การประชุมหารือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)
วันเสารที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ

----------------------------------ความเปนมาของการประชุม
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู ความสามารถ มี ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามนโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามลําดับ
(2) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเคลื่อนยาย
นั ก ศึ ก ษาครู – อาจารย และบุ ค ลากร ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความตองการของผูมีงานทําเพื่อเพิ่มความรู และ
ทักษะในการพัฒนาการทํางาน หรือผูที่ตองการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
(3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนใหมีคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล ซึ่งมี
ผลตอการเคลื่อนย ายนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และการเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2548 มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญโครงการ (Dr.Ian Allen) ตามความ
รวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได 2 ระยะแลว มีการจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อเผยแพรความกาวหนาของโครงการและรับฟงขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของเปนระยะๆ
3. ในการสัมมนาคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม
โรสกาเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา ศาสตราจารยวิจารณ พานิช ประธาน กกอ. และ ศาสตราจารยสุจินต จินายน รอง
ประธาน กกอ./ประธานอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา ไดหารือรวมกันและเห็นชอบใหจัด
สัมมนาวิชาการคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF) เพื่อรับทราบขอมูลและใหคําแนะนําการ
ดําเนินโครงการดังกลาว ในวันเสารที่ 18 เมษายน 2552 กอนที่ฝายเลขานุการจะนําเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาใหคําแนะนํารัฐมนตรีออกเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหมีผลในการ
ปฏิบัติตอไป.

กําหนดการประชุมหารือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)
วันเสารที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ
---------------------------------------------------------------08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

09.00 – 09.10 น.

เปดการประชุมหารือ
โดย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)

09.10 – 10.40 น.

นําเสนอสาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ)

10.40 – 12.00 น.

การพิจารณาประเด็นเชิงนโยบาย เรื่อง การรับทราบและขึน้ ทะเบียน
หลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

12.00 – 13.00 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

การพิจารณารางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในโครงการนํารอง (สาขา/สาขาวิชาละ 15 นาที)
โดย 1. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (รศ. สุคนธชื่น ศรีงาม)
2. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
(รศ. ดรุณี รุจกรกานต)
3. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
(นายวิรัช คารวะพิทยากุล)
4. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
(รศ. ฉลองศรี พิมลสมพงศ)
5. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(รศ. ประสาทพร สมิตะมาน)
6. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
(รศ. ณรุทธ สุทธจิตติ์)
7. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร
(รศ. วิเชียร ชุติมาสกุล)
8. ประธานจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี
(รศ. แมน อมรสิทธิ์)

15.30 – 16.00 น.

สรุปการประชุมหารือ
โดย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
--------------------------------------------

เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ใชในการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา
วันเสารที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ หองกมลทิพย ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ

--------------------------------ประกอบดวย
๑. เอกสารการเตรียมการเพื่อเขารวมประชุมและประเด็นการพิจารณา
๒. เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติและแนวการปฏิบัติ
๒.๑ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....
๒.๒ (ราง) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ
มีเอกสารแนบทายประกาศ ซึ่งประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สวนที่ ๒ ขัน้ ตอนการนํากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติสู
การปฏิบตั ิ
สวนที่ ๓ ภาคผนวก (แบบฟอรมตางๆ)
๓. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขา/สาขาวิชาตางๆ ๘ สาขา
๔. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขา/สาขาวิชา
ตางๆ ๘ สาขา
๕. ความเปนมาและขั้นตอนการดําเนินการโครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
------------------------------------

