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ความเปนมาและขั้นตอนการดําเนินการ
โครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
-----------------------------------ความเปนมา
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลกระทบใหเกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ และเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการภาครัฐเปนอยางมาก
มีการเนนหนักในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาความคิดและการ
แกปญหาของนักศึกษา ตลอดถึงการพัฒนาคุณคาและวัฒนธรรมของไทย มีการยกระดับของสถาบัน
ราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย มีการเปดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี ค วามเป น อิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษามากขึ้ น
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมาหลายอยาง
เชนกัน ที่สําคัญ คือ สังคมจะเชื่อมั่นไดอยางไรวาคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
เหล า นั้ น มี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานที่ เ ที ย บเคี ย งกั น ได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ และเป น ที่ ย อมรั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา สิ่งหนึ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานของคุณวุฒิดังกลาว ไดแก คุณภาพของบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒินั้นๆซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของบัณฑิตทางดานความรู ความสามารถ ทักษะดานตางๆในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงควรไดมีสวนรวมกันกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละ
คุณวุฒิไวเปนหลัก เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันไดอยางมีคุณภาพ
เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกสังคมในดานคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตพึงมีหลังจากการสําเร็จ
การศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินการ มีลําดับขั้น ดังนี้
ก. ขั้ น ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า แ น ว คิ ด ( พ . ศ . 2 5 4 5 )
ทบวงมหาวิทยาลัยไดศึกษาติดตามแนวโนมการพัฒนาการศึกษาจากประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเด็น
ปญหาจากการจัดการศึกษาของประเทศไทย และเกิดแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (National Qualifications Framework: NQF) โดยปลัดทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการโครงการ และใหสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาจัดทําขอเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก AusAID ผานกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย ซึ่งตอมา
AusAID ไดพิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “Development of a
National Qualifications Framework for Thailand’s Post – Compulsory Education Secrtor”
และอนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ภายใต โ ครงการ Thai-Australia

Government Sector Linkages Program (TAGSLP) ในวงเงิน 321,620 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ
5,663,109 บาท)
ข. ขั้นเตรียมการ (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546) เปนขั้นเตรียมขอมูลพื้นฐานของไทย
โดยทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดจางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ. ไพฑูรย สินลารัตน เปนหัวหนาคณะ)
ดําเนินการโครงการวิจัยพื้นฐาน เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษากรอบแนวคิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของประเทศไทย และเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับสากลโดยรวมมือกับประเทศออสเตรเลีย
ค. โครงการ NQF ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548) เปนขั้นจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตามขอมูลพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตของสังคมไทย และใหเปน
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร และ
ฝกอบรมของออสเตรเลีย (Department of Education, Science snd Trainning: DEST) สงผูเชี่ยวชาญ
(Dr.Ian Allen) มาเปนที่ปรึกษาโครงการ NQF และหารือแนวทางการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รวมกับคณะกรรมการอํานวยการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ของทบวงมหาวิทยาลัย
2. ในระหว า งวั น ที่ 29 มี น าคม – 2 เมษายน 2547 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วิทยาศาสตรและฝกอบรม ของประเทศออสเตรเลียไดเชิญผูบริหารและอนุกรรมการของไทยไปศึกษา
ดูงานการดําเนินการจั ดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศออสเตรเลีย (AQF:
Australian
Qualifications Framework) และนโยบายการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในหนวยงาน
ตางๆที้กี่ยวของ โดยไดเยี่ยมชมสถานที่ตางๆตอไปนี้
(1) Department of Education, Science and Training: DEST
(2) ACT Accreditation and Registration Council (ARC)
(3) University of Canberra
(4) Australian Qualifications Framework Advisory Board:AQFAB
(5) Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
(6) Victorian Tertiary Admission Center: VTAC
(7) University of Melbourne
(8) Swinburne University of Technology
(9) Victorian Department of Education and Training
(10) Monash University
