใช้เป็นแนวทางในการ
ทำงานร่วมกันภายในประเทศด้วย สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาแต่ละระดับมีความเข้มแข็ง แต่ยงั ขาดหน่วย
งานกลางประสานการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ ซึง่ ในระยะ
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เริ่มแรกนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะที่ริเริ่ม
ดำเนินการเรือ่ งนีต้ อ้ งเร่งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่
ดำเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และดำเนินการพัฒนากรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติคขู่ ยายไปกับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
วัตถุประสงค์ ข้อเสนอวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนให้ความ
สำคัญ 4 ประเด็นหลักคือ 1) สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2) เพิม่ การรับรองคุณวุฒิ 3) ส่งเสริมและผลักดันถ่ายโอนหน่วย
การเรียนและการเคลื่อนย้ายผู้เรียน และ 4) ส่งเสริมการ
เคลือ่ นย้ายกำลังคน วัตถุประสงค์ทง้ั 4 ข้อสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของ
ระบบการศึกษาทีส่ ามารถผลิตกำลังคนเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน วัตถุ
ประสงค์หลักของกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนน่าจะเป็นการ
เคลือ่ นย้ายผูเ้ รียนและกำลังคนระหว่างประเทศสมาชิก รวมทัง้ การ
ผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกให้ได้
มาตรฐานใกล้เคียง กรอบเกณฑ์กลางระดับภูมภิ าคอาเซียน จะช่วย
ให้ประเทศสมาชิกใช้อา้ งอิงในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ รวมทัง้
การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กระบวนการ โดยทีก่ ระบวนการให้การรับรองกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนต้อง
ดำเนินการด้วยข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ดังนัน้ กรอบ
คุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน จะช่วยสนับสนุนและผลักดันระบบคุณวุฒิ
หรือกรอบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก ดังนัน้ จะเป็นการดีหากการ
ดำเนินการพัฒนาข้อกำหนดและเกณฑ์ตา่ งๆ ของกรอบคุณวุฒแิ ห่ง
ชาติของประเทศไทยดำเนินการคูข่ นานไปกับการพัฒนาระบบของ
ภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ให้เกิดกลไกการเทียบเคียง การสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพ
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โครงสร้าง

กระบวนการ
อ้างอิง

รายละเอียดของระดับการเรียนรูท้ แ่ี สดงให้เห็นความซับซ้อนของ
ผลลัพธ์การเรียนรูจ้ ะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของคุณวุฒวิ า่ ควรมี
กีร่ ะดับ ซึง่ กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติควรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามระดับคุณวุฒิ ซึง่ อาจกำหนดเป็น 8 ระดับ โดยมีองค์ประกอบ
3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้มี
การวัดปริมาณการเรียนรูโ้ ดย เช่น 1 หน่วยเท่ากับ 10 ชัว่ โมง
การเรียนรู้ การกำหนดโครงสร้างเป็น 8-10 ระดับ โดยยึดโยง
กับผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละระดับนัน้ ในส่วนของระบบคุณวุฒขิ อง
ประเทศไทยได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรูไ้ ว้อย่างชัดเจนแล้ว สำหรับ
องค์ประกอบระดับการเรียนรูท้ ก่ี ำหนดไว้ 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ
และความเป็นอิสระ ทีป่ ระชุมยังไม่เห็นชอบโดยเฉพาะส่วนที่ 3
“ความเป็นอิสระ” ซึง่ ต้องหาข้อยุตจิ ากประเทศสมาชิกด้วยเนือ่ ง
จากนอกเหนือจากความรู้ ทักษะ แล้วยังมีเรือ่ งของคุณลักษณะและ
การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ความหมายของ “ความเป็นอิสระ” อาจไม่ครอบคลุม ส่วนวัด
ปริมาณการเรียนรู้ 1 หน่วยต่อ 10 ชัว่ โมงการเรียนรู้ อาจต้อง
สร้างความเข้าใจและหาข้อมูลในประเทศสมาชิกเพิม่ เติม
สำหรับประเทศสมาชิกทีม่ กี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ อาจมีการกำหนด
อย่างกว้างถึงระดับที่เหมาะสมที่สุดของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ส่วนประเทศทีย่ งั ไม่มกี รอบคุณวุฒิ
แห่งชาติอาจกำหนดประเภทของคุณวุฒแิ ห่งชาติทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ กับ
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน และรวมการวัดปริมาณการเรียนรู้
ด้วย นอกจากนีอ้ าจรวมถึงการยืนยันการรับรอง และจดทะเบียน
หน่วยงานทีไ่ ด้มาตรฐานขัน้ ต่ำ หรืออาจจะเป็นการรวมกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ หรือเกณฑ์ทว่ั ไป ซึง่ ข้อเสนอนีย้ งั ไม่ชดั เจน
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ต้องมีการหารือร่วมกันในรายละเอียด ทีส่ ำคัญการพิจารณาเลือก
ทางใดทางหนึง่ อาจเหมาะกับบริบทของระบบคุณวุฒทิ แ่ี ตกต่างกันทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนัน้ ข้อเสนอแนะและการสนับ
สนุนการดำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการอ้างอิงนีต้ อ้ งเป็นไปอย่าง
เป็นระบบและมีความเข้าใจร่วมทุกฝ่าย
การบริหาร ในระดับภูมิภาคต้องมีองค์กรรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ
จัดการ
เพือ่ เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติอย่างเป็น
ระบบ ในระดับชาติตอ้ งมีองค์กรรองรับเช่นกัน เนือ่ งจากระบบคุณวุฒิ
ของประเทศไทยรับผิดชอบโดยหลายหน่วยงาน การประสานการ
ดำเนินงานภายในและระหว่างประเทศในภาพรวมเพื่อประสาน
ประโยชน์แก่ประเทศไทยในภาพรวมในการยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิ
ภูมภิ าคอาเซียน
การดำเนินการ ที่ปรึกษาของ ASEAN มีแผนการจัดการประชุมหารือภายใน
ประเทศสมาชิกทุกประเทศ เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประเมิน
ความพร้อมของแต่ละประเทศและเสนอแนวทางการจัดทำแผนให้
ประเทศสมาชิก สำหรับประเทศไทยคณะทำงานจากหน่วยงาน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารดังนี้
4.2.9 แผนปฏิบตั กิ ารการจัดทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
1) ภูมหิ ลัง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รเิ ริม่
จัดทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ปัจจุบนั ร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ได้จัดทำแล้ว มีการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นและปรับแก้ไขระดับหนึ่งแล้ว
อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการปรับให้สมบูรณ์ เพือ่ นำมาเสนอตามขัน้ ตอนเพือ่ ให้มกี ารพิจารณา
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อนุมัติและนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตามมีประเด็นสำคัญ
ทีต่ อ้ งให้ความสำคัญดังนี้
1.1) ในระดับอุดมศึกษาได้จดั ทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติระดับอุดมศึกษา
เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ยกเว้นระดับอาชีวศึกษาและ
การมัธยมศึกษา
1.2) ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ยังเป็นไปอย่างจำกัด
1.3) กฎหมายรองรับเรือ่ งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติยงั มิได้จดั ทำ
1.4) ขาดประสบการณ์และบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการขับเคลือ่ น
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
1.5) ระบบการประกันคุณภาพให้ความสำคัญกับสถานศึกษาโดย
ภาพรวมมากกว่าการเปิดสอนเพือ่ ให้คณ
ุ วุฒิ
2) วัตถุประสงค์
2.1) เพือ่ จัดให้มกี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
2.2) เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมุง่ มัน่ ในการพัฒนากรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติรว่ มกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3) เพื่อให้เกิดการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4) เพื่อกำหนดมาตรการด้านนโยบายในการดำเนินการที่จำเป็น
ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติกบั กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าค
อาเซียน
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3) การดำเนินงาน
3.1) เร่งเสนอร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อขออนุมัติหลักการและ
แนวดำเนินการ
3.2) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3) กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบกรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติ
3.4) จัดงบประมาณสนับสนุนและกำกับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ
3.5) ผลักดันระบบคุณวุฒใิ ห้เป็นเอกภาพ
3.6) เสนอร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3.7) สร้ า งระบบการเที ย บโอนผลการเรี ย นรู ้ ห รื อ การรั บ รอง
ประสบการณ์
3.8) กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับประเภทคุณวุฒติ า่ งๆ
3.9) ประเมินคุณวุฒจิ ากต่างประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
3.10) กำหนดโครงสร้างและกระบวนการรับรองสำหรับต่างประเทศ
ทีจ่ ะจัดการศึกษา ในประเทศไทย
3.11) ทำงานร่วมกันระหว่างประเทศในการให้การรับรองคุณวุฒขิ อง
แต่ละประเทศ
3.12) พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดในการบริการการศึกษาและ
ฝึกอบรมข้ามชาติ
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความสำคัญการพัฒนา
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติโดยจัดให้มกี ารศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคการศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และผูเ้ กีย่ วข้องในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมาทำให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
กว้างขวางขึน้ ประกอบกับการทีจ่ ะประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ASEAN ได้ให้ความสนใจในการเร่งรัดพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์กลางระดับภูมภิ าคในการอ้างอิงเทียบเคียงคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก
อันจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการเคลือ่ นย้ายนักเรียน นักศึกษา และกำลังคน
ในภูมิภาค ที่สำคัญจะช่วยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยด้วย
แม้ ว ่ า กรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ ข องประเทศยั ง มิ ไ ด้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ แ ละนำไปสู ่
การปฏิบัติ แต่การที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (TQF : Hed) ถือเป็นต้นแบบการดำเนินงานทีช่ ว่ ยให้
ประเทศยกระดับการพัฒนาไปอีกขัน้ ตอนหนึง่
ดังนัน้ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติอย่างสมบูรณ์ และสามารถ
เทียบเคียง อ้างอิงกับกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆในระดับ
นานาชาติได้ จึงได้มกี ารจัดประชุมปฏิบตั กิ ารเรือ่ งกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2554 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้รบั ความร่วมมือจาก ASEAN ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีวทิ ยากรจาก
Australia 2 ท่าน คือ Ms.Andrea Bateman และ Ms.Alison Vickers โดยมี
ที่ปรึกษาทูตฝ่ายการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 1 ท่านคือ
Mr.Scott J. Evans ร่วมเป็นวิทยากรด้วย
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ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันทบทวนระบบคุณวุฒขิ องประเทศไทย รับฟังข้อเสนอแนวคิด
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซีย (ดังรายละเอียดในบทที่ 1) ประเมินสถานะภาพของประเทศ
ไทยทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และการใช้ประโยชน์จากกรอบคุณวุฒิ
ภูมภิ าคอาเซียน โดยมีความเห็นร่วมกันดังนี้
1) ที่ประชุมเห็นด้วยกับการกำหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับ
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
2) สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพทีจ่ ะมีการจัดตัง้ ตามกฎหมาย จะมีสว่ นสำคัญใน
การผลักดันการดำเนินงานกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
3) กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนทีเ่ สนอ ได้กำหนดระดับความซับซ้อน
ของผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามระดับคุณวุฒิ ไว้ 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะ
และความเป็นอิสระ ในเรื่องของ “ความเป็นอิสระ” อาจต้องทบทวนเพราะเป็น
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะงานทีท่ ำ อาจทำให้เกิด
ความซับซ้อนมากขึน้
4) ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่แข็งขัน
และเป็นหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพทัง้ ด้านกำลังคนและทรัพยากร
5) ควรสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
กรอบคุณวุฒอิ าเซียน โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่าย
6) ควรมีการพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง
7) ให้ความสำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านระบบการศึกษา เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน
เป็นต้น
8) กำหนดแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์ และให้ความสำคัญการสร้าง
ความพร้อมแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สามารถดำเนินการตามแผนได้
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ในภาพรวมข้อเสนอแนวคิดกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน ยังอยูใ่ นลักษณะ
กว้าง สามารถยืดหยุน่ และปรับเปลีย่ นได้ เพราะมีหลักการทีเ่ น้นความสมัครใจในการ
ใช้ประโยชน์จากกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่
จะกำหนด ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและความเห็นชอบของประเทศสมาชิก
ดังนัน้ เพือ่ เร่งขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และการยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิ
ภูมภิ าคอาเซียน ควรดำเนินการดังนี้

