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บทนํา
 ปัจจบุนัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์นบัเป็นหวัใจของการพฒันาประเทศ  เพื�อมุ่งสู่

สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุและการเพิ�มผลผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 การก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของประเทศไทย  มีจดุมุ่งหมายสําคญั
ร่วมกนัในการยกระดบัการแข่งขนัของภมูิภาค การแบ่งปันทรัพยากรทางการศกึษา  
นําไปสู่การส่งเสริมการพฒันาเศรษกิจและสงัคม  เป็นตลาดเดียว   เพื�อรองรับการ
ปรับตวัการเคลื�อนย้ายสินค้า บิรการ การลงทนุ และแรงงานอย่างเสรี   โดยเฉพาะการ
พฒันามาตรฐานทางการศกึษาร่วมกนัของสถาบนัการศึกษาในภมูิภาค  จะนําไปสู่
การขยายโอกาสทางการศกึษาของบคุลากรในภมูิภาคมากยิ�งขี �น  จึงจําเป็นที�จะต้อง
พฒันากําลงัคนให้เป็นมาตรฐานเทียบกบัอาเซียนหรือนานาชาติ

 กลไกที�สําคญัอย่างหนึ�งในการพฒันากําลงัคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพฒันากรอบ
คณุวฒุิแห่งชาติ

 สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  ได้เสนอให้มีการพฒันากรอบคณุวฒุิแห่งชาติ  
ภายใต้ยทุธศาสตร์การผลิตและการพฒันากําลงัคนของประเทศในช่วงการปฏิรูป

การศกึษาในทศวรรษที�สอง พ.ศ.2552-2561



การดําเนินงาน
1)  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักรอบคุณวุฒทิัง้ภายในและ
ตา่งประเทศ

 กรอบคุณวุฒแิหง่ชาต ิ :  กรณีศึกษากรอบคุณวุฒทิทางการศึกษา
ของตา่งประเทศและกรอบคุณวุฒขิองประเทศไทย

 การวจิยัและพฒันากรอบคุณวุฒแิหง่ชาต ิ  และการวางแผนผลติ
และพฒันากาํลงัคนตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาต ิ

 การวจิยัและพฒันารูปแบบการนํากรอบคุณวุฒแิหง่ชาตสิู่การปฏบิตัิ

2) การเขา้รว่มประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศต้นแบบทีใ่ช้กรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาตจินประสบความสําเร็จ

3) การจดัประชุมระดมความคดิเห็นระหวา่งหน่วยงานองคก์รทัง้ภายในประเทศ
และตา่งประเทศ

4) การแตง่ตัง้คณะทาํงานพฒันากรอบคุณวุฒแิหง่ชาต ิ และกรอบคุณวุฒิ
อาเซยีน

5) การสังเคราะหเ์อกสารการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัทาํ (รา่ง) กรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาติ

6) การจดัประชุมประชาพจิารณ ์ เรือ่ง การพฒันากรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ

7) การจดัประชุมสมชัชา 4 ภูมภิาค



สาระสําคัญของกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ



หลักการสาํคัญของกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ

1. เพิ�มศักยภาพและขีด
ความสามารถของกาํลังแรงงาน
เพื�อสนองตอบความต้องการ
กาํลังคนในภาคการผลิตและ
บริการภายใต้ตลาดที�มีการ
แข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน

2. ยกระดับความรู้ความสามารถ
และคุณวุฒทิางการศึกษาของผู้ที�
อยู่ในตลาดแรงงาน

3. เพิ�มศักยภาพและขดี
ความสามารถของ
สถาบันการศึกษาเพื�อสนองตอบ
ความต้องการกาํลังคนในภาค
การผลิตและบริการ

4. พฒันาศักยภาพผู้บริหาร  
คณาจารย์  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้ควบคุมการฝึก
ปฏิบัตใินสถานประกอบการให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  สามารถสอน
รูปแบบ  
Project-Based 
Learning  Model หรือ  
Problem Based 
Learning Model

5. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาน
ประกอบการในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา/วิชาชีพ