ผลจากการศึกษาดูงาน ผูทรงคุณวุฒิของไทยรวมกับ Dr.Ian Allen ไดจัดทํา Draft for consultation:
National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand และ Discussion Paper: The
Development of Higher Education Qualifications Framework for Thailand
3. วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการ
อํานวยการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ชุดเดิมของทบวงมหาวิทยาลัย) และ Dr. Ian Allen

ณ โรงแรมเซนจูรี พารค กรุงเทพฯ เพื่อรวมกันพิจารณา Draft for consultation และใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับประเทศไทย
4. เมื่ อ มี ก ารปรั บ โครงสร า งทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ใหม คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 ไดใหความเห็นชอบในหลักการ
ของโครงการและแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ขึ้นดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญตางประเทศตามความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลออสเตรเลียเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
5. ที่ปรึกษาโครงการ Dr. Ian Allen และผูทรงคุณวุฒิของไทยไดปรับปรุง
เอกสารที่ไดจัดทําขึ้นแลวเสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทยอีกครั้ง
หนึ่ ง และนํ า ไปหารื อ กั บ ผู อํ า นวยการ สมศ. (ศาสตราจารย ส มหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น ) และประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย) และนําขอแนะนําไปปรับปรุงแกไข
เอกสาร 2 ฉบับดังกลาวใหสมบูรณยิ่งขึ้น ไดแก
(1) Discussion Paper: The Development of Higher Education
Qualifications Framework for Thailand
(2) Draft for consultation: National Qualifications Framework
for Higher Education in Thailand
6. ในวันที่ 22 ตุลาคม 2547 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเชิญ
ผูแทนผูบริหารและคณาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา 50 แหง รวมประชุมประชาพิจารณ ใหความเห็น
และขอเสนอแนะตอ Draft for consultation: National Qualifications Framework for Higher
Education in Thailand และ Dr. Allen นําไปปรับปรุงแกไข
7. แปลเอกสาร Draft for consultation: NQF และ Discussion Paper โดย
รศ.ทองอินทร วงศโสธร เพื่อใชเผยแพรตอสถาบันอุดมศึกษา
8. เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2548จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” ณ โรงแรม เซนจูรี พารค กรุงเทพฯ โดยได
เชิญผูแทนสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุม
รับทราบการดําเนินการและใหขอเสนอแนะตอการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
9. คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2549 เมื่ อ วั น ที่ 2
กุมภาพันธ 2549 ซึ่งมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการโครงการ NQF ระยะแรก โดยมี
ขอเสนอแนะวา “ลักษณะของโครงการ NQF เปนสวนหนึ่งที่สัมพันธกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
(ซึ่งกําลังจัดทําอยูในขณะนั้น) จึงควรดําเนินการใหมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพภายใน”
10. คณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ไดรับทราบขอเสนอแนะดังกลาวและ
พิ จ ารณาว า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2545) รวมทั้ ง

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยูแลว แตมุงเนนใหชัดเจนยิ่งขึ้นถึงระบบ
ความเชื่อมโยงของแนวคิดและเสนอแนะแนวทางอยางเปนรูปธรรมในการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน
เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามนโยบายที่กําหนดไว จึงเสนอแนะใหฝายเลขานุการดําเนินการตอไปโดย
เชิญคณาจารยที่มีการรวมกลุมกันในสาขาวิชาตางๆรวมเปนคณาจารยนํารองของโครงการ และใหขอ
ความรวมมือจากรัฐบาลออสเตรเลียในระยะที่ 2 ตอไป
ง. โครงการ NQF ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552) เปนขั้นจัดทําเอกสารตนแบบที่
เกี่ยวของและแนวทางในการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสูการปฏิบัติ โดยไดรับความรวมมือจาก JWG
(Joint Working Group) เสนอแนะใหรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนงบประมาณครั้งที่ 2 ในวงเงิน 100,000
เหรียญออสเตรเลีย เพื่อสงผูเชี่ยวชาญมารวมดําเนินการโครงการ NQF ระยะที่ 2 (ขั้นนําสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา) ซึ่งมีผลการดําเนินการ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 Dr. Allen เขาพบประธานคณะอนุกรรมการ
ดานมาตรฐานการอุดมศึกษา (ศาสตราจารยเทียนฉาย กีระนันทน) เพื่อขอคําแนะนําในการดําเนินงาน
2. เรียบเรียงเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดกลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของบัณฑิตไวอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางเชาวนปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และดานการวิเคราะหและการสื่อสาร และนําไปพัฒนา (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
3. จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานํารอง 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ประกอบดวยสาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร)
4. ในวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2549 จั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา: จะนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนไดอยางไร?”