5.1 การผลักดันกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
1) เร่งจัดทำรายละเอียดประกอบการนำเสนอกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเข้าสู่
ขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ นำสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยเร็ว
2) สร้างศักยภาพบุคลากร และการสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ ให้สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา มีความพร้อมในการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ
กรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิ
ภูมภิ าคอาเซียนแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4) เตรียมศึกษาโครงสร้างระบบงาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ รองรับการนำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ

5.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรอบคุณวุฒอิ าเซียน
1) จัดให้มคี ณะทำงานศึกษารายละเอียดการขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ควบคูก่ บั การพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
2) จัดให้มกี ารศึกษาข้อมูลการเชือ่ มโยงคุณวุฒขิ อง Mutual Recognition
Arrangement (MRA) ซึง่ ดำเนินการเกีย่ วกับการรับรองคุณวุฒผิ ปู้ ระกอบวิชาชีพ
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วิศวกรรม พยาบาล และอืน่ ๆอีก 5 สาขาในระดับภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ศึกษารูปแบบ
การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค
3) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
และการยึดโยงกับกรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียน
4) จัดให้มีโครงการทดลองเชื่อมโยงคุณวุฒิกับประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยแสวงหาความร่วมมือจากออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ทม่ี กี รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ทีเ่ ข้มแข็ง
5) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ด้วยการ
พัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคแห่งชาติควบคูไ่ ปด้วยกัน การศึกษาการเชือ่ มโยงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติทม่ี กี ารดำเนินการร่วมกันอยูแ่ ล้วในภูมภิ าค
6) ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนากรอบคุณวุฒภิ มู ภิ าคอาเซียนเพือ่
จัดทำแผนรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อย่างมีประสิทธิภาพ

80

บรรณานุกรม
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สรุปผลการประชุมปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
วันศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2554
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
ความเป็นมา
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาระบบการศึกษา ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับระบบประกันคุณภาพ ระบบคุณวุฒเิ ป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพ
การเรียนรูข้ องบุคคลทีเ่ ชือ่ มโยงกับคุณวุฒกิ ารศึกษาและการเทียบโอนประสบการณ์
โดยข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561) ได้กำหนด
มาตรการหลักในการผลิต และพัฒนากำลังคน ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถโดยพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อการรองรับสมรรถนะความรู้
ความสามารถของผูส้ ำเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภท ประกอบกับยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง
ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 ธ.ค. 2553 ให้มกี ารพัฒนา
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเพือ่ เป็นกลไกและเครือ่ งมือในการพัฒนากำลังคนให้มคี วามรู้
ความสามารถ ตรงตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และพั ฒ นาระบบ
การประเมินผลทีเ่ น้นสมรรถนะ เพือ่ ประกันคุณภาพว่าผูจ้ บการศึกษาจะมีความรูแ้ ละ
สมรรถนะทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึง่ จุดมุง่ หมาย
สำคัญของประชาคม ASEAN คือ ร่วมกันยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภูมภิ าค และร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อรองรับการปรับตัว
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานอย่างเสรี และรับรองระบบ
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เทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน ซึง่ ในการผลักดันในเรือ่ งนี้ คณะกรรมการโปรแกรม
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (ECONOMIC COOPERATION WORK
PROGRAMME-EWCP) เขตการค้าเสรีของอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE ARE-AANZFTA) ได้มี
การจัดประชุม เรือ่ ง กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน
2554 ณ ประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ “การจัดการศึกษาและฝึกอบรม : การเสริมสร้างขีดความสามารถ
เรือ่ ง กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ” โดยมีจดุ มุง่ หมายในการเชือ่ มโยงหลักการและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ และการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
ประเทศสมาชิก ด้วยการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติทเ่ี ทียบเคียงและยึดโยงกันได้
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
จึงได้แต่งตัง้ คณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและของภูมภิ าคอาเซียน (Regional
Qualification Framework) เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิระดับการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทยและการเชื่อมโยงกับแนวคิด
กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน และเห็นควรให้มกี ารศึกษาวิเคราะห์หลักการและ
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการรับรองกรอบคุณวุฒแิ ละการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยและการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ จัดทำ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและการนำสูก่ ารปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากรอบคุณวุฒิของอาเซียน โดยจะดำเนินการสร้างความรู้
ความเข้าใจ แนวคิด ประสบการณ์ การพัฒนา และการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ระดับภูมภิ าค และร่วมกันเชือ่ มโยงหลักการและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการรับรองคุณวุฒิ
และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกด้วยกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
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ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม ผู้แทนกลุ่มวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ และผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวม 80 คน โดยมีคณะวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน NQF จากประเทศ
ออสเตรเลีย 2 ท่าน คือ Ms.Alison Vickers และ Ms.Andrea Bateman และ
ทีป่ รึกษาทูต ฝ่ายการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย 1 ท่าน คือ
Mr.Scott J. Evans
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สรุปผลการประชุม
Session 1 : การนำเสนอ
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุม
โดยชีใ้ ห้เห็นความสำคัญของการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เนือ่ งจากกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็น
การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยกระบวนการเทียบโอนประสบการณ์ และทำให้
มองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้าอย่างชัดเจน นอกจากนีย้ งั เป็นการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพหรือสมรรถนะของบุคคลตามระดับคุณวุฒอิ กี ด้วย
รัฐบาลไทย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่
ประเทศไทยจะต้ อ งก้ า วเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ในปี พ.ศ.2558
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วม
แบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาร่ ว มกั น
ของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค การรับรองระบบเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน
ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกับอาเซียนและนานาประเทศ
และได้ ม ี ก ารกำหนดเป็ น นโยบายการศึ ก ษา ให้ เ พิ ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะใน
การปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทำมาตรฐานฝีมอื แรงงานให้ครบ
ทุกอุตสาหกรรม และมุง่ พัฒนาหลักสูตรใหม่ของ 5 กลุม่ อาชีพ คือ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและการบริการ
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เป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
(ECONOMIC COOPERATION WORK PROGRAMME-EWCP)
เขตการค้าเสรีของอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN - AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE ARE-AANZFTA) ได้เห็นความสำคัญใน
การพัฒนากรอบคุณวุฒิของอาเซียน โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ดำเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ แนวคิด ประสบการณ์ การพัฒนา
และการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและระดับภูมภิ าค และร่วมกันเชือ่ มโยงหลักการและ
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการรับรองคุณวุฒแิ ละการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกด้วยกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ทัง้ นีใ้ นการดำเนินงานได้มกี ารประชุมปรึกษา
หารือครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2554 ณ ประเทศไทย เพือ่ ประเมิน
ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกในเบื้องต้นและวางแผนร่วมกัน นอกจากนี้
เพือ่ ให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศไทย
ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดกรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้แต่งตัง้ คณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และของภูมภิ าค
อาเซียน (Regional Qualification Framework) ขึน้ เพือ่ ดำเนินการในเรือ่ งนี้
โดยคณะทำงานประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาทำงานร่วมกัน
หลังจากนัน้ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำเสนอ
ร่างกรอบคุณวุฒขิ องประเทศไทย ประกอบด้วย ระบบการศึกษาของประเทศไทย
ซึง่ มีคณ
ุ วุฒริ ะดับประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ปี (6-3-3) สำหรับการอาชีวศึกษาเริม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปวช.)
และระดับอุดมศึกษา (2-4 ปี)
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ได้กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5
ประการ คือ
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1)
2)
3)
4)
5)

ความสามารถในการสือ่ สาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา กำหนดคุณวุฒไิ ว้ 4 ระดับ คือ
1)
2)
3)
4)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสัน้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/ปฏิบตั กิ าร

ซึ่งในแต่ละระดับได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นพื้นฐาน
2) ขัน้ นำไปประยุกต์ 3) ขัน้ ประยุกต์ 4) ขัน้ พัฒนา และ 5) ขัน้ ก้าวหน้า
โดยทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรูน้ ้ี จัดเป็นมาตรฐานกลางในการจัดการเรียนการสอน
แต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่งคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ในแต่ละระดับดังกล่าว
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กำหนดกรอบคุณวุฒไิ ว้ 6 ระดับ คือ
1) อนุปริญญา (3 ปี)
2) ปริญญาตรี
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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4) ปริญญาโท
5) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
6) ปริญญาเอก
โดยมาตรฐานผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังในแต่ละระดับประกอบด้วย 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
ขณะนีป้ ระเทศไทยได้จดั ทำร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติไว้ 9 ระดับ โดยเชือ่ มโยง
คุณวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษากับระดับความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อเสนอของผูใ้ ช้กำลังคนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ซึง่ จะได้มกี ารนำเสนอตามขัน้ ตอนเพือ่ นำสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป
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Session 2 :
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติคอื อะไร
และจะเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
ได้อย่างไร
Miss Alison Vickers ได้เสนอแนวคิดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเริ่ม
ดำเนินการในระยะแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ
(สก๊อตแลนด์ อัฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย) ปัจจุบนั มี 120 ประเทศ
ได้จดั ทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติแล้ว
จุดมุ่งหมายของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ คือ การสร้างระบบแห่งชาติ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันของผูเ้ รียน นายจ้าง และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรม
สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณวุฒแิ ก่สงั คม รวมทัง้ การกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณวุฒติ า่ งๆ
เพือ่ การรับรองและเทียบโอนความรูแ้ ละทักษะ
องค์ประกอบหลักของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย
1) ระดับคุณวุฒิ อยูร่ ะหว่าง 6-12 ระดับ
2) รายละเอียดของการเรียนรูห้ รือผลลัพธ์ในแต่ละระดับ
3) กฎเกณฑ์หรือแนวทางในการเชื่อมโยงคุณวุฒิในระดับเดียวกันหรือ
ต่างระดับ
4) กฎเกณฑ์หรือแนวทางของปริมาณการเรียนรูใ้ นแต่ละคุณวุฒิ
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โครงสร้างของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย
1) ระดับ (Levels)
2) หน่วย (Units)
3) รายละเอียดคุณวุฒิ (Qualification descriptors)
4) ปริมาณการเรียนรู้ (Volume)
5) กฎเกณฑ์หรือแนวทางสำหรับเชือ่ มโยงคุณวุฒิ (Rules or Guiltiness
for linking qualification)
กรอบคุณวุฒอิ าจมีความหลากหลายตามลักษณะ ดังนี้
1) เน้นเฉพาะระดับการศึกษาระดับในระดับหนึง่ หรือกลุม่ สาขาวิชาชีพ
2) วิธกี ารลงทะเบียนคุณวุฒิ
3) ข้อกำหนดหรือแนวทางสำหรับการประกันคุณภาพ
4) การรับรองการเรียนรูน้ อกระบบ
5) ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบคุณวุฒิ
6) หน่วยงานรับผิดชอบระบบคุณวุฒกิ ลาง
โดยสรุปกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 1) ระดับ
2) ปัจจัยหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ 3) ความเชือ่ มโยงของคุณวุฒิ 4) กฎเกณฑ์หรือ
แนวทางของปริมาณการเรียนรู้ ทัง้ นีค้ วามต้องการของแต่ละประเทศและพืน้ ทีเ่ ป็น
ตัวกำหนดลักษณะของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
จะช่วยให้มกี ารเทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่างประเทศไทย
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Session 3 :
กรอบคุณวุฒทิ อ่ี า้ งอิงได้โดยทัว่ ไปคืออะไร
และกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน และข้อตกลงร่วมกัน
Miss Andrea Battman ได้สรุปความหมายของกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าค
อาเซียน ว่าเป็นวิธกี ารเชือ่ มโยงกรอบคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิกหนึง่ กับอีกประเทศหนึง่
โดยวิธกี ารเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒทิ เ่ี ป็นแกนกลาง
กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน จะทำให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่าง
ประเทศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี้
1) สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2) เพิม่ การรับรองคุณวุฒิ
3) ส่งเสริมและผลักดันการเทียบโอนหน่วยการเรียนและการเคลือ่ นย้าย
ของผูเ้ รียน
4) ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ขอบเขตของกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียนจะเน้นการเป็นกรอบแกนกลาง
เพือ่ ช่วยการเทียบเคียงคุณวุฒริ ะหว่างประเทศในอาเซียน โดยกระบวนการรับรอง
กรอบคุณวุฒอิ าเซียนจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศ ซึง่ จะเชือ่ มโยง
กับมาตรฐานขัน้ ต่ำทีก่ ำหนดโดยหน่วยงานกลางและทีส่ ำคัญต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของแต่ละประเทศทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรูท้ เ่ี ทียบเคียงกันได้
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ได้มกี ารกำหนดระดับของกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน ไว้ 8 ระดับ
ในแต่ละระดับประกอบไปด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ 3 ส่วน คือ
1) ความรูแ้ ละทักษะ (knowledge and skills)
2) การประยุกต์ใช้ (application)
3) ความเป็นอิสระ (Autonomy)
นอกจากนี้ได้กำหนดโครงสร้างปริมาณการเรียนรู้เป็นเกณฑ์การวัด 1
หน่วยเครดิตมีคา่ เท่ากับ 10 ชัว่ โมง
การใช้กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียนจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ
และข้อตกลงร่วมกัน จะไม่มกี ารบังคับใช้
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Session 4-5 :
การประเมินตนเองของประเทศไทย(Self Assessment)
ในการประเมินสภาพการดำเนินงานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทย สรุปได้ดงั นี้
1) ระบบคุณวุฒทิ กุ ระดับของประเทศไทยมีการกำหนดกรอบทีช่ ดั เจน โดย
เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละระดับการศึกษา ทัง้ นีร้ ะดับ
อุดมศึกษาได้มกี ารจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
ทีส่ มบูรณ์แล้ว โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวง ซึง่ มีการนำไปใช้แล้วระดับหนึง่
2) ระบบการประกันคุณภาพมีความชัดเจนทัง้ การประกันคุณภาพภายนอก
และภายใน
3) ระบบการลงทะเบียนหรือการรับรองคุณวุฒติ ามหลักสูตร หน่วยงาน
ต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้มกี ารดำเนินงานอย่างเป็นระบบอยูแ่ ล้ว
4) การจัดทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการศึกษา
วิเคราะห์จดั ทำข้อมูลสนับสนุนเพือ่ นำเสนอให้ได้รบั การอนุมตั ติ ามขัน้ ตอน
5) วิทยากรได้ให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของ
ประเทศไทย ดังนี้
5.1) ควรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานทีช่ ดั เจน
5.2) ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความใจและพัฒนา
ศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านนี้
อย่างจริงจัง
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ความเห็นของทีป่ ระชุม
1) เห็นด้วยในการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับ
กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
2) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งกำลัง
ดำเนินการอยู่
3) ควรมีการสร้างความพร้อมในการขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและ
กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน โดยการระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
5) ให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน เป็นต้น
6) มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
และกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
ทั้งนี้ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดทำ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติให้สมบูรณ์และให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
---------------------------------------
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รายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง กรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
วันศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2554
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------