นิยามศัพท์ที�เกี�ยวข้อง

กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ

 คุณวุฒกิารศึกษา

 ระดับคุณวุฒิ

ความรู้

ทักษะ

 คุณลักษณะที�พงึ
ประสงค์

สมรรถนะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้



วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ

1. เป็นกลไกสร้างความเชื�อมโยงระหว่างความต้องการ
กาํลังคนที�มีคุณภาพของภาคการผลิตและบริการกับ
ระบบคุณวุฒทิางการศึกษาของสถาบันการศึกษา

2. สนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

3. สร้างความเชื�อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒแิห่งชาตขิอง
ประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒทิี�เป็นสากลในระดับ
นานาชาติ



โครงสร้างกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ



ส่วนที�  1  ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒ ิ 
(Levels)











      
    องค์ประกอบระดับคุณวุฒิ

ของระดับ
ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี                  

  พระจักรพล  สิริธโร









การเข้าสู่
อาเซียน 2558

ยกระดบัการ
แข่งขนัของ

ภมูิภาค

แบง่ปันทรัพยากร
ทางการศกึษา

สง่เสริมการ
พฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม

การตลาดและ
ฐานผลิตเดียวกนั



องค์ประกอบ
ระดบัคณุวฒุิ

ความรู้

ทกัษะ

คณุลกัษณะ
ที�พึงประสงค์

ผลลพัธ์การ
เรียนรู้



ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ และผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ และ
คณุลกัษณะที�พงึประสงค์

มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรู้และทกัษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดบัสงูโดยมุง่เน้นการพฒันา
ความชํานาญทั �งทางวิชาการและทางวิชาชีพแสดงออกถงึภาวะ
ผู้ นําที�มีประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตและการริเริ�มดําเนินการ
เรื�องสําคญั ๆ ในที�ทํางานและชมุชน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ 
และคณุลกัษณะที�พงึประสงค์



ระดบัคณุวฒุิ 8  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั �นสงู

ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ และ
คณุลกัษณะที�พงึประสงค์

มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรู้และ
ทกัษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดบัสงูมาก โดย
มุง่เน้นการพฒันาความชํานาญวิจยัหรือพฒันาความ
ชํานาญระดบัสงูทางวิชาชีพ



ระดบัคณุวฒุิ 9 ปริญญาเอก

ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ และคณุลกัษณะที�พงึผลลพัธ์การเรียนรู้ตามระดบัคณุวฒุิการศกึษา จากการประยกุต์ใช้ความรู้  ทกัษะ และคณุลกัษณะที�พงึ
ประสงค์











คุณวุฒ ิ9 ระดับ

1. มธัยมศกึษาตอนต้น
2. มธัยมศกึษาตอนปลาย 
3. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
4. อนปุริญญา/ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ประกาศนียบตัรบณัฑิต
7. ปริญญาโท
8. ประกาศนียบตัรบณัฑิต

ชั �นสงู
9. ปริญญาเอก

เชื�อมโยงและเทียบเคียง
และเติมเต็มด้วยการ
1. การศกึษา
2. การอบรม
3. การทดสอบ
4. การวดัและประเมินผล
5. การสะสมหน่วยการเรียน
6. การเทียบโอนประสบการณ์



ยุทธศาสตร/์มาตรการการขบัเคลือ่น
กรอบคุณวุฒแิหง่ชาตสิู่การปฏบิตัิ

ยทุธศาสตร์ที� 1 การพฒันาความรว่มมอืระหวา่งสถานประกอบการ 

สมาคม องคก์รวชิาชพี กลุม่วชิาชพีและ/หรอืกลุม่อชพีกบั
สถาบนัการศึกษาอยา่งเป็นธรรม  เพือ่นํากรอบคุณวฒุแิห่งชาตเิป็น
กรอบแนวทางในการผลติและพฒันากาํลงัคนให้มทีกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ และสมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานตามระดบัคุณวุฒิ

มาตรการ  :  

1) แตง่ตัง้คณะกรรมการระดบัชาตซิึง่ประกอบดว้ยหน่วยงาน/บุคคลที่
เกีย่วข้องทัง้ 3 ฝ่าย