ณ โรงแรมสยามซิ ตี กรุ ง เทพ ฯ เพื่ อ ร ว มกั น วิ พ ากษ แ ละให ข อ คิ ด เห็ น ต อ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ และตอ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกลาว และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไข
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการนําไปพัฒนา
หลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ” ในระหวางวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรม เฟลิกซ ริเวอร แคว
จ.กาญจนบุรี เฉพาะกลุมคณาจารยนํารองใน 8 สาขาวิชา ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร การทองเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีชีวภาพ คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ
และสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยไดฝกพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specifications) รายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specifications)
6. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2550 เมื่ อ วั น ที่
1 มีนาคม 2550 ไดใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และใหขอเสนอแนะใหจัดทําคูมือ/แนวทางการนําไปสู
การปฏิบัติประกอบ (ราง) ประกาศดังกลาว

7. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ที่ปรึกษาโครงการ Dr.Ian Allen ไดใหความรู
แกค ณาจารยนํ ารอ งของโครงการจํ านวน 8 สาขาวิ ช า ได แก อุต สาหกรรมเกษตรพยาบาลศาสตร
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ คอมพิวเตอร โลจิสติกส การทองเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับการถายทอดผลการเรียนรู (Learning Outcomes) จากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสูการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
8. วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดใหมี
การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษา ณ โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพมหานคร โดยไดเชิญผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการนํากรบอมาตรฐานคุณวุฒิไปสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษาและรับฟงขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการของ
โครงการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
9. ฝ า ยเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ไดดําเนินการตอเนื่องในการปรับปรุง (ราง)ประกาศ และเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิใหสอดคลองกันและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนคูมือหรือแนวทางพัฒนาตนแบบตางๆ
ที่เกี่ยวกับการนํากรอบมาตรฐานสูการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา โดยมีคณาจารยในกลุมนํารองรวม
เปนคณะทํางาน
10. ในระหวางวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2550 รัฐบาลออสเตรเลียไดใหความ
รวมมือใหผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณาจารยนํารองในสาขาวิชาตาง ๆ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมือง Sydney และ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาดูงานในระดับ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผลการเรียนรูของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในสถานที่ตาง ๆ ดังนี้
(1) Carrick Institute หนวยงานสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหแกสถาบันอุดมศึกษา
(2) University of New South Wales
(3) University of Technology Sydney
(4) University of Sydney
(5) University of Melbourne
(6) Australian Qualifications Framework Advisory Board (AQFAB)
(7) Monash University ผลการศึกษาดูงาน คณาจารยมีความรูความ
เขาใจมากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลการเรียนรูที่มุงหวัง
ใหแกบัณฑิต และนํามาปรับปรุง (ราง) ประกาศเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติตลอดจนตนแบบตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตอไป
11. คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2551 พิจารณา (ราง) ประกาศ 2 ฉบับ ไดแก

(1) รางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และ
(2) (ราง)ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับทราบการจัดทํารางประกาศ ฯ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติวาเปนเรื่องที่สําคัญ มีประโยชนและจําเปนตองดําเนินการตอไป แตเห็นควรใหชะลอการประกาศใชไป
อีก ระยะหนึ่ง /ในเวลาที่ เ หมาะสม ทั้ งนี้ เพื่ อให เ ป น การดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตรที่ มี ลํา ดั บ ขั้ น ตอน
กลาวคือ จะตองประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานสถาบัน และการรับรองวิทยฐานะ(Accreditation) กอน
อนึ่ง สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่ไดทดลองใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยูแลวและ/หรือ
ที่จะนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใชปฏิบัติก็สามารถดําเนินการได
12. คณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย ในการประชุม ครั้ งที่ 4/2551 ในวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2551 รั บ ทราบมติ ข องคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแลวมีความเห็นวา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งนานาชาติไดดําเนินการไปเกือบทุกประเทศแลว และจะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางยิ่งตอ