Resource Persons
1. Ms.Alison Vickers
2. Ms.Andrea Bateman

3. Siripan Choomnoom
4. Scott J. Evans

Consultant
Consultant
Bateman & Giles Pty.Ltd.
Consultant, The Office of the Education Council
Counsellor (Education)
Australian Embassy Thailand

Office of Higher Education Commission
5. Atcharaporn Chotipurk Director of Cooperative Education and Career
Development Center of Sripatum University
Association of Private Higher Education Institution
of Thailand
6. Aurasa Pavavimol
OHEC Bangkok
7. Bungon Chomkesorn
Office of Higher Education Commission
8. Kamolwan Lueprasert KMUTNB
9. Kanlaya Tupchaihan
Office of Higher Education Commission
10. Nipapan Gankong
Office of Higher Education Commission
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11. Panarit Sethakul
12. Paradorn Leungvititican
13. Penpitcha Polachart
14. Ravipa Larpsiri

15. Saowaluk Puangsup
16. Sikan Kulchonchan
17.
18.
19.
20.
21.

Sutira Kumsin
Tharinee Khunnen
Udomlak Intarachit
Unnop Viriyavit
Wirat Lertpaitoonpan

Assistant Professor
King Mongkut's University of Technology
North Bangkok, Thailand
Office of Higher Education Commission
King Mongkut's University of Technology
North Bangkok
Director of Education Standards and Services
Cluster of Sripatum University
Association of Private Higher Education Institution
of Thailand
Office of Higher Education Commission
Vice President for International Affairs
King Mongkut's University of Technology
North Bangkok, Thailand
Office of Higher Education Commission
Office of the Higher Education Commission
Office of the Higher Education Commission
Office of Higher Education Commission
Vice President of Sripatum University
Association of Private Higher Education Institution
of Thailand
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Office of Vocational Education Commission
22. Chatchai Ruangmanee Vice-Director Chiang Mai Vocational College
23. Jeadrude chinvaroj
Office of Vocational Education Commission
24. Jomphong Mongkhonvanit Secretary-General
Federation of Private Colleges of Technology
and Vocational Education of Thailand
25. Phongpan Jarasjindarat Supervisor Office of Vocational Education Commission
26. Prapa Tantasuparuk
Policy and Plan Analysis Office of Vocational
Education Commission
27. Praphon Chunthawithet Supervisor Office of Vocational Education Commission
28. Sirinard Rattanamanee Deputy Director for Planning Development Division
Hatyai technical college
29. Somsak Kreechaisri
Udonthani Technical College
30. Udomsak Thanyarak
Supervisor
Office of Vocational Education Commission
31. Wanlapha Yoothong
Supervisor Office of Vocational Education Commission
Office of Basic Education Commission
32. Chalermchai Phanthalert Office of Basic Education Commission, Thailand
33. Chantra Tantipongsanuruk Curriculum Developer
Office of Basic Education Commission, Thailand
34. Kalayanee Utakrist
Academic Educator
Office of Basic Education Commission, Thailand
35. Usana Larbprasertporn Office of Basic Education Commission, Thailand
36. Usanee Watanapan
Deputy Director, Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards,
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Ministry of Labour
37. Prapaporn Chulilung
38. Sudarat Wongphanao
39. Sujada Bhodhides
40. Natthapol Hachanda
Private Sector
41. Angkinun Jansasithorn

Department of Skill Development, Ministry of Labour
Department of Skill Development, Ministry of Labour
Acting Director of FTA UNIT, Ministry of Labour,
Bureau of International Coordination
Department of Skill Development

Lecturer
The Gem and Jewelry Institute of Thailand
42. Boonsong Sri-Anoot
The head of Education Administration Department
Panyapiwat Techno Business School
43. Chanchai Chiarakul
Vice Chairman
The Federation of Thai Industries Rubber based
Industry Club
44. Chumpol Pornprapa
Thai Chamber of Commerce
45. Chureerut Suwanvithaya TAI Management
Thailand Automotive Institute
46. Jirapong Chanprasert
Thai-Austrian Technical College
47. Ketmanee Ausadamongkol Thailand Productivity Institute
48. Krizz Chantjiraporn
Director
SCM Executive Education Institute/Thailand
49. Kulthicha Hoonrumpoo
Public Relations Office
Thailand Productivity Institute
50. Nathan Nuchnum
The head of Business Administration Department
Panyapiwat Techno Business School
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51. Sopphafack Melayapom
52. Yupa Leenopparut
Other
53. Achareeya Anantathan
54. Kamaleeporn Songsakul
55. Kanchana Wanidkorn
56. Keayoon Kanarungrueng
57. Khanittha Hongprayoon
58. Kreangchai Rungfame
59. Linda Wacharasathionpong
60. Mananya Ngamsaeng

Manager
Institute Affairs Manager
Petroleum Institute of Thailand

TDRI
SIT
SIT
DSD
TDRI
STI
Thailand Productivity Institute
QA Office
ONESQA/Thailand
61. Panipak Thumpradit
TLAPS
62. Phaoahom Wicharmitt
DSD
63. Pichai Kaewsuwan
Office of the private Education Commission
64. Pramuan Tobbundit
Head of Evaluation
65. Surin Rodpibat
DSD
66. Tawat Benuaatiku
DSD
67. Thanomsak Nalopas
Deputy Director
68. Tharnthip PalcharamaneepakornDeputy Director
69. Thepchoo Sripoti
NFI
70. Wanna Thongcharoensirikul Ministry of Industry
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Office of The Education Council
71. Dr.Suthasri Wongsamarn Deputy Secretary General
Office of Education Council
72. Wattana Artidtieng
Director of Macro Educational Policy Bureau
73. Penchan Nakornin
Educator(Senior Professional Level)
74. Sripratoom Danphadongtham Educator(Senior Professional Level)
75. Pornpimol Metiranan
Educator(Professional Level)
76. Panthep Larpkesorn
Educator(Professional Level)
77. Sunant Auacherdkul
Educator(Professional Level)
78. Duangthip Wiboonsakchai Educator(Professional Level)
79. Manasigan Kanchanachitra Educator(Practitioner Level)
80. Nattinee Promprasit
Educator
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สรุปผลการประชุมนานาชาติ AANZFTA
เรือ่ งกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียน
วันที่ 29-30 เมษายน ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
(ECONOMIC COOPERATION WORK PROGRAMME-EWCP)

เขตการค้าเสรีของอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
(ASEAN-AUSTRALIA- NEW ZEALAND FREE TRADE ARE-AANZFTA)