2) ออกแบบและพฒันาระบบคุณวุฒแิห่งชาตทิีล่งรายละเอยีดในทุก
ขัน้ตอนของการดาํเนินงาน

3) รฐัสร้างแรงจงูใจให้เกดิความรว่มมอืระหวา่งสถานประกอบการ 
สมาคม/องคก์รวชิาชพี กลุม่วชิาชพีและ/หรอืกลุม่อาชพีกบั
สถาบนัการศึกษา



ยุทธศาสตร/์มาตรการการขบัเคลือ่น
กรอบคุณวุฒแิห่งชาตสิู่การปฏบิตั ิ (ตอ่)

4) ให้สถานประกอบการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุนจากรฐัเข้ามามส่ีวนรว่มในการผลติและ
พฒันากาํลงัคนกบัสถาบนัการศึกษา

5) สร้างความรู้ความเข้าใจแกห่น่วยงาน/บุคคลที่
เกีย่วข้องในการนํากรอบคุณวุฒแิหง่ชาตไิป
ดาํเนินการ

6) ดาํเนินการฝึกอบรมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง
ในการพฒันากรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
และสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย



ยุทธศาสตร/์มาตรการการขบัเคลือ่น
กรอบคุณวุฒแิห่งชาตสิู่การปฏบิตั ิ (ตอ่)

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 การพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัขอบเขต

ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ การประยุกตใ์ช้ความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามกรอบคุณวฒุแิห่งชาติ

มาตรการ :

1) ส่งเสรมิสนบัสนุนให้สถานประกอบการ สมาคมวชิาชพี และ
สถาบนัการศึกษารว่มออกแบบพฒันาหลกัสูตร รวมทัง้การจดัการ
เรยีนการสอนทีบู่รณาการการเรยีนรู้กบัการทาํงาน และการ
ฝึกอบรมในรปูแบบทีย่ดืหยุน่ หลากหลาย ทัง้การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย และการศึกษาระบบ
ทวภิาคี

2) ดาํเนินการให้มกีารจดัทาํทะเบยีนมาตรฐานหลกัสูตรในแตล่ะ
สาขาวชิา/วชิาชพี โดยอาศัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีแ่สดง
ให้เห็นถงึระดบัสมรรถนะ ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์ และผลลพัธก์ารเรยีนรู้ในแตล่ะสาขาวชิา/วชิาชพี

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวง
แรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย



ยุทธศาสตร/์มาตรการการขบัเคลือ่น
กรอบคุณวุฒแิห่งชาตสิู่การปฏบิตั ิ (ตอ่)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3       การพฒันาระบบการทดสอบ  วดัและประเมนิผล  การ

เทยีบโอนผลการเรยีน เทยีบโอนประสบการณจ์ากการทาํงาน  การสะสมหน่วยการเรยีน
และการให้การรับ้รองผลลพัธก์ารเรยีนรู้ตรมกรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ จาํแนกตามระดบั
คุณวุฒิ

มาตรการ :

1) ดาํเนินการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร รปูแบบและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้
ในสถาบนัการศึกษาและสถานประกอบการ รวมทัง้การกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานของบุคคลในแตล่ะระดบัคุณวุฒทิีเ่ชือ่มโยงกบัคุณวุฒทิางการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาผา่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สมาคมวชิาชพีตา่ง ๆ โดยรฐัส่งเสรมิ

2) ดาํเนินการออกแบบระบบการทดสอบ  การวดัและประเมนิผล  ทัง้
สถาบนัการศึกษา คณาจารย ์ และผู้ควบคุมการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ

3) ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มกีารใช้ผลการเรยีนรู้ทีผ่า่นการทดสอบ วดัและประเมนิผล  
มาสะสมเป็นหน่วยการเรยีนเพือ่การเทยีบโอน อนัเป็นการเพิม่โอกาสทางการศึกษา 
สําหรบัผู้ทีอ่ยูใ่นตลาดแรงงาน และผู้ทีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน

4) ดาํเนินการออกแบบและพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิมาตรฐานหลกัสตูร 
มาตรฐานสถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ และมาตรฐานคณาจารย ์ คร ู และ
ผู้ควบคุมการฝึกปฏบิตัใินสถานประกอบการ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงแรงงาน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