การเทียบคุณวุฒิและการเทียบโอนหนวยกิต จึงเปนโครงการที่จําเปนตองดําเนินการตอไปซึ่งจะตอง
พิจารณาที่แผนในการขับเคลื่อนโครงการวาจะตองดําเนินการตอไปอยางไรโดยที่ยังไมมีประกาศ ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะใหพิจารณาขอความใน (ราง) ประกาศแลวนํามาปรับใหเห็นกรอบ
ยุทธศาสตรและจัดทําเปนแผนปฏิบัติการใหครบถวนสมบูรณตอไป
13. ฝกอบรมคณาจารยนํารองทั้ง 8 สาขาของโครงการ และจัดจางที่ปรึกษา
เพื่อจัดทํามาตรมาตรฐานสาขาวิชาและพัฒนาตัวอยางหลักสูตรตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยมีกลุมคณาจารยอาสาสมัครเขารวมดําเนินการ ดังนี้
(1) วิทยาศาสตร (โดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภและที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย)
(2) ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร (โดยประธานที่ ป ระชุ ม คณบดี ค ณะ
ครุศาสตรศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย)
(3) โลจิสติกส (โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานตนแบบ
หลักสูตรดานโลจิสติกส)
(4) พยาบาลศาสตร (โดยที่ประชุมคณบดีและหัวหนาสถาบันสาขา
พยาบาลศาสตรของรัฐ)
(5) อุตสาหกรรมเกษตร (โดยประธานคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษากลุมสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
(6) เทคโนโลยีชีวภาพ (โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
(7) การทองเที่ยวและการโรงแรม (โดยผูแทนคณะอนุกรรมการพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษากลุมสาขาวิชาการบริการและการทองเที่ยว)

(8) คอมพิวเตอร (โดยผูแทนคณะอนุกรรมการจัดทําเกณฑมาตรฐานสาขา
วิชาคอมพิวเตอร)
ทั้งนี้ ไดมีสาขาวิชาตางๆแสดงความสนใจยื่นความจํานงขอเขารวมในโครงการเพิ่มขึ้นในป
พ.ศ. 2552 ไดแก
(1) สาขาวิศวกรรมศาสตร (โดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย)
(2) สาขาวิชาการบัญชี
(3) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (โดยภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร)
14. ติ ดตามผลการดํ าเนินการของที่ปรึกษาโครงการดังกลาว และปรับปรุง
ผลงานร ว มกั น รวมประมาณ 35 คน จํ า นวน 4 ครั้ ง เพื่ อ ร ว มกั น พั ฒ นาแนวทางการนํ า ไปปฏิ บั ติ
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมคณาจารยนํารองเปนระยะๆ เพื่อขยายผล
การดําเนินการไปยังสาขาวิชาตางๆ เพิ่มขึ้น และจัดทําตนแบบที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรและ
รายวิชาตาง ๆ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางและตัวอยางเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมตามปรัชญาและจุดมุงหมายของแตละสถาบัน โดยในป พ.ศ. 2551 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 6 ครั้ง และในปพ.ศ. 2552 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 ครั้ง
15. ในการสัมมนาคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม
2552 ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ศาสตราจารยวิจารณ พานิช ประธาน กกอ. และ ศาสตราจารย
สุจินต จินายน รองประธาน กกอ./ประธานอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา หารือรวมกันและ
เห็นชอบใหมีจัดสัมมนาวิชาการคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (NQF) เพื่อรับทราบขอมูลและ
ใหคําแนะนําการดําเนินงานโครงการดังกลาว ในวันเสารที่ 18 เมษายน 2552 กอนที่ฝายเลขานุการจะ
นํ า เสนอคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณามี ม ติ ใ ห คํ า แนะนํ า รั ฐ มนตรี อ อกเป น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหมีผลในการปฏิบัติตอไป
16. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรายงานตอคณะอนุกรรมการดาน
มาตรฐานการอุ ด มศึ กษา ในการประชุม ครั้ง ที่ 2/2552 เมื่อ วั นที่ 16 มี น าคม 2552 เกี่ ยวกั บ ผลการ
ดําเนินการโครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และการกําหนดวันสัมมนาวิชาการรวมกับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันเสารที่ 18 เมษายน 2552
17. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรายงานตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เกี่ยวกับผลการดําเนินการโครงการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และการกําหนดวันสัมมนาวิชาการรวมกับคณะอนุกรรมการ
ดานมาตรฐานการอุดมศึกษา ในวันเสารที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ ทั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดนําผลจากการประชุมหารือไปดําเนินการ และจะนําเสนอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหคําแนะนํารัฐมนตรีออกเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....” เพื่อใหมีผลในการปฏิบัติตอไป
สรุปผลการดําเนินงานในการดําเนินการโครงการตั้งแตแรกเริม่ จนถึงปจจุบัน มีผลงานดังนี้
1. เอกสารงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคเพือ่ พัฒนากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 ฉบับ
2. ผลงานวิจัย เรื่อง National Qualifications Framework for Higher Education in
Thailand: Handbook for the Implementation 1 ฉบับ
3. เอกสารเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการนําไปสูการ
ปฏิบัติ
4. (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ....”