------------------------1. การประชุมเรื่อง กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน (ระหว่างวันที่
29-30 เมษายน 2554 กรุงเทพ ประเทศไทย) จัดขึน้ โดยเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ “การจัดการศึกษาและฝึกอบรม :
การเสริมสร้างขีดความสามารถเรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” โครงการนี้ได้รับ
ความเห็นชอบในการประชุมของคณะกรรมการร่วม AANZFTA เมือ่ เดือน พฤษภาคม
2553 และได้รบั การอนุมตั ใิ นเดือนกรกฎาคม 2553
2. โครงการนีม้ จี ดุ มุง่ หมายในการเชือ่ มโยงหลักการและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับ
การรับรองคุณวุฒิ และการประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิก
ด้านการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เทียบเคียงและยึดโยงกันได้ องค์ประกอบ
หลักสำคัญของโครงการนี้ คือ
- เอกสารนโยบายของโครงการที่อธิบายบทบาท วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของ NQF ขอบเขตของกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค และหัวข้อทีก่ ำหนด
การพัฒนาและการผลักดัน NQF ในแต่ละประเทศ
- การจัดประชุมระดับภูมภิ าคเพือ่ เสนอเอกสารดังกล่าว
- การจัดประชุมในแต่ละประเทศเพือ่ พัฒนาแผนปฏิบตั กิ าร
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3. เพือ่ ให้เกิดการรวมพลังในเรือ่ งดังกล่าว AANZFTA จึงได้จดั ประชุมระดับ
ภูมภิ าคต่อจากการประชุมนานาชาติ เรือ่ ง การนำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
: นโยบายและกลยุทธ์ ซึง่ จัดโดยความร่วมมือระหว่าง UNESCO และรัฐบาลไทย
โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2554
การประชุมนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรูจ้ ากต่างประเทศ
ในการดำเนินการ NQF จากสหภาพยุโรป,อาเซียน,แอฟริกาใต้ และเอเชีย
ขณะที่การประชุมของ AANZFTA เน้นเฉพาะ ASEAN และกลุ่มออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาการเทียบเคียง NQF ของประเทศ
ในภู ม ิ ภ าค ASEAN โดยให้ ค วามสำคั ญ รู ป แบบที ่ ย ื ด หยุ ่ น ในการพั ฒ นา
แผนการดำเนินงานเรือ่ งนีข้ องแต่ละประเทศ
4. เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของ AANZFTA ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนากรอบนโยบาย
NQF รวมทัง้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และหน่วยงานพัฒนากำลัง
คนได้รบั เชิญให้เข้าร่วมในการประชุมทัง้ สองส่วนจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
รวม 45 คน
5. ที่ประชุมได้เสนอความเป็นมาของโครงการ ประสบการณ์การใช้
กรอบคุณวุฒขิ องสหภาพยุโรป (European Qualifications Framework-EQF)
ซึง่ ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้เห็นชอบร่วมกันในการนำ EQF เป็นเกณฑ์มาตรฐานใน
การเทียบเคียงคุณวุฒขิ องแต่ละประเทศและใช้เป็นแนวทางพัฒนา NQF ของแต่ละ
ประเทศ โดยเน้นให้เห็นว่าข้อดีของ NQF คือความโปร่งใส ชัดเจนของกรอบคุณวุฒิ
ซึ่งใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งภูมิภาค กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคแปซิฟิค ได้รับ
การนำเสนอด้วย รวมทัง้ มีการนำเสนอกรอบคุณวุฒแิ ละการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประเทศสมาชิก ซึง่ ใน ASEAN มีเฉพาะฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย และสิงค์โปร์ ทีม่ ี NQF
6. มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื ่ อ ลำดั บ ความสำคั ญ ในการพั ฒ นา
กรอบคุณวุฒ ิของภูมิภาค (Regional Qualification Framework-RQF)
วิธกี ารดำเนินงานทีจ่ ะประสบความสำเร็จ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
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- ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นร่วมกันว่ามีความจำเป็นต้องมีกรอบที่ใช้เป็น
เกณฑ์กลางทีป่ ระเทศต่างๆ สามารถใช้อา้ งอิงเพือ่ การเคลือ่ นย้ายนักเรียนนักศึกษา และ
กำลังคนในภูมภิ าคอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นกรอบทีป่ ระเทศสมาชิกทุกประเทศเห็นชอบ
ร่วมกัน
- ประเด็นหลักของกรอบนีย้ งั มิได้ระบุ แต่มปี ระเทศหนึง่ ทีเ่ สนอให้ใช้ผล
การเรียนรูเ้ ป็นเกณฑ์ (outcomes-focus)
- ในการบริหารจัดการกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค ควรมีองค์การอิสระ
มิใช่มอบหมายให้ประเทศใดประเทศหนึง่ เป็นผูน้ ำ
- ในระยะเริม่ ต้นนีไ้ ม่เห็นด้วยทีจ่ ะใช้มาตรการเกีย่ วกับปริมาณการเรียนรู้
ในโครงสร้างกรอบคุณวุฒิ ซึง่ อาจไม่สามารถเทียบเคียงกับความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้
- บางประเทศมีข้อกังวลที่ยังมิได้เริ่มจัดทำ NQF และไม่มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- กรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าคควรได้รบั การพัฒนาควบคูไ่ ปกับการปรึกษา
หารือและการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างประเทศสมาชิก
7. หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะจัด In-Country
โปรแกรมในแต่ละประเทศสมาชิก (10 ประเทศ) ระหว่างกรกฎาคม-สิงหาคม 2554
โดยคาดว่าจะจัดสำหรับประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2554 โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพือ่ ให้แต่ละประเทศร่วมกับทบทวนระบบการศึกษา ระบบคุณวุฒกิ ารศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพครู นโยบายการจัดการศึกษานานาชาติ
และปัญหาอุปสรรค เพือ่ ใช้เป็นแนวทางกำหนดเกณฑ์กลางหรือกรอบคุณวุฒขิ อง
ASEAN ต่อไป
z ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะได้จด
ั ให้มคี ณะทำงาน
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคการศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
การดำเนินงานต่อไป
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รายงานการสังเคราะห์ผลการประชุมนานาชาติ
เรือ่ ง นโยบายและกลยุทธ์ในการนำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
(International Conference on Implementation of
National Qualification Framework : Policies and Strategies)
ความเป็นมา
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง
นโยบายและกลยุทธ์ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ (International
Conference on Implementation of National Qualification Framework: Policies
and Strategies) เมือ่ วันที่ 27-28 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพูลแมนคิงส์เพาเวอร์
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนหลักจาก องค์การร่วมมือ
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (UNESCO) สำนักงาน
การศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ (Australian Education International - AEI)
และองค์การความร่วมมือนานาชาติของประชาคมเยอรมัน(German Society for
International Cooperation-GIZ) รวมทัง้ องค์กรระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization-ILO)
มูลนิธเิ พือ่ การฝึกอบรมของประชาคมยุโรป (European Training Foundation) และ
อาเซียน (ASEAN) โดยมีผทู้ รงคุณวุฒ/ิ ผูแ้ ทนประเทศ และผูส้ นใจจากต่างประเทศ
เข้าร่วมประชุม 65 คน และผูแ้ ทนจากประเทศไทยรวม 180 คน
ผลการประชุมนีใ้ ช้เป็นข้อมูลการประชุมต่อเนือ่ งของ ASEAN - AUSTRALIA
- NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) และ ECONOMIC
COOPERATION WORK PROGRAMME (ECWP) ในวันที่ 29-30 เมษายน
2554 ณ โรงแรมพูลแมนคิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เช่นกัน
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วัตถุประสงค์หลักของการประชุม คือ การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
การพัฒนาและการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ นโยบายและกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้
การสร้างเครือข่ายเพือ่ เชือ่ มโยงกรอบคุณวุฒขิ องประเทศไทยสูร่ ะดับนานาชาติ
การดำเนินการประชุมแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการอภิปราย
สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกรอบคุณวุฒิระดับนานาชาติ
และภูมภิ าค รวมทัง้ กรณีศกึ ษาการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของบางประเทศ
แนวทางดำเนินการ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่วนทีส่ อง
เป็นการประชุมกลุม่ ย่อย เพือ่ ร่วมกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และร่วมกันเสนอแนวทาง
การพัฒนากรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าคและระดับชาติ
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แนวคิดและประสบการณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ
เกีย่ วกับการนำกรอบคุณวุฒสิ กู่ ารปฏิบตั ิ
1. UNESCO - Mr.Bohene Chakroun (Head of TVET SectionUNESCO, Paris) ได้เสนอกรอบการพัฒนาระบบกรอบคุณวุฒริ ะหว่างประเทศ โดย
เน้นทีก่ รอบคุณวุฒขิ องยุโรปและภูมภิ าค
กรอบคุณวุฒขิ องยุโรป ครอบคลุมประเทศสมาชิก 27 ประเทศ
ซึง่ มีทง้ั หมด 8 ระดับ โดยเน้นการส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายกำลังคนและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ใช้เป็นแกนกลางในการเทียบเคียงคุณวุฒขิ องประเทศสมาชิก เพือ่ การ
เทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียน การประกันคุณภาพ การแนะแนว การรับรอง
คุณวุฒิ โดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ
ความร่วมมือในการขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒริ ะดับนานาชาติดงั กล่าว
ได้มีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ผู้แทนจาก
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
1) ข้อค้นพบสำคัญในการนำกรอบคุณวุฒสิ กู่ ารปฏิบตั ิ
- การเคลือ่ นย้ายกำลังคนและการศึกษามีอทิ ธิพลสำคัญในการ
พัฒนากรอบคุณวุฒริ ะหว่างประเทศ
- การเปลีย่ นแปลงโดยเน้นรูปแบบของผลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ ง
สำคัญและเป็นพืน้ ฐานสำคัญของการพัฒนากรอบคุณวุฒิ และ
ต้องมีความยืดหยุน่ ทีส่ ามารถปรับใช้ได้ในแต่ละประเทศและ
ระดับการศึกษา
- กรอบคุณวุฒิระหว่างประเทศยังไม่นำไปสู่การรับรองกรอบ
คุณวุฒใิ นระดับสากล
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- สำหรับประเทศทีก่ ำลังพัฒนาต้องเน้นความร่วมมือกันในการ
กำหนดกรอบคุณวุฒิ และเพิม่ การรับรองระหว่างกัน
- มีความชัดเจนว่า วิธกี ารรับรองคุณวุฒทิ ม่ี อี ยูต่ อ้ งให้ความสำคัญ
หรือมุ่งไปที่สมรรถนะที่สามารถแสดงให้เห็นได้ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ ความโปร่งใส ความทันสมัย และการประยุกต์ใช้
2) กลไกทีจ่ ะทำให้เกิดการผลักดันทีจ่ ะร่วมกันพัฒนากรอบคุณวุฒิ
ระหว่างประเทศ
- การสร้างความเชือ่ ถือร่วมกัน เช่น การทำงานวิจยั หรือกรณี
ศึกษาร่วมกัน
- ต้องปรับปรุงการสือ่ สารและการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
- ต้องมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั อย่างฉันท์มติ ร
- ขจัดขัน้ ตอน/ระเบียบทีข่ ดั ขวางการทำงานระหว่างประเทศ
- ต้องมีระบบการถ่ายโอนผลการเรียน
- ต้องมีกรอบนโยบาย
3) บทบาทของ UNESCO ในการสนับสนุนการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิ
- แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และนโยบาย
- การสนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือระหว่างภูมภิ าค
- การส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิ การประกันคุณภาพ และ
สนับสนุนการเชือ่ มโยงระหว่างอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา

110

2. International Labour Organization( ILO) - Mr.Paul Comyn
(ILO Officer ) ได้เสนอประสบการณ์และความเห็นเกีย่ วกับ NQF และ NVQF ดังนี้
1) ความคาดหวังของการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
- สร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับระบบการศึกษา
- เสริมสร้างความเชือ่ มโยงและการประสานงาน
- เพิม่ ทางเลือกการเข้าถึง การถ่ายโอน และความก้าวหน้า
- เสริมสร้างความรับผิดชอบและการควบคุม
- ผลักดันคุณภาพของการเรียนรู้
- ให้การรับรองทักษะและการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางขึน้
- สนับสนุนการเคลือ่ นย้ายผูเ้ รียนและกำลังคน
- การรับรองและการเชือ่ มโยงคุณวุฒใิ นระดับนานาชาติ
- ให้ความสำคัญการศึกษาและการฝึกอบรมตามความต้องการ
กำลังคน
- ผลักดันการเพิม่ โอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
- เสริมสร้างการจ้างงาน ผลิตภาพของสถานประกอบการ
และการขยายตัวของเศรษฐกิจ
2) วิธดี ำเนินการ
- สือ่ สารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจร่วมกัน
- ผลักดันการมีส่วนร่วมและการประสานงานจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder)
- จัดระบบงาน กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
- ต้องมีการขยาย และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
- ต้องสร้างระบบการเรียนรูแ้ บบหน่วยสมรรถนะ (Competency
Module)
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- ต้องทำให้คณ
ุ วุฒขิ องแต่ละบุคคลโปร่งใสมากยิง่ ขึน้
- ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ เช่น ระบบ
การสอนแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง หรือการประเมินผล
3) การติดตามผลการใช้กรอบคุณวุฒิ
ILO อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบของการใช้กรอบคุณวุฒิ
ตามความคาดหวัง ในข้อ 1) อย่างไรก็ตาม การใช้กรอบคุณวุฒขิ องประเทศต่างๆ
ยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น การประเมินจึงยังไม่เห็นภาพชัด แต่กม็ ผี ลการศึกษาบางส่วน
สรุปได้ดงั นี้
- กรอบคุณวุฒชิ ว่ ยเสริมสร้างความเข้าใจระบบการศึกษาได้ ถ้า
เป็นกรอบทีค่ รอบคลุมการศึกษาทัง้ หมด และใช้ภาษาทีง่ า่ ย
สามารถประยุกต์ได้อย่างสอดคล้อง
- กรอบคุณวุฒเิ ป็นเครือ่ งมือเพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มโยงและ
การประสานงาน ถ้าเป็นกรอบทีค่ รอบคลุมและยืดหยุน่
- กรอบคุณวุฒิสามารถเสริมสร้างการเข้าถึง การถ่ายโอน
การสร้างความก้าวหน้า ก็ตอ่ เมือ่ เป็นกรอบทีค่ รอบคลุมและมี
เกณฑ์ทส่ี ามารถเติมเต็มหรือทำให้สมบูรณ์ได้ มีแรงงจูงใจและ
ความเชือ่ ถือ
- กรอบคุณวุฒจิ ะเสริมสร้างความรับผิดชอบและการควบคุมได้
แต่อาจจะทำให้เกิดความยุง่ ยากและมีขน้ั ตอนซับซ้อน สิน้ เปลือง
ค่าใช้จา่ ย
- กรอบคุณวุฒิจะทำให้เกิดการขยายและพัฒนามาตรฐานให้
ทันสมัยได้ หากเพิ่มความร่วมมือจากนายจ้าง แต่ต้องไม่มี
ขัน้ ตอนซับซ้อน และสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
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- กรอบคุณวุฒิสามารถผลักดันคุณภาพการเรียนรู้ โดยมี
ผลกระทบต่อการประกันคุณภาพ แต่ผลกระทบต่อวิธกี ารสอน
ค่อนข้างช้า
- กรอบคุณวุฒเิ ป็นเครือ่ งมือแต่ไม่ใช่แรงจูงใจในการรับรองทักษะ
และการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางขึน้
- กรอบคุณวุฒชิ ว่ ยส่งเสริมการจัดการศึกษาในต่างประเทศ
4) กลยุทธ์ในการออกแบบและการนำกรอบคุณวุฒไิ ปใช้
- ต้องระบุปญ
ั หาและแนวทางแก้ไขโดยกรอบคุณวุฒทิ ช่ี ดั เจน
- ต้ อ งมี น โยบายและมาตรการที ่ จ ะนำกรอบคุ ณ วุ ฒ ิ ไ ปใช้
อย่างชัดเจน
- การออกแบบคุณวุฒิอาจใช้ฐานผลลัพธ์หรือการผสมผสาน
ระหว่างผลลัพธ์กบั ปัจจัย
- อาจเริ่มจากระดับต่ำไปถึงระดับสูง หรือเริ่มจากระดับสูง
ลงมาระดับต่ำได้
- อาจครอบคลุมคุณวุฒทิ ง้ั หมดหรือบางส่วน
- อาจเป็นรูปแบบทีย่ ดื หยุน่ หรือไม่กไ็ ด้
- อาจจะเน้นระดับการศึกษา อาชีพ ภาคการผลิต หรือ
ผสมผสานในแนวตัง้
- อาจกำหนดรายละเอียดของระดับจากฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
กรอบของอาชีพ (occupational profile) หรือ แผนที่
เปรียบเทียบ
5) สิง่ ท้าทาย ต้องหาความสมดุลระหว่างประเด็นสำคัญต่อไปนี้
- การเปลีย่ นแปลงอย่างช้าและสร้างสม กับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายของกรอบคุณวุฒิ
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- เป้าหมายอย่างกว้างของระบบการศึกษาและฝึกอบรมกับ
เป้าหมายของการปฏิรปู ภายในระดับการศึกษา
- การขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองกับความสอดคล้อง
ทางเทคนิค
- สมมุตฐิ านเกีย่ วกับการใช้กรอบคุณวุฒกิ บั ความเป็นจริง
- คุณลักษณะเฉพาะของภูมภิ าคกับความเข้าใจในระดับสากล
3. European Training Foundation (ETF) - Mr.Jean-Marc Castejon
(Specialist : European Training Foundation) ได้เสนอแนวคิดและการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิ ซึง่ มี 2 ส่วน คือ กรอบคุณวุฒขิ องประชาคมยุโรป (EQF) และคุณวุฒิ
สาขาวิชาของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1) กรอบคุณวุฒขิ องประชาคมยุโรป (EQF) เป็นกรอบใหญ่ของ
ภูมภิ าค เพือ่ ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายนักเรียนและกำลังคน ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
และการปรับจากระบบเดิมทีเ่ น้นปัจจัยการศึกษาไปเป็นการเน้นทีผ่ ลการเรียนรู้
2) คุณวุฒสิ าขาวิชาของยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน เป็นกลยุทธ์
ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษทั การพัฒนาและผลิตกำลังคนในวิชาชีพ
ทีเ่ ป็นความต้องการเฉพาะ เช่น การโรงแรม การท่องเทีย่ ว โดยอาจเป็นส่วนหนึง่ ของ
กรอบคุณวุฒใิ หญ่
3) บทเรียนและสิง่ ท้าทาย
- ทำอย่างไรให้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ เป็นทีเ่ ข้าใจ
- ทำอย่างไรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในสังคม
เห็นคุณค่าและร่วมกันประกันคุณภาพของระบบคุณวุฒิ
- จะสร้างเกณฑ์ เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของอาชีพ
ด้วยมาตรฐานการประเมินได้อย่างไร
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- การเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ จะเน้นใน 3 ส่วน คือ
ผูเ้ รียนมีทกั ษะการปฏิบตั งิ านอย่างไร (skill) ผูเ้ รียนมีความรูอ้ ะไร
(knowledge) และมีพฤติกรรม/คุณลักษณะอย่างไร (attribute)
- บทบาทขององค์กรวิชาชีพ สมาคม และกลุม่ ผูใ้ ช้กำลังคน
- การเปลีย่ นแปลงจากการให้คณ
ุ ค่าบุคคลด้วยประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรไปสู่ระบบผลลัพธ์การเรียนรู้หรือระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลที่สำเร็จศึกษา
แต่ละระดับ
- การให้ความสำคัญเรือ่ งกรอบคุณวุฒขิ องฝ่ายการเมืองและ
นโยบายระดับสูง
- การสร้างการมีส่วนร่วมและการเห็นชอบร่วมกันจากทุก
ภาคส่วนในสังคม
4. Germany Society for International Cooperation (GIZ) - Dr.
Harry Stolte (Head Division) ได้ให้แนวคิดในการสร้างระบบเครือข่ายสำหรับ
การพัฒนาการศึกษาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปได้ดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒจิ ะเน้น
- การเข้าถึง(access) เพือ่ นำไปสูก่ ารสร้างความเท่าเทียมใน
การศึกษา
- การพัฒนาสมรรถนะทีท่ ำให้มกี ารจ้างงานและรายได้ทด่ี กี ว่า
เพือ่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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- เพื่อเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายและสร้างความยืดหยุ่นใน
ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อเนือ่ ง
2) ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
- มิได้สะท้อนความเป็นจริง เช่น ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการสูง
- ขาดข้อมูล การบูรณาการ และการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
- การออกแบบยึดติดและให้ความสำคัญกับข้อกำหนดทาง
ด้านวิชาการ
- มีการนำมาตรฐานของประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ซึง่ บางครัง้ ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ขณะที่ในบางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลเป็น
สิง่ จำเป็น
- การประเมินผลเป็นประเด็นทีเ่ ป็นปัญหา
3) ข้อเสนอแนะ
- อาจเริม่ ทำกรอบคุณวุฒใิ นบางส่วน เช่น บางสาขาวิชาทีม่ ี
ความพร้อม เพือ่ เป็นต้นแบบ
- ใช้ตน้ แบบเป็นแนวทางการขยายผล
- ให้ความสำคัญกับการเชือ่ มโยงกับการศึกษาทุกระดับทัง้ พืน้ ฐาน
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
- ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าการออกแบบกรอบคุณวุฒ ิมี
ความเชือ่ มโยงกับการศึกษาในระบบปกติ
- กรอบคุณวุฒทิ ก่ี ำหนดขึน้ จะต้องสร้างหลักประกันให้บคุ คลที่
ทำงานอยูแ่ ล้วหรือมิได้เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบได้รบั ประโยชน์
จากการเทียบโอนประสบการณ์และความสามารถ

116

- ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพเฉพาะและการบริหารจัดการ
- ให้ความสำคัญในการปรึกษาหารือ การสร้างเครือข่าย และ
การประสานงาน โดยมีคณะทำงานระดับชาติในการขับเคลือ่ น
การพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติโดยตรง
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แนวคิดและประสบการณ์เกีย่ วกับการนำกรอบคุณวุฒิ
สูก่ ารปฏิบตั ขิ องประเทศ
Australia, New Zealand, South Africa, Singapore, Philippines,
Lao PDR, Indonesia. Vietnam และ Thailand
*******************
1. ประเทศออสเตรเลีย - Ms.Maryann Quagliata (Manager of
the Skills Quality Branch, the Australian Government Department of
Education, Employment and Workplace Relations)
1) ความเป็นมา
ประเทศออสเตรเลี ย ได้ เ ริ ่ ม พั ฒ นากรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ
(Australian Qualification Framework : AQF) และประกาศใช้ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2548 มีการปรับปรุงพัฒนาและได้ประกาศใช้ในเดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 โดยมี
ลักษณะสำคัญดังนี้
- โครงสร้างประกอบด้วย 10 ระดับ และ 16 คุณวุฒิ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ Secondary Education,
Vocational Education และ Higher Education
- องค์ประกอบของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ(AQF)
z แนวทางแห่ ง ชาติ ส ำหรั บ คุ ณ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาในแต่ ล ะ
ประเภท/ระดับการศึกษา
z นโยบายและแนวทางในการเชือ
่ มโยง การเทียบโอน และ
รับรองประสบการณ์และการเรียนรู้
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การขึ้นทะเบียนเพื่อรับมอบอำนาจจากรัฐบาลในการ
รับรองคุณวุฒิ
การขึน้ ทะเบียนของสถาบันเพือ่ ให้สามารถให้คณ
ุ วุฒิ
จัดทำระบบและระเบียบในการกำหนดคุณวุฒิ

2) ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ
- ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการในฐานะ
ผูน้ ำของระบบการศึกษาและฝึกอบรม
- มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน สนับสนุน และติดตามการใช้
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติตง้ั แต่ระยะแรก
- เป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ ในสภากรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ
(AQF Council) และ National Quality Council
- สำหรับการอาชีวศึกษา รัฐบาลออสเตรเลียได้จดั ให้มเี ครือข่าย
Industry Skill Council ซึง่ มีบทบาทอย่างสำคัญในการกำหนด
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน โดยทำหน้าทีจ่ ดั ทำชุด
สมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพือ่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ใช้เป็นแนวทางสำหรับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
- ในระดับอุดมศึกษา บทบาทของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและ
บริการมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การออกใบประกอบวิชาชีพใน
บางสาขาวิชาชีพหรือคุณวุฒิ ส่วนที่ 2 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ
ควบคุมตามกฎหมายต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ
หรือสมาคมวิชาชีพ ในการรับรองคุณวุฒหิ รือหน่วยการเรียน
ทีก่ ำหนด
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3) องค์กรและการจัดการ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย รับผิดชอบ
และบริหารจัดการโดย AQF Council ซึง่ ทำหน้าทีด่ แู ลการพัฒนาและการใช้ AQF
โดยเป็นองค์กรอิสระขึน้ ตรงต่อคณะรัฐมนตรี งบประมาณดำเนินการได้รบั การพิจารณา
โดยตรงจากคณะรัฐมนตรี
4) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ระดับอาชีวศึกษา
- หลักสูตร พัฒนาโดยสถาบันตามข้อกำหนดของชุดสมรรถนะที่
พัฒนาโดย Industry Skill Council ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยปกติจะเป็นลักษณะโมดุล ชุดสมรรถนะ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยหน่วยสมรรถนะ แนวทางการประเมิน
และคุณวุฒติ าม AQF
- การเรียนการสอน มีภาคทฤษฎี ปฏิบตั ิ และการเรียนรูใ้ น
สถานประกอบการ
- ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลียรับรองโดยมหาวิทยาลัยเอง ยกเว้นในบางสาขา
รับรองโดยสภาวิชาชีพ และทุกหลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดที่กำหนดใน AQF มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะ
มีทป่ี รึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการเพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
5) การฝึกอบรมผูบ้ ริหารและครู
การพัฒนาผู้บริหารและครูในระดับมัธยม รับผิดชอบโดย
The Australian Institute For Teaching โดย States และ Territories รับผิดชอบ

120

ในการสนับสนุน เพื่อให้เชื่อมโยงกับ AQF สำหรับระดับอาชีวศึกษารับผิดชอบ
โดย States และ Territories เช่นกัน โดยมี The Australian Quality Training
Framework : AQTF รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานในการขึน้ ทะเบียนและติดตาม
การดำเนินงานของสถาบัน
6) ความเชือ่ มโยงกับกรอบคุณวุฒริ ะดับสากล
การพัฒนา AQF ให้ความสำคัญความต้องการในการจัดการ
ศึกษาและฝึกอบรมของประเทศออสเตรเลีย โดยมิได้เชือ่ มโยงอย่างเป็นทางการ
กับคุณวุฒขิ องภูมภิ าคหรือประเทศใด แต่ประเทศออสเตรเลียได้มกี ารสือ่ สาร AQF
แก่ประเทศอืน่ ๆ และองค์กรระหว่างประเทศในกรณีทอ่ี าจมีการสร้างความเชือ่ มโยง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ประเทศออสเตรเลียก็เป็นผูน้ ำในการดำเนินงานโครงการของ
อาเซียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
กลุม่ ประเทศในอาเซียนและการร่วมกันสร้างกรอบคุณวุฒขิ องภูมภิ าคอาเซียนต่อไป
7) สิง่ ท้าทายและเรียนรู้
- กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาและฝึกอบรม
ซึง่ จำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
- กระบวนการปรึกษาหารือ (Consultation Process) และ
ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
และบริการ ถือเป็นสิง่ สำคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาและนำ NQF
สูก่ ารปฏิบตั ิ
- การปฏิรปู ระบบงานทีข่ บั เคลือ่ น NQF อาจจะต้องใช้เวลา
เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในสังคมมี
ความรูค้ วามเข้าใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง
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- เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีผ ู้นำและองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีความตระหนักและมีพลังที่จะขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา
2. ประเทศนิวซีแลนด์ - Mr.David Lythe, Specialist and Consultant
1) ความเป็นมา
1.1 ระยะเริม่ ต้น ประเทศนิวซีแลนด์เริม่ พัฒนา NQF ตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1990 ในระยะแรก เน้นเรือ่ ง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)
ซึง่ ส่วนใหญ่เริม่ จากการอาชีวศึกษาแล้วภายหลังขยายสูค่ ณ
ุ วุฒใิ นระดับอุดมศึกษา
และระดับอืน่ ๆ
ดังนี้

