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ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------ทานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทานอธิการบดี และรองอธิการบดี
คณาจารย และทานผูมีเกียรติทกุ ทาน
ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ:ิ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาและบทบาทของผูบริหารยุคใหม” ในเชาวันนี้
ก อนอื่ น ผมขอขอบคุ ณผู เข าร วมประชุ มทุ กท านที่ สละเวลามาร วม
ประชุ มสั มมนาในครั้ งนี้ และขอแสดงความยิน ดีก ับ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา ที ่ไ ดดํ า เนิน การโครงการกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษา
แหง ชาติจ นสํ า เร็จ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หรือ TQF จะเปนเครื่องมือที่จะ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม ปจจุบันคุณวุฒิตางๆ ในโลกไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะแตละ
ประเทศตางก็แขงขัน และปรับตัวเพื่อเตรียมการสําหรับการเจรจาตกลงการคาเสรีตาม
เงื่อนไขขององคการการคาโลก (WTO) ซึ่งไมไดจํากัดอยูเฉพาะภาคการคาสินคาเทานั้น
แตยังขยายขอบเขตมาสูภาคบริการดวย และการบริการดานการศึกษาก็เปนสาขา
หนึ ่ง ของการให บ ริ ก ารดั ง กล า ว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ก ารศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าล
ประถมศึ ก ษา อาชีว ศึ ก ษา มัธ ยมศึก ษา จนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การศึ ก ษาผูใ หญ
รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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ในขณะที่ เ หตุ ก ารณ ต า งๆ ได รั บ การส ง เสริ ม ให มี ก ารแข ง ขั น และ
แลกเปลี่ยนกันในโลกแหงยุ คไรพรมแดน การบริหารจัดการตางๆ จึ งจํ าเป นต องมี
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา เพื่อเทียบเคียง
ความคลายคลึงของการจัดการศึกษาซึ่งตองมีเครื่องมือที่จะเสริมสรางรากฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จัดเปนกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในที่มุงเนนไปที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา นั่นคือ
คุณภาพของบัณฑิต โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อเป นเครื่ องมื อในการนํ าแนวนโยบายการพั ฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักใน
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
2. เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ชั ด เจนโดยกํ า หนด
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง ในแต ล ะคุ ณ วุ ฒิ /ปริ ญญาของสาขา/
สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน
วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ
เพื่ อ บุ ค คลจะได มี โอกาสเพิ่ มพู นความรู ได อย างต อเนื่ องและหลากหลายตามหลั ก
การศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับตางๆ กับนานาประเทศได
4. เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป น
กลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบ
อางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
และการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจ
และความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน
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สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
6. เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบัน อุดมศึกษา
ทั้งในและตางประเทศ ในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียน
ขามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละ
สาขา/สาขาวิชา
8. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการ
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ TQF อาจจะฟง
เป น เรื่ อ งใหม แต องค ประกอบส วนหนึ่ งของกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ฯ พวกเราชาว
อุดมศึกษาก็จะคุนเคยกันบางแลวจากประกาศตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ
เกณฑ มาตรฐานหลักสูต ร หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรี ยน หลั กเกณฑ การ
เรียกชื่อปริญญา เพียงแตเรายังไมไดจัดใหเปนระบบเดียวกัน และไมไดเนนในเรื่อง
ของผลผลิต และผลลัพธของการเรียนรู (Learning Outcomes) นั่นคือ คุณภาพของ
การจัดการศึกษามากนัก TQF จึงเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนเครื่องมือชวยทําใหเกิด
ความชัดเจนในทิศทางและมาตรการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่เนนย้ําเรื่อง
คุณภาพ และความสอดคลองกับความตองการของชาติ เพื่อความมั่นคงผาสุกของ
สังคม และความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจได
ผมเชื่อเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการตามกรอบ TQF จะเปนกลไก
ที่จ ะกอ ใหเ กิด กิจ กรรมตา งๆในการปฏิรูป การเรีย นการสอนในสาขาวิช าตา งๆ
อยา งเปน รูป ธรรม ไดแ ก การจั ดทํ ากรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ เฉพาะสาขาวิ ชา การ
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการสอนของอาจารย และ
พฤติก รรมการเรีย นของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลนักศึกษา เพื่อให
บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐาน มีทักษะและสมรรถนะในการทํางานตามที่มุงหวังไว
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขออวยพรใหการประชุมสัมมนาในวันนี้
ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว และขอความรวมมือทานผูบริหารชวยกันผลักดัน
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สนับสนุนการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลูกหลานของเราจะไดเปนผูมีความรู มีทักษะในการ
ทํางาน เปน กําลั งผลักดันใหประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแขงขันทัดเทียม
กับนานาชาติได ผมขอเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ:ิ นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและบทบาทของ
ผูบริหารยุคใหม”ณ บัดนี้ ขอขอบคุณ