ยุทธศาสตร/์มาตรการการขบัเคลือ่น
กรอบคุณวุฒแิห่งชาตสิู่การปฏบิตั ิ (ตอ่)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4       การเสรมิสร้างศักยภาพและขดีความสามารถให้แกส่ถาบนัการศึกษา 

เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนให้สนองตอบความตอ้งการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ

มาตรการ :

1) ลดบทบาทของภาครฐัจากการจดัการศึกษาเป็นหลกั มาเป็นผู้กาํกบันโยบายและแผน 
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และส่งเสรมิสนบัสนุน

2) กระจายอาํนาจการบรหิารและการจดัการศึกษาลงสู่สถานศึกษา เพือ่ความเป็นอสิระและ
คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการทัง้ทางดา้นกการบรหิารงานบุคคล การเงนิและงบประมาณ 
วชิาการ และการบรหิารทัว่ไป

3) ปรบัระบบการจดัสรรเงนิอุดหนุนจากเดมิทีจ่ดัสรรผา่นสถานศึกษาหรอืดา้นอุปทานมาเป็นการ
จดัสรรผา่นตวัผู้เรยีนหรอืดา้นอุปสงค์

4) ให้คณาจารยห์รอืครูในสถาบนัศึกษาสามารถลางานไปศึกษาและเรยีนรู้ รวมทัง้การศึกษาและ
วจิยัรว่มกบัสถานประกอบการ

5) สถาบนัการศึกษาทีร่ว่มดาํเนินการกบัสถานประกอบการตอ้งจดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาผู้
ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการให้มคีวามรู้ความเข้าใจทางดา้นทฤษฎแีละวชิาการที่
เกีย่วขอ้ง

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กระทรวงศึกษาธกิาร สํานกังานรบัรองมาตรฐานและปประเมนิ
คุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน) สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ กระทรวงแรงงาน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



เงือ่นไขความสําเร็จ :
1) จดัให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธกิารรบัผดิชอบการนํากรอบคุณวุฒแิหง่ชาตสิู่

การปฏบิตั ิ  โดยในระยะแรกให้สํานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษาทาํหน้าที่
หน่วยงานกลาง ประชาสัมพนัธ ์ เผยแพร ่ สรา้งความเข้าใจ และประสานการ
จดัแผนปฏบิตังิานองคก์รหลกัในกระทรวงศึกษาธกิาร

2) สรา้งความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักรอบคุณวุฒแิหง่ชาตแิกผู่บ้รหิาร และผูป้ฏบิตัิ
ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจทีต่รงกนั

3) สรา้งความรว่มมอืจากผูแ้ทนองคก์รหลกัทางดา้นการศึกษา และภาคการผลติและ
บรกิาร

4) องคก์รหลกัทางดา้นการศึกษา ต้องสรา้งระบบงานทีส่นบัสนุน อละเอือ้ตอ่การ
ดาํเนินงานตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ

5) ควรให้ความสําคญัในการเชือ่มโยงกรอบคุณวุฒขิองชาตกิบักรอบคุณวุฒขิองจา
นาชาติ

6) ควรมกีารกาํหนดเป้าหมายการพฒันากรอบคุณวุฒแิหง่ชาตเิป็นระยะ ๆ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กระทรวงศึกษาธกิาร สํานกังานรบัรองมาตรฐาน
และปประเมนิคุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน) สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แหง่ชาต ิ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาหอการค้า
แหง่ประเทศไทย



เงือ่นไขความสําเร็จ : (ตอ่)

7) ควรมกีารกระจายอาํนาจในการบรหิารจดัการการ
ผลติและพฒันากาํลงัคนตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาตสิู่ผู้
ปฏบิตัิ

8) มรีะบบการกาํกบัตดิตามประเมนิผลการศึกษาวจิยัและ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง

9) จดัให้มกีลไกในการบงัคบัใช้กรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ
อยา่งเป็นระบบ โดยกาํหนดเป็นกฎกระทรวง

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : กระทรวงศึกษาธกิาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาหอการค้าแหง่
ประเทศไทย




