โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง Internationalization of Education Reform and the TQF
----------------------------1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จั ด ท า ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการ
จั ด การศึ ก ษาให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานที่ เ ที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ บั ณ ฑิ ต จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในระดับชาติและระดับสากล
เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ ส ถาบั นอุ ด มศึ กษาพั ฒ นาหลั กสู ตรและจัด การเรี ยนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทากรอบความ
ร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Prof. Stephen Adams) ของสหภาพยุโรปมาทางานในประเทศไทยเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิของไทยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของทวีปยุโรปตามข้อตกลง Bologna
Process และการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยซึ่งทาให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองฝ่ายได้มีเครือข่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะต่อมาอย่างสม่าเสมอ
ส าหรั บ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 สหภาพยุ โ รปได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบสนับ สนุ นโครงการที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาดาเนินการ
เรื่อง “Tuning Educational Structures to the Internationalization” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) การออกแบบหลักสูตร
(มคอ.2) ที่มีการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน การจัดการเรียนสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผลทั้งในรายวิชาและหลักสูตรตามวงจรคุณภาพของ TQF (มคอ.1 -7) เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพหลักสูตร เกิดความโปร่งใส และชัดเจนในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และแนวทางเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศในอนาคต
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นมา มีดังนี้
ระยะที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป (Professor Julia Gonzalez) ได้เดินทางมาปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิของไทยเกี่ยวกับแนวทางการจัดทามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา (มคอ.1) และเทียบเคียงคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยและของสหภาพยุ โ รป โดยเลื อ กสาขาน าร่ อ ง 3 สาขา ได้ แ ก่ สาขา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ระยะที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป จานวน 3 คน ได้แก่ Dr. Béatrice Delpouve,
Dr. Cristina Ortega Neure, และ Dr. Joše Contreras ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการ ศึกษาแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) การพัฒนารายวิชา (มคอ.3) แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัด
และประเมินผล ในมหาวิทยาลัยของไทย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สาขาการท่องเที่ยว) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (สาขาคอมพิวเตอร์)
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ระยะที่ 3 การจัดประชุมนานาชาติในเรื่อง Tuning in the World: New Degree
Profiles for New Societies ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกที่ได้มีกิจกรรมต่างๆร่ วมกันอย่างสม่าเสมอในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดหลักสู ตร การ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการทา
วิจั ย อาทิ ประเทศในแถบลาติน อเมริ กา สหรัฐ อเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลี ย แคนาดา ประเทศในแถบ
แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น และประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ
สหภาพยุโรปได้นาเสนอถึงการเทียบเคียงมาตรฐานของยุโรปกับของไทย Tuning Thailand 2012 - 2013
ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
ระยะที่ 4 จากการเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ จึงเห็นสมควรได้จัดกิจกรรมขยายผล
ไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งของไทยให้ทั่วถึง เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นถึงประโยชน์ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิซึ่งมีพื้นฐานแนวปฏิบัติที่สาคัญและสามารถใช้ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
โดยมุ่งเน้นแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบเคียงผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน
กับนานาประเทศได้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาในระดับสากลกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Internationalization of Education Reform and the TQF) กิจกรรมในครั้งนี้จะ
ประกอบไปด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้ฝึกปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่คาดหวัง ต่อจากนั้นจะเป็น
การจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้อย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ EU และผู้เชี่ยวชาญ
ของไทยเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปอุดมศึกษาในยุโรป
เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์นาไปประยุกต์ใช้ในการจั ดการศึกษาให้เกิดประโยชน์
และเหมาะสมกับบริบทของอุดมศึกษาไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ของไทยและสหภาพยุโรป เกิด
วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณาจารย์เกิดความมั่นใจในการใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.3 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ฝึกปฏิ บัติวิธีการกาหนดเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้การประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนต่อไป
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ร่วมกันกากับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และฝ่ายการศึกษา สหภาพยุโรป
4. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
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5. ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 400 คน ประกอบด้วย
- คณาจารย์ และผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. การดาเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
6.1 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “TQF and the Paradigm
Shift of Higher Education in the World” เป็นการนาเสนอข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับบทบาท แนวโน้ม และการ
เทียบเคียงการจัดการอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นแนวปฏิบัติของนานาชาติ
6.2 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Internationalization of
Education Reform and the TQF” เป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษาในทวีปยุโรปตาม
ข้อตกลงโบโลญญ่า (Bologna Process) ปัญหา อุปสรรค บทเรียนในการปรับปรุงแก้ไข และการนาไป
ประยุกต์ใช้
7. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2556 แผนงาน: สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ 3: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและ
ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถึงแนวโน้มการจัด การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการปฏิรูป
อุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
8.2 ผู้บริหารและคณาจารย์สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน ตลอดจนนาผลจากการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ของผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 เกิดความชัดเจนและมั่นใจในการใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา เกิดเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
อย่างใกล้ชิดต่อไปในอนาคต
------------------------------------------