ในระยะแรกเป้าหมายหลักของ NQF เป็นการส่งเสริมเรือ่ งต่างๆ
-

เส้นทางการเรียนรูแ้ ละเส้นทางอาชีพทีช่ ดั เจน
การเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุน่ และเชือ่ มโยง
การเน้นการเข้าถึงการเรียนรูแ้ ละการรับรองคุณวุฒิ
การประเมินและรับรองคุณภาพ
การสร้างทักษะของคนนิวซีแลนด์ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง

1.2 ระยะต่อมา ได้จัดให้มีระบบลงทะเบียนคุณวุฒิที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ทส่ี ำคัญ คือ
- เพือ่ ระบุคณ
ุ วุฒทิ ไ่ี ด้รบั รองคุณภาพ
- เพือ่ ประกันว่าคุณวุฒมิ เี ป้าหมายและสัมพันธ์กนั และรับรูโ้ ดย
ผูเ้ รียนและสังคม
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- เพือ่ ผลักดันความสามารถผูเ้ รียนให้รบั การเทียบโอนเพือ่ รับ
คุณวุฒิ
- เพื่อช่วยให้คุณวุฒิของนิวซีแลนด์ได้รับการรับรองในระดับ
สากล
1.3 ลักษณะสำคัญของ NQF ของนิวซีแลนด์
- เป็นโครงสร้างระบบคุณวุฒหิ ลักของประเทศ
- เป็นทีร่ วมคุณวุฒทิ กุ ระดับและประเภทการศึกษา
- เสริมสร้างความเชือ่ มโยงและความสัมพันธ์ของคุณวุฒิ
- เสริมสร้างการรับรองคุณวุฒริ ว่ มกัน
- ความสำเร็จจากการเรียนรูท้ กุ ลักษณะสามารถได้รบั การรับรอง
- สนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นระบบของคุณวุฒขิ า้ มระดับ
- ให้ความกระจ่างในด้านผลลัพธ์การเรียนรูข้ องแต่ละคุณวุฒิ
- การประเมินทำได้ทง้ั ในสถาบันการศึกษา ทีท่ ำงาน ชุมชน และ
การรับรองผลการเรียน และประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา
- เสริมสร้างพหุทกั ษะและแรงงานทีย่ ดื หยุน่
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
1.4 โครงสร้าง NQF ของนิวซีแลนด์ มี 10 ระดับ โดยระดับ
1-4 เป็นประกาศนียบัตร ระดับ 5-6 เป็น ประกาศนียบัตรชัน้ สูง ระดับ 7 เป็นระดับ
ปริญญาตรี ระดับ 8 เป็นระดับประกาศนียบัตรเฉพาะทางของปริญญาตรี ระดับ 9
เป็นปริญญาโท และระดับ 10 เป็นปริญญาเอก ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระดับ

วุฒกิ ารศึกษา

10

ปริญญาเอก

9

ปริญญาโท

8

ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง/
หรือปริญญาตรีเกียรตินยิ ม

7

ปริญญาตรี/
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงเฉพาะทาง

6

ประกาศนียบัตรชัน้ สูง 2

5

ประกาศนียบัตรชัน้ สูง 1

4

ประกาศนียบัตร 4

3

ประกาศนียบัตร 3

2

ประกาศนียบัตร 2

1

ประกาศนียบัตร 1
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1.5 ประสบการณ์ จากประสบการณ์ 20 ปี ของนิวซีแลนด์ใน
การใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พบว่าความสำเร็จในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
ประกอบด้วยข้อยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้
- ต้องจัดให้มอี งค์กรระดับชาติเป็นแกนกลางประสานความร่วมมือ
กับผูใ้ ช้กำลังคน หน่วยงานภาครัฐ ระบบการศึกษา และสถาบัน
การศึกษาทัง้ รัฐและเอกชน
- ต้องได้รบั การสนับสนุนจากรัฐอย่างแข็งขัน ในเรือ่ งกลยุทธ์ดา้ น
สมรรถนะ หรือทักษะความรูข้ องคนในประเทศเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
- ต้องทำให้องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสำคัญมาตรฐานสมรรถนะ
ของประเทศ และรวบรวมสมรรถนะเป็นชุดมาตรฐานสมรรถนะ
เพื่อการพัฒนาระบบคุณวุฒิ โดยให้ความสำคัญผลลัพธ์
การเรียนรู้ หรือฐานสมรรถนะ
- เปิดตลาดการศึกษาและฝึกอบรมผ่านระบบการประกันคุณภาพ
แก่ทง้ั วิชาการและวิชาชีพ การศึกษาภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ และชุมชน
- จัดให้มโี มดุลระดับชาติทย่ี ดื หยุน่ กำหนดหน่วยการเรียนรู้ และ
ระบบคุณวุฒทิ ป่ี รับเปลีย่ นเคลือ่ นย้ายได้ เพือ่ ส่งเสริมการเรียน
รูต้ ลอดชีวติ
2) บทบาทของภาคเอกชน
ประเทศนิวซีแลนด์ได้จดั ให้มี 39 กลุม่ อุตสาหกรรม Industry
Training Organization เพือ่ พัฒนาคน ครอบคลุมทัง้ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน กลุม่
อุตสาหกรรมการผลิต กลุม่ โครงสร้างพืน้ ฐาน กลุม่ บริการ และกลุม่ ภาครัฐวิสาหกิจ
รวมทัง้ จัดให้มี เพือ่ เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ โดย
ITQ ทำหน้าที่ ดังนี้
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1) กำหนดมาตรฐานสมรรถนะ และคุณวุฒสิ ำหรับกำลังคนใน
กลุม่ อุตสาหกรรม
2) ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะแก่ผรู้ บั การฝึกและลูกจ้าง
3) เตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ
รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
4) เตรียมความพร้อมในการจัดระบบช่างฝึกหัด หรือการฝึก
รูปแบบอืน่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน และการจัดทำสัญญาการฝึก
5) ติดตามผลการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
6) เป็นผูน้ ำในกลุม่ อุตสาหกรรมในการ
- กำหนดสมรรถนะทีต่ อ้ งการทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
- พัฒนาแผนกลยุทธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสนอง
ความต้องการกำลังคนของกลุม่
3) บทเรียนในการใช้ NQF
1) ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการดำรง
รักษาการสนับสนุนอย่างเข็มแข็งของทุกภาคส่วน
2) ต้องกำหนดช่วงเวลาในการใช้ และพัฒนา NQF เป็นระยะๆ
เพือ่ ทำให้คณ
ุ วุฒมิ กี ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสม
3) ต้องมีกลไกในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาครู
ครูฝกึ และบุคคลทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาคุณวุฒใิ หม่ ๆ
4) การให้ความสำคัญกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเป็นส่วนหนึง่ ของ
กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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5) คุณค่าของกรอบคุณวุฒมิ ใิ ช่เฉพาะการศึกษาและฝึกอบรมใน
สถาบันการศึกษาแต่รวมถึงการเรียนรูใ้ นสถานประกอบการ
และการรับรองผลการเรียนรูเ้ ดิมจากประสบการณ์หรืออืน่ ๆ
6) หลักสูตรจะเชือ่ มโยงกับประโยชน์ของการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะของทุกระดับการศึกษา และทุกประเภทวิชา
7) สำคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการจัดตัง้ องค์กรรับผิดชอบโครงสร้าง
ระบบคุณวุฒริ วมของประเทศ เพือ่ ให้มกี ารจัดการทีเ่ ชือ่ มโยง
กันทัง้ การประกันคุณภาพ การประเมินผูเ้ รียน และการออก
ประกาศนียบัตร/ปริญญา หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ
3. ประเทศอัฟริกาใต้ - Mr.Joe Samuel, Deputy Executive Officer
South African Qualifications Authority, Hatfield, Pretoria, South Africa
1) ความเป็นมา
ประเทศอัฟริกาใต้ได้พฒ
ั นากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติตง้ั แต่ปี 1995
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1) สร้างกรอบแห่งชาติทบ่ี รู ณาการการเรียนรู้
2) สนับสนุนการเข้าถึง การเคลือ่ นย้าย ความก้าวหน้าด้านการศึกษา
การฝึกอบรมและเส้นทางอาชีพ
3) ผลักดันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม
4) ขจัดความไม่เป็นธรรมในด้านการศึกษาและโอกาสการจ้างงาน
5) ทำให้มีการพัฒนาบุคคลอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศในภาพรวม
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ระบบกรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ จ ั ด ให้ ม ี ท ั ้ ง หมด 10 ระดั บ
ครอบคลุมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาและฝึกอบรมต่อเนือ่ ง (การอาชีวศึกษา)
และอุ ด มศึ ก ษา เชื ่ อ มโยงกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒ ิ ด ้ า นอาชี พ หรื อ มาตรฐานอาชี พ
(Occupational Qualification Framework)
ในช่วงปี 2009 ได้กำหนดให้มกี ฎหมายกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
(National Qualification Framework Act) โดยเฉพาะ โดยเชือ่ มโยงกรอบคุณวุฒิ
ย่อย 3 กรอบเข้าด้วยกัน คือ
- กรอบคุณวุฒอิ าชีพ (National Qualification Framework)
- กรอบคุณวุฒอิ ดุ มศึกษา (Higher Education Qualification
Framework)
- กรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการศึกษาต่อเนือ่ ง (การ
อาชีวศึกษา) และฝึกอบรม (General and Further Education
and Training Qualification Framework)
2) ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ สำเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
- รัฐบาล ธุรกิจ สหภาพ และชุมชนร่วมกันจัดสัญญาประชาคม
(Social Contract)
- กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติขบั เคลือ่ นโดย 6 ภาคส่วน : รัฐบาล,
ธุรกิจ, แรงงาน, สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม, ชุมชน
และกลุม่ สนใจ
3) องค์การและการจัดการ
ได้จดั ให้มหี น่วยงานรับผิดชอบกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติโดยตรงเพือ่
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- ขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒใิ ห้ได้ตามวัตถุประสงค์
- กำกับดูแลการพัฒนาและการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
- ประสานการดำเนินงานของกรอบย่อยต่างๆ
ทีส่ ำคัญการจัดให้มกี ฎหมายกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (NQF Act)
ในปี 2008 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
- สร้างความเป็นเอกภาพของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มี
รายละเอียดของระดับ 1 - 10 ทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของ
การศึกษาทุกระดับ และมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ เพือ่ ให้อยู่
ในการดูแลของสภาคุณภาพ (Quality Council) ร่วมกัน
- บูรณาการผลลัพธ์การเรียนรูท้ กุ ส่วนเข้าสูก่ รอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
- ปรับปรุงการเข้าถึงและการเคลือ่ นย้ายการศึกษาและกำลังคน
- ผลักดันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม
- ขจัดความไม่เท่าเทียมกัน
- พัฒนาคนและเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
4) สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
- ระยะแรกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อาจไม่ชัดเจนและไม่เข้าใจ
ทัว่ ถึง ต้องสือ่ สาร
- กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา
แตกต่างกัน ต้องทำความเข้าใจ
- ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานสมรรถนะ (Competency
Standards)และมาตรฐานของวิ ช าการ (Academic
Standards) ต้องชัดเจน
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- ต้องให้ความสำคัญในการศึกษาเชิงนโยบาย เพื่อเสนอ
ข้อมูลต่อระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
พัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
- ต้องให้ความสำคัญความเชื่อมโยงของระบบการนำไปใช้
และความล่าช้าตามธรรมชาติของการเปลีย่ นแนวทางการศึกษา
- กรอบคุณวุฒสิ ามารถนำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในฐานะรูปแบบ
สำหรับการสือ่ สารและการประสานการดำเนินงาน
- ต้องให้ความสำคัญการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- การทดลองอย่างเป็นระบบเป็นสิง่ จำเป็น
- การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้อย่างรวดเร็วทั้งระบบ
อาจไม่ประสบความสำเร็จ หากมองข้ามสถาบันการศึกษาและ
บุคลากรทีย่ งั มีศกั ยภาพไม่เพียงพอ และขาดความเข้าใจใน
NQF ทีช่ ดั เจน
ประสบการณ์ในการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ในช่วง 14 ปีทผ่ี า่ นมา
ของประเทศอัฟริกาใต้นน้ั เชือ่ ว่ากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ คือ กรอบแห่งชาติสำหรับ
การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา และการทำงาน เพือ่ ให้เกิด
- การสือ่ สาร
- การร่วมมือ
- การประสานงาน
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โดยในภาพรวมถ้าจะทำให้เกิดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประสบ
ความสำเร็จสำหรับผู้เรียน และเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต้องให้ความสำคัญกลไก ดังแผนภาพนี้
การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ

กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ

คุณภาพของ
การสอบทาน
คุณวุฒิ
- คุณวุฒภิ ายใน
- การกำหนด
ประเทศและ
มาตรฐานและ
ต่างประเทศ
ประกันคุณภาพ

การรับรองการเรียนรู้
และประสบการณ์

การลงทะเบียน การวิจัยและ
และการรับรอง การเรียนรู้
- องค์การวิชาชีพ - สถาบันการศึกษา
- หน่วยฝึกอบรม

การสนับสนุน
- การสือ่ สาร
- การร่วมมือ
- การประสานงาน

4. ประเทศสิงค์โปร์ - Ms.Tracy Lee, Deputy Manager Singapore
Workforce Skills Qualifications
1) ความเป็นมา
กรอบคุณวุฒิของประเทศสิงค์โปร์เป็นกรอบคุณวุฒิที่เน้นเฉพาะ
สำหรับกลุม่ คนนอกระบบการศึกษา และผูท้ ท่ี ำงานอยูแ่ ล้ว ด้วยการทำระบบคุณวุฒิ
ทักษะกำลังคน (Workforce Skills Qualifications-WSQ) โดยเริม่ ดำเนินการใน
ปี 2005 ภายใต้หลักการ 4 ประการคือ
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- สร้างความสัมพันธ์ (Relevance) ระหว่างอาชีพกับระบบฐาน
สมรรถนะสำหรับการสร้างศักยภาพของแรงงาน
- จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบ (Authority) ให้การกำหนดคุณวุฒิ
และการออกประกาศนียบัตร
- การเพิม่ การเข้าถึง (Accessibility) ด้วยโปรแกรมทีย่ ดื หยุน่
สำหรับบุคคลทัว่ ไป
- สร้างความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Profession) โดยแบ่งระบบ
ของสมรรถนะเป็น 4 ส่วน คือ
z สมรรถนะพืน
้ ฐาน (Foundation Competency)
z สมรรถนะข้ามสายงาน (Cross-Cutting Competency)
z สมรรถนะของกลุม
่ อุตสาหกรรม (Industry Competency)
z สมรรถนะของอาชีพ (Occupational Competency)
ปัจจุบนั ได้การจัดทำมาตรฐานสมรรถนะใน 26 สาขาวิชาแบ่งเป็น
7 ระดับ จากประกาศนียบัตรชัน้ ต้นจนถึงชัน้ สูง มีลกั ษณะสำคัญดังนี้
- เป็นระบบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพทีอ่ อกแบบสำหรับการสร้าง
ศักยภาพกำลังคน
- มีโมดุลการเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุน่
- การทดสอบและออกประกาศนียบัตรบนพืน้ ฐานของศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
- พนักงานและผูอ้ ยูใ่ นอาชีพทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก
- ให้การรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์
- มาตรฐานสมรรถนะตามกรอบเป็นไปตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม
- สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
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2) บทบาทของธุรกิจและอุตสาหกรรม
กรอบคุณวุฒขิ องสิงค์โปร์ ได้รบั ความร่วมมืออย่างเป็นระบบจาก
Manpower Skill and Training Council (MSTC) และ Skill Technical Committee
จึงมีบทบาทสำคัญดังนี้
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอด้านทักษะและการฝึกอบรมทีต่ อ้ งการ
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอคุณวุฒทิ ต่ี อ้ ง
- พัฒนามาตรฐานสมรรถนะและกรอบคุณวุฒิ
- ให้การรับรองมาตรฐานของสมรรถนะ
- ส่งสัญญาณความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะในปัจจุบนั
และอนาคต
3) องค์การและการจัดการ
การขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒขิ องสิงค์โปร์ มี Singapore Workforce
Development Agency (SWDA) เป็นองค์กรรับผิดชอบ โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
- วิเคราะห์ความต้องการภาพรวม
- ศึกษารายละเอียดลักษณะงานของกลุม่ อาชีพ
- จัดทำร่างคุณวุฒิ ทดลองใช้และปรับปรุง
- ให้สถาบันการศึกษาฝึกอบรมใช้คณ
ุ วุฒ/ิ พัฒนากำลังคน
- ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง
4) การจัดหลักสูตรและการเรียนรู้
องค์กรทีร่ บั ผิดชอบกรอบคุณวุฒคิ อื SWDA จะรับผิดชอบในการ
ให้การรับรองหน่วยฝึกอบรมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ
การประเมินผลด้วยระบบรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม ทั้งนี้โดยมี
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การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้สอน ผู้ประเมิน และผู้พัฒนาหลักสูตรด้วย
โดยรวมทัง้ การพัฒนาผูบ้ ริหารและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องด้วย และการให้ความสำคัญ
ต่อการเชือ่ มสมรรถนะอาชีพของสิงค์โปร์กบั ต่างประเทศและในระดับสากลด้วย
5) ประสบการณ์และสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
- ใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงคุณค่าของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
แก่หน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้างและสถาบันการศึกษา
- ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเรือ่ งสำคัญยิง่ โดยเฉพาะธุรกิจ
อุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาและการนำสู่การปฏิบัติ
ต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานของรัฐด้วย
- ต้ อ งติ ด ตามการเปลี ่ ย นแปลงและมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ วุ ฒ ิ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
- จากการดำเนินงานอย่างจริงจัง พบว่าระบบนี้มีประโยชน์
อย่างมากสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม บุคคล และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ผลสำรวจชีใ้ ห้เห็นว่านายจ้างได้ประโยชน์จากคุณภาพ
ของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาจากระบบนี้ ทำให้ผลผลิต
มีประสบการณ์และคุณภาพดีขน้ึ อย่างชัดเจน
5. ประเทศฟิลปิ ปินส์ - Ms.Irene Isaac, Director , Technical Education
and Skills Development Authority, the Philippines
กรอบคุณวุฒกิ ารศึกษาของประเทศฟิลปิ ปินส์ ประกอบการศึกษา
ประถม มัธยม และอุดมศึกษา เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบและทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้ความสำคัญ
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-

การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา
เป็นไปตามต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม
เน้นสมรรถนะ
คุณวุฒิในกรอบแห่งชาติได้รับการรับรองคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เชือ่ มโยงกับระดับสากล
มีคณะกรรมการทีป่ รึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
ให้ความสำคัญในการร่วมมือ ปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนโดย
เฉพาะอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา โรงเรียน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ทั้งนี้มีการสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่างระดับ
และประเภทการศึกษาพืน้ ฐานมี 3 ระดับ การอาชีวศึกษามี 4 ระดับ อุดมศึกษา 4 ระดับ
สมรรถนะยังไม่ชัดเจน แต่ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้กำลังคนใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการพัฒนาระบบคุณวุฒแิ ละการประกันคุณภาพ
6. ประเทศลาว - Mr.Soulikhamkone Sisoulath, Director, Vocational
Education Development Centre (VEDC), Lao PDR
ประเทศลาวมีระบบการศึกษาแบบ 5-4-3 คือ ประถมศึกษา 5 ปี
มัธยมต้น 4 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี การอาชีวศึกษาเริม่ ในระดับมัธยมปลาย 2-3 ปี
และอุดมศึกษา 3-4 ปี มีแผนการที่จะจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยเริ่มที่
การอาชีวศึกษาก่อน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีแผนทีจ่ ะบูรณาการกับมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานทีก่ ำหนดไว้ 4 ระดับ โดยคาดว่าหากมีการจัดทำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
จะบูรณาการกรอบคุณวุฒขิ อง Great Mekong Sub-Gion- (GMS) Mutual
Recognition Framework เข้าด้วย โดยอาจมี 7-8 ระดับ
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7. ประเทศอินโดนีเซีย - Mr.Abdul Wahab Bangkona
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย อยู่ระหว่าง
การพัฒนาเช่นกัน โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น 9 ระดับ โดยให้ความสำคัญระดับคุณวุฒิ
และเชือ่ มโยงกับระบบการศึกษา ดังนีร้ ะดับ 1-3 เชือ่ มโยงกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(+ฝึกอบรมและประสบการณ์) และการอาชีวศึกษา (+ประสบการณ์) ระดับ 4-6
เชือ่ มโยงกับการเทคนิคศึกษา (+ประสบการณ์) และระดับ 7-9 เชือ่ มโยงกับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท/เอก (+การฝึกอบรมและประสบการณ์) ทัง้ นีไ้ ด้ตง้ั หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2 องค์กร คือ Training Accreditation Body ทำหน้าทีใ่ ห้การรับรอง
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมให้ได้ตามมาตรฐานสมรรถนะที่กำหนด และ Indonesian
Professional Certification Authority รับผิดชอบในการออกใบรับรองแก่หน่วยงาน/
องค์กรวิชาชีพทีจ่ ะทำหน้าทีก่ ำหนดมาตรฐานและรับรองสมรรถนะของบุคคล
8. ประเทศเวียดนาม - Professor Bui The Dung, Vietnam GIZ Consultant
ระบบการศึกษาของประเทศเวียดนามเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
ในเอเชีย คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยมีระบบ
มาตรฐานทักษะอาชีพแยกส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ ยังไม่มกี ารพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ทีจ่ ะเชือ่ มโยงระบบมาตรฐานทักษะอาชีพกับระบบการศึกษา
9. ประเทศไทย - ดร.ศิรพิ รรณ ชุมนุม ทีป่ รึกษาสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
ไว้ในแนวทางการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561) เพือ่ การรับรอง
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถของผูส้ ำเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
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สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดให้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติและการวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติดงั กล่าว
ในช่วงปี 2553-2554 งานวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ 4 ประการคือ
1) เพือ่ พัฒนาความเชือ่ มโยงระหว่างสมรรถนะแกนกลางของบุคคล
ที่เป็นความต้องการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละคุณวุฒิ
การศึกษา
2) เพื่อให้โอกาสกลุ่มอุตสาหกรรมกำหนดสมรรถนะแกนกลางที่
ต้องการจากผูส้ ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
3) เพือ่ เชือ่ มโยงระดับคุณวุฒกิ ารศึกษากับระดับสมรรถนะของบุคคล
ทีต่ ลาดแรงงานต้องการ
4) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตาม
วิธกี าร
วิธดี ำเนินการ
- ศึกษาวิเคราะห์กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติตา่ งประเทศและระดับภูมภิ าค
- ศึกษาวิเคราะห์ระบบคุณวุฒิการศึกษาของประเทศไทย
ทัง้ ระดับพืน้ ฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
- ศึกษาวิเคราะห์ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ
มาตรฐานสมรรถนะของกลุม่ อุตสาหกรรม
- จัดทำร่างกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติเป็น 7 ระดับ โดยเชือ่ มโยง
กับคุณวุฒกิ ารศึกษาในระดับพืน้ ฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
- ปรึกษาหารือเชิงลึกกับผูแ้ ทนกลุม่ อุตสาหกรรม 6 กลุม่ คือ
อาหาร ปิโตรเคมี พาณิชย์นาวี การท่องเทีย่ วและโรงแรม
โลจิสติกส์ และอัญมณีและเครื่องประดับ โดยให้พิจารณา
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ข้อมูลรายละเอียดสมรรถนะแกนกลางของระดับกำลังคนที่
ต้องการ และเชื่อมโยงกับสมรรถนะที่ต้องการ กับผลลัพธ์
การเรียนรูข้ องผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ
- ปรั บ ร่ า งกรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ ต ามข้ อ เสนอของกลุ ่ ม
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดของความรู้ ทักษะ และการประยุกต์
ใช้ทกั ษะความรูแ้ ละคุณลักษณะ โดยร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์
ของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติดงั นี้
1) เพือ่ พัฒนาความเชือ่ มโยงระหว่างสมรรถนะแกนกลางของ
บุคคลทีเ่ ป็นความต้องการกับผลลัพธ์การเรียนรูข้ องคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับต่างๆ
2) เพือ่ พัฒนากลไกการรับรองประสบการณ์และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
3) เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
4) เพื่อเสนอนโยบายและกลยุทธ์การผลิตกำลังคนตาม
ข้ อ เสนอการปฏิ ร ู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที ่ ส อง
(พ.ศ.2552-2561)
5) เพือ่ พัฒนาความเชือ่ มโยงกับระบบคุณวุฒทิ เ่ี ป็นสากล
สิง่ ท้าทายสำหรับประเทศไทย
1) กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติตอ้ งเป็นวาระแห่งชาติ
2) ความร่วมมือประสานงานเชิงรุกกับกลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการและสมาคมวิชาชีพเป็นองค์ประกอบทีส่ ำคัญยิง่
3) ควรกำหนดให้มอี งค์กรรับผิดชอบกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
อย่างชัดเจน
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4) การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม่ตามกรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติมคี วามจำเป็น
5) การพัฒนาเส้นทางการเรียนรูแ้ ก่ผอู้ ยูน่ อกระบบการศึกษา
ควรได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจัง
6) การพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นเงือ่ นไขสำคัญ
7) การประกันคุณภาพของคุณวุฒเิ ป็นมาตรการของกรอบ
คุณวุฒแิ ห่งชาติ
8) การศึกษาวิจยั วิธกี ารปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพการทำอย่าง
ต่อเนือ่ ง
9) เครือข่ายเชือ่ มโยงกับนานาชาติและระบบสากล
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะขับเคลื่อนได้ต้องให้ความสำคัญ
การประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะผู้ใช้กำลังคน รวมทั้ง
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
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สรุปผลการประชุมกลุม่ ย่อย
กลุม่ ที่ 1 ความร่วมมือในระดับภูมภิ าค
1) ข้อเสนอสำหรับความร่วมมือในระดับภูมภิ าค
1.1) แต่ ล ะประเทศมี ร ะดั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษาที ่ แ ตกต่ า งกั น
การพัฒนาและการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติจงึ มีความแตกต่างกัน
ตามบริบทของแต่ละประเทศ
1.2) สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร/หน่วยงานสนับสนุนเพือ่ การพัฒนา (Donors) ซึง่ ควร
ให้ความสำคัญเรือ่ งกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติดว้ ย
1.3) เพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน ควรมีการจัดทำนิยามศัพท์เฉพาะ
(glossary) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
1.4) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกการประกันคุณภาพคุณวุฒิ
การศึกษาทีค่ วรได้รบั ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ
1.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติและกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าคต้องทำอย่างต่อเนือ่ ง
1.6) เหตุผลของการจัดให้มกี รอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค คือ
- การเคลือ่ นย้ายคนทำงาน และผูเ้ รียนในภูมภิ าค
- ส่งเสริมการขยายการลงทุน
- สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของสมาชิกประเทศ
ในภูมภิ าค
- สร้างมาตรฐานและคุ ณ วุ ฒ ิ พ ื ้ น ฐานที ่ เ ป็ น ที่ยอมรั บ ของ
คนทำงานในระดับภูมภิ าค
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2) องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนากรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
2.1) ต้องมีวสิ ยั ทัศน์/พันธกิจร่วม
2.2) การสนับสนุนจากรัฐทีช่ ดั เจน
2.3) มีความเชือ่ ถือต่อกันในระบบการประกันคุณภาพ
2.4) สร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
2.5) มีกฎหมาย/ระเบียบรองรับ
2.6) ต้องหาวิธกี ารดำเนินงานทีง่ า่ ย ยืดหยุน่ เปลีย่ นแปลง/ปรับปรุงได้
3) งานทีต่ อ้ งดำเนินการต่อไปเพือ่ พัฒนากรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
3.1) จัดให้มคี ณะทำงานระดับภูมภิ าค
3.2) เริม่ โครงการนำร่อง
3.3) รับข้อเสนอจากระดับนโยบาย/ฝ่ายการเมือง
3.4) ให้ความสำคัญผลลัพธ์การเรียนรู้
3.5) มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. องค์การระหว่างประเทศพร้อมให้การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และประสบการณ์ของการพัฒนากรอบคุณวุฒแห่งชาติและระดับภูมภิ าค
2. ประเทศกำลังพัฒนาต้องไม่จดั ทำกรอบคุณวุฒเิ พราะข้อเสนอของหน่วยงาน
ทีส่ นับสนุนด้านการเงิน (Donors) แต่ตอ้ งดำเนินการตามบริบทและความต้องการ
ของประเทศ โดยมีการสือ่ สารระดับนโยบายทีช่ ดั เจน
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3. กิจกรรมระดับภูมภิ าคควรเริม่ ด้วย
- การจัดให้มคี ณะทำงานรับผิดชอบ
- มีการประชุมปรึกษาหารือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ต้องเน้น
การใช้กรอบคุณวุฒใิ นบริบทของภูมภิ าคและประเทศทีเ่ หมาะสม
- ให้ ค วามสำคั ญ การพั ฒ นาครู เ พื ่ อ เป็ น กลไกในการผลั ก ดั น
การพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
4. ควรสร้างความกระจ่างร่วมกัน ดังเหตุผลความจำเป็นในการต้องมี
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
5. ควรตัดสินใจร่วมกัน จะเลือกพัฒนากรอบทีค่ รอบคลุมบางระดับ/ประเภท
การศึกษา หรือทัง้ หมด จะเน้นผลลัพธ์การเรียนรูเ้ หมือนกันหรือมีองค์ประกอบอืน่
6. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization)
มีผลงานการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะระดับภูมิภาค (Regional Competency
Standards) หลายฉบับ ควรนำมาใช้ประโยชน์ และศึกษาข้อมูลว่ามีองค์กรใดทีท่ ำงาน
ในลักษณะทีจ่ ะเกือ้ กูล การพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและภูมภิ าค
7. ควรจั ด ให้ ม ี แ ผนแม่ บ ทในการจั ด ทำกรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติ แ ละ
กรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาค มีการวางแผนดำเนินการร่วมกัน ที่สำคัญต้องมีผู้นำ
ในเรือ่ งนีข้ องแต่ละประเทศทีเ่ ข้มแข็ง
8. ต้องมีการสือ่ สาร สร้างความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะครูอย่างเป็นระบบ
9. ให้ความสำคัญการสร้างความเชือ่ มโยงของสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติกับสมรรถนะกรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาค การเทียบเคียงการอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา ในภูมภิ าค
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10. ตั ว อย่ า งที ่ ด ี ข องหลายประเทศทำให้ เ ห็ น ความหลากหลายของ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องเป็นไป
อย่างรอบคอบ และระมัดระวังเพือ่ มิให้เกิดปัญหา
11. งานวิจยั เป็นสิง่ จำเป็นอย่างยิง่ สำหรับค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพือ่ ให้เป็น
แนวทางขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าค
12. การพัฒนาและใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติตอ้ งพิจารณา สิง่ ต่อไปนี้
- หลักสูตร
- ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
- ความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้อง/การพัฒนาฝึกอบรม
- นโยบายกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
- ค่าใช้จา่ ย/ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
- การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญและถ่ายทององค์ความรู้
- องค์ประกอบของระบบคุณวุฒิ
13. ความสำเร็จในการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติขน้ึ อยูก่ บั
- การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจนเป็นทีย่ อมรับ
- ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
- การพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
- การสือ่ สาร สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ทกุ ฝ่าย
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีทค่ี ณะกรรมการโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (AANZFTA) นำผลการประชุมครัง้ นี้
จัดประชุมต่อร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2554
เพื่อให้ประเทศสมาชิกประเมินตนเองในเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการประกัน
คุณภาพคุณวุฒิ การวางแผนดำเนินงานพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและวางแผน
ร่วมกันในการจัดทำกรอบคุณวุฒริ ะดับภูมภิ าคต่อไป
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กลุม่ 2 ข้อเสนอสำหรับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ
ผูแ้ ทนแต่ละประเทศได้มกี ารอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดงั นี้
1. แต่ละประเทศมีการพัฒนาและการใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับ
ทีแ่ ตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ
2. รัฐบาลให้ความสำคัญนโยบายเรือ่ งนีแ้ ตกต่างกัน บางประเทศเน้นเฉพาะ
อาชีวศึกษา ในบางประเทศครอบคลุมทัง้ หมด มีการกำหนดเป็นกฎหมายด้วย
3. ในการเชือ่ มโยงระบบคุณวุฒริ ะหว่างประเทศต้องเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รายละเอียด
ของแต่ละระดับและคุณวุฒิ
4. การเชือ่ มโยงคุณวุฒใิ นระดับชาติเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เช่นกัน โดยเฉพาะในเรือ่ ง
- การให้ความชัดเจนเรื่องฐานสมรรถนะ ผลลัพธ์การเรียนรู้และ
การกำหนดระยะเวลาการเรียนรู้
- การให้ความชัดเจนระหว่างภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ การศึกษาของสาย
สามัญกับอาชีวศึกษา รวมทัง้ การเรียนรูใ้ นสถานประกอบการ
5. ระบบคุณวุฒทิ เ่ี ป็นการเปรียบเทียบกับนานาชาติ และระหว่างสายสามัญ
กับอาชีวศึกษา
6. การจัดทำหลักสูตรและการนำไปใช้ ควรมีลกั ษณะดังนี้
- การให้ความสำคัญมาตรฐานสมรรถนะ
- การเปลีย่ นจากใช้เวลากำหนดตามหลักสูตรเป็นหลักสูตรทีก่ ำหนด
จากฐานสมรรถนะ
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7. กรอบการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ควรมีลกั ษณะดังนี้
- แต่ละประเทศมีความต้องการแตกต่างกัน
- การใช้ระยะเวลากำหนดกับฐานสมรรถนะกำหนดทำให้ต้องใช้ครู
แตกต่างกัน การฝึกอบรมพัฒนาจำเป็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการกำหนดเป็นกฎหมายหรือบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับการจัดทำและ
ใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติในแต่ละประเทศ
2. ต้องให้ความสำคัญกับหน่วยงานหลักและองค์กรของภาคอุตสาหกรรม
ในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
3. ต้องมีการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิของประเทศกับ
ระดับสากล และคุณวุฒกิ ารศึกษาสามัญกับสายอาชีพ
4. ต้องมีการกำหนดโมดุลเพือ่ ให้การดำเนินการทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ให้ความสำคัญการพัฒนาครู
6. ควรมีการจัดทำนิยามศัพท์เฉพาะคำต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันทุกฝ่าย
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สรุป
โดยภาพรวมทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ แต่ใน
ทางปฏิบตั นิ น้ั การพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติจะต้องมีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เพิม่ ขึน้ และหาวิธกี ารประยุกต์ใช้เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ในภูมภิ าค
อาเซียนมีประเทศมาเลเซียเพียงประเทศเดียวเท่านัน้ ทีม่ กี ารพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติได้อย่างครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประเทศสิงค์โปร์มีการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เน้นเฉพาะการศึกษานอกระบบและการพัฒนาแรงงานมิได้
เชือ่ มโยงกับคุณวุฒกิ ารศึกษาทีช่ ดั เจน
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รายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรือ่ ง นโยบายและกลยุทธ์
ในการนำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
วันที่ 27-28 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพูลแมนคิงส์เพาเวอร์
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ภาคผนวก 2

คณะผูจ้ ดั ทำ
ทีป่ รึกษา
ดร. เอนก เพิม่ วงศ์เสนีย์
ดร. จิรพรรณ ปุณเกษม
ดร. ศิรพิ รรณ ชุมนุม
นางสาววัฒนา อาทิตย์เทีย่ ง

เลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ทีป่ รึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผูอ้ ำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
รักษาการในตำแหน่งทีป่ รึกษาด้านระบบการศึกษา

พิจารณารายงาน
คณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติและของภูมภิ าคอาเซียน
ดร. ศิรพิ รรณ ชุมนุม
ทีป่ รึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นางสาววัฒนา อาทิตย์เทีย่ ง ผูอ้ ำนวยการสำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ หัวหน้ากลุม่ นโยบายการศึกษาเพือ่ การผลิต
และพัฒนากำลังคน
(เริม่ โครงการ - กันยายน 2554)
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงาน
นางพรพิมล เมธิรานันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
กลุม่ นโยบายการศึกษาเพือ่ การผลิตและพัฒนากำลังคน
สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