5. (ราง) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “แนวทางการนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... สูการปฏิบัติ ”
6. เอกสารตนแบบตางๆ ไดแก
(1) ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(2) ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Template for Program
Specification)
(3) ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Template for Course
Specification)
(4) ตนแบบการจัดทํารายละเอียดของประสบ-การณภาคสนาม (Template
for Field Experience Specification)
(5) ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Template for
Course Report)
(6) ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(Template for Field Experience Report)
(7) ตนแบบการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Template for
Program Report)
7. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาและตัวอยางการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา
และประสบการณภาคสนาม มีจํานวนรวม 10 สาขาวิชา โดยมีการดําเนินการอยูในขั้นตอนตางๆ ดังนี้
(1) รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 เรื่อง
(2) ผลงานวิจยั เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1 เรื่อง

(3) รายงานความกาวหนาผลงานวิจัยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชา
ตางๆ 6 เรื่อง ไดแก พยาบาลศาสตร เทคโนโลยีชวี ภาพ โลจิสติกส
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร คอมพิวเตอร และการทองเที่ยวและการโรงแรม
(4) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ผูแทนสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย
ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
(5) คณาจารยกลุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีเสนอขอเสนอโครงการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
(6) ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยไดยื่นความจํานงขอเขารวมโครงการ และอยูใน
ระหวางการดําเนินการทําสัญญาจัดจางที่ปรึกษาโครงการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
8. วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF-IS) เพื่อ
จัดระบบขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาใช เ ป น ฐานข อ มู ล ในการติ ด ตามการดํ า เนิ น การของ
สถาบันอุดมศึกษาวาไดดําเนินการจริงตามที่ไดวางแผนไว และเปดเผยตอสาธารณะเพื่อประโยชนของ
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางถูกตอง
จ. โครงการ NQF ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556) เปนการวางแผนขยายผลและ
ติดตามการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. จั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ เพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจแก ทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ยวของ และเผยแพรเอกสารตนแบบและตัวอยางมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตัวอยางรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามที่คณาจารยในสาขาวิชา
นํารองไดดําเนินการไว เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
2. ขยายผลการดําเนินการโครงการวิจัยในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตางๆ
ใหครบถวน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปใชออกแบบหลักสูตร พัฒนากลยุทธการสอนและการ
ประเมินผลที่จะสงผลใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูได
ครบทุกสาขาวิชา
3. สงเสริมใหคณาจารยพัฒนากลยุทธการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา โดยรวมมือกับโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการคูขนานกันไป
ไดแก โครงการเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท)
(Professional and Organizational Development Network Thailand: POD Network Thailand)
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน การสอน ตลอดจน
พัฒนาความเชี่ยวชาญดานกลยุทธการสอน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและ/หรือทําผลงานวิจัยรวมกับ
คณาจารยทั้งในและตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

5. จั ด กิ จ กรรมยกย อ งเชิ ด ชู แ ละให ร างวั ล แก อ าจารย ส อนดี เ ด น และ/หรื อ แก
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไขของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสงเสริมใหเกิด
ระบบพี่เลี้ยงอาจารย และสถาบันการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
6. ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และเทียบเคียงมาตรฐานของคุณวุฒิและการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับ
ประเทศตางๆ เพื่อประโยชนตอการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย และการเทียบโอนหนวยกิต
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานสาขาวิชาไดครบถวน และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
นําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดอยาง
สมบูรณ ภายในเวลา 5 ป (ตั้งแต พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)
ประโยชนของการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. เปนกรอบที่กําหนดมาตรฐานแตมีความยืดหยุนที่จะชวยกํากับใหสถาบันอุดมศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพภายใตกรอบมาตรฐานเดียวกัน สามารถนํา
ตั ว บ งชี้ ใ นรายละเอี ย ดของหลั กสู ต รที่ พั ฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ไ ปใชใ นการตรวจประเมิ น
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. สงเสริมใหบุคคลสามารถศึกษาตอไดตลอดชีวิต ผูที่ทํางานแลวมีชองทางเขาศึกษา
ตอและเทียบโอนความรูและประสบการณ เพิ่มความโปรงใสและความสะดวกในการการเคลื่อนยายของ
นั ก ศึ ก ษาให ส ามารถสะสมหน ว ยกิ ต และเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ในการศึ ก ษาได อ ย า งมี คุ ณ ภาพและมี
มาตรฐาน
3. คุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับมีความโปรงใสและเขาใจงายเกี่ยวกับความรู ความสามารถ
และทัก ษะที่ มุงหวังจากบัณฑิต ที่ไ ด รับ คุ ณวุฒิต าง ๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของระบบการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่บัณฑิตไดรับการอบรมสั่งสอน
4. เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับ เปนประโยชน
ตอการเทียบคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศและเปนประโยชนตอการเทียบเคียงคุณภาพของ
บั ณฑิ ต ในคุ ณวุฒิเ ดี ย วกันระหวา งสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้ ง ในและต า งประเทศเกิ ดความร ว มมือกั น
ระหวางองคกรวิชาการ วิชาชีพ ผูใชบัณฑิต และสังคมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพตามเปาหมายที่ตองการ
5. ชวยใหนานาชาติเขาใจและยอมรับในความมีคุณภาพและมีมาตรฐานของการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
--------------------------------------------

